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Artele literare, artele 
liberale

Nicu Ilie

A
cum 100 de ani, scri-
itorii erau „staturi 
rock”. Cu 50 de ani 
în urmă, rockerii 
erau staruri rock. Cu 
500 de ani în urmă, 
pictorii jucau același 

rol. Michelangelo, cu privirea mereu 
tulbure. Da Vinci, fluturându-și energic 
pletele și barba. Caravaggio, în perma-
nentul său traseu cârciumă-biseri-
că-pușcărie. Arta lor era venită din alte 
lumi. Publicul, în delir. Nu doar apre-
ciere, era adorație.

Gustul public obosește. Noutatea se transformă 
în rutină. Fiecare generație vrea alt ceva și fiecare 
generație are preferințele ei artistice. 

Gloria literaturii este recentă. Poate că avem 
literatură de când lumea – și chiar așa este. Dar 
consumul masiv de literatură, mai cu seamă în 
cazul literaturii scrise, ține de puțin timp. A apărut 
în avangarda „secolului națiunilor” – XIX – și a ținut 
până în 2006. Timp de 200 de ani, artele literare au 
dominat artele liberale. Firesc și normal. Cuvântul 
(și extensia sa, textul) este omnipotent. Acoperă, 
descrie, fixează, definește, transmite. Deși, uneori, 
poeții, în special, vorbesc despre inexprimabil, în 
mod practic totul este exprimabil. Științele chiar – 
se pot lipsi, în principiu, de imagini, dar nu de text. 
Cu atât mai puțin relațiile umane și cele sociale, care 
fac subiectul oricărei forme de artă. Iar exprimarea 

inexprimabilului este ținta dintotdeauna a stilisticii 
literare.

Dar legătura tuturor artelor și disciplinelor umaniste 
(/liberale) cu textul este și mai profundă, și mai 
subtilă. Liber-libris-liberal-libertate reprezintă mai 
mult decât înrudiri semantice. Sunt fațete, transfor-
mări, treceri prin multiple spații culturale, etimolo-
gice, semantice, simbolice și mitologice ale unuia și 
aceluiași principiu. 

Literatura a fost arta supremă a iluminismului și un 
instrument deosebit de puternic în liberalizarea și 
democratizarea societăților. Pervertirea literaturii 
în societățile totalitare nu a putut decât pentru 
scurte vremi să întrerupă legătura dintre carte 
și libertate și liberalism – înțeles în sens generic, 
dincolo de ideologia politică omonimă.

Asaltată de mulți alți competitori, dar și de propria 
vârstă, literatura nu mai este în prezent arta domi-
nantă care obișnuia să fie. Dar tocmai pierderea 
acelui statut o va elibera din propriile capcane și 
o va deschide spre noi idei, mediumuri și publicuri. 
Spre vocația sa esențială – iluministă și umanistă. 
Spre rolul său fundamental, de creuzet al valorilor 
democratice, al libertăților individuale, al bunei 
înțelegeri a lumii. Pentru că, în cele din urmă, un 
deficit de literatură se suprapune întotdeauna unui 
deficit de democrație. 

Poate literatura va fi din nou cea mai popu-
lară dintre arte. Sau poate nu va fi. Dar nici nu-i 
necesar. Scriitorul nu are nevoie să fie rock-star 
pentru a schimba lumea. O carte este scrisă de un 
om, singur, în biroul său, și citită de alții, singuri, 
la ei acasă. l
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Daniel Cristea-Enache

Proza. Încercând să facem 
puțină ordine acolo unde 

ordinea nu există

Preambul

O discuție despre proza româ-
nească de azi ar putea lua 
forma unui colocviu academic, 
în care mai mulți critici și 
istorici literari universitari 
să susțină comunicări pe o 
tematică atât de vastă. Sau ar 

putea fi purtată, în spațiul revuistic, printr-un întreg 
grupaj cu contribuții nu numai ale criticilor univer-
sitari, ci și ale celorlați actori implicați din câmpul 
literar: editori, traducători, experți și funcționari 
culturali (cum sunt cei de la Institutul Cultural 
Român și Ministerul Culturii), jurnaliști și influen-
cers pe internet, profesori de limba și literatura 
română și — nu în ultimul rând, firește — prozatorii 
înșiși. Ar trebui, cred, să participe la o asemenea 
discuție amplă și multifațetată și cititorii, acei citi-
tori din plăcere, cei care intră frecvent în librării și 
cumpără cărți de proză ale scriitorilor români. De ce 
le cumpără? Ce așteptări au de la prozatorii români? 
Care sunt autorii lor preferați? Ce dezamăgiri au 
avut?

Până la derularea unei asemenea discuții, ar fi de 
preferat să nu vorbesc despre proza românească de 
azi exclusiv ca un critic literar interesat de valoarea 
estetică a operelor, ci să încerc să ofer o perspec-
tivă de ansamblu, ținând cont de toți acești consti-
tuenți ai problemei. Așa cum o discuție numai de 
marketing asupra cărților sau filmelor ar fi deza-
măgitoare (cât a vândut în epoca interbelică M. 
Blecher și cât vinde astăzi Paulo Coelho?), așa cum o 
discuție exclusiv canonică ar fi previzibilă (canonul 
școlar fiind inerțial și conservator, la Bacalaureat 
cei mai „tineri” scriitori români sunt tot Marin Preda 
și Nichita Stănescu), tot așa și o discuție pur este-
tică ar îngusta problema și ar „tăia” rapid discuția. 
Nu se mai scrie azi proză ca pe vremuri punct.

Pledez deci pentru un anume efort: acela de a intra 
temporar în hainele fiecăruia dintre actorii culturali 
enumerați mai sus. Să gândim, fie și câteva minute, 
nu numai din perspectiva proprie, ci și din a edito-
rului, traducătorului, profesorului, jurnalistului 
cultural ș.a.m.d. Să facem o traversare a câmpului 
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literar fără să ignorăm logica de funcționare și de 
performare a fiecărui actant.

Dau un exemplu și închei preambulul. Toți criticii sunt 
de acord că Radu Aldulescu e un romancier puternic, 
unul dintre cei mai buni afirmați după Revoluție. Mulți 
profesori de limba și literatura română nu-l cunosc 
însă, fiindcă el nu a intrat încă în canonul școlar; iar 
dacă nu-l cunosc profesorii, de ce l-ar cunoaște mai 
bine elevii lor? Editorii ne-ar putea spune câte exem-
plare dintr-un roman extraordinar a vândut Aldulescu. 
Și ei ne vor spune că a vândut 1.000, sau 1.500, sau 
2.000. Jurnaliștii culturali ne vor spune că e greu să 
facă un interviu cu Aldulescu, fiindcă el spune cam 
aceleași lucruri în toate interviurile și, eufemistic spus, 
scrie mult mai bine decât vorbește. Traducătorii ne 
vor spune că nu e ușor de tradus, dar nici foarte greu, 
iar romanele lui Aldulescu traduse în limbi străine nu 
au rupt gura târgului acolo unde au apărut. Are un 
succes de stimă, cum se zice. În sfârșit, cititorii români 
ne vor spune fie că nu au auzit ever de Aldulescu (dar 
le place enorm Irina Binder), fie că i-au cumpărat 
toate romanele și au observat că se cam repetă de la 
unul la altul…

Eu sunt fan Aldulescu (pe cât poate fi un critic 
literar fanul unui scriitor), dar nu pot să nu observ 
că fiecare entitate ce este parte a problemei 
noastre, fiecare rol și fiecare profesiune implică 
o logică a discuției care e alta decât cea a criti-
cului literar. În particular, editorul poate dormi cu 
romanul nou al lui Aldulescu sub pernă, de mult ce-i 
place. Dar ca manager al unei edituri care trebuie 
să plătească salarii lunar unor angajați, iar sala-
riile acelea vin fix din vânzarea cărților, editorul 
este obligat să gândească altfel decât mine, și 
anume în niște termeni financiari de care eu mă pot 
dispensa. Să presupunem că editorul își permite 
luxul de a pierde financiar cu un autor precum 
Aldulescu. Dar de câte ori poate pierde într-un an 
un editor, cu câți autori români, cu câți prozatori, 
poeți, eseiști, critici literari? Sau, din altă perspec-
tivă: câte articole grozave despre prozatori români 
grozavi poate scrie un jurnalist cultural în condițiile 
în care articolele acelea nu le citește mai nimeni? 
Câte asemenea articole quality va publica un jurna-
list român, fiindu-i ele primite și plătite de ziarul la 
care lucrează? Și ce cotidian românesc mai plătește, 
azi, asemenea articole culturale despre prozatorii 
români contemporani?

Iată, am fost obligat nu numai profesional, ci și, cum 
să zic?, moral să intru un pic în pielea editorului, ca 
și a jurnalistului cultural, ca și a celorlalți colegi de 
problemă în discuție, pentru a deveni limpede că a 
fi numai critic literar și a gândi exclusiv ca un critic 
este până la urmă destul de comod.

Greul abia începe.

O imagine sintetică: Salonul 
„Bookfest” și Târgul „Gaudeamus”

Dacă ar fi să găsesc o imagine cuprinzătoare pentru 
tematica și problematica discuției noastre, aceasta 
ar putea fi oferită de ceea ce se întâmplă în fiecare 
an, de două ori, la începutul verii în iunie și la sfâr-
șitul toamnei în noiembrie, la cele două mari eveni-
mente ale cărții de la București: Salonul de Carte 
„Bookfest” și Târgul de Carte „Gaudeamus”. Am 
văzut de atâtea ori secvențele care se repetă și 
desfășurătorul care le cuprinde, încât pot spune 
că ele sunt recurente și au caracter de regulă, de 
„lege” a câmpului literar. În prima zi a Salonului 
/ Târgului de Carte, nu e acolo mai nimeni. Mergi 
pe mari culoare aproape pustii, îți place și ești în 
largul tău să vezi liniștit cărțile la standuri; dar ești 
nițel îngrijorat… Dacă industria a intrat în faliment 
nedeclarat, fiindcă în România — iată ce pustietate 
e aici — nimeni nu mai cumpără cărți? Vineri, îngri-
jorarea se evaporă. Lansările de carte se țin lanț, și 
chiar dacă la unele sunt prezenți numai editorul, 
autorul și câteva rude ale celui lansat, multitudinea 
evenimentelor are darul de a te liniști. Sâmbătă 
dimineață, deja, Târgul este luat cu asalt. Cârduri 
de copii, părinți mândri ținând în mâini pungi 
umplute până la refuz cu cărți cumpărate, studenți 
radioși făcându-și selfies pe la standuri, editori feri-
ciți că iar le-a trecut glonțul insolvenței pe lângă 
ureche, autori despre care se vorbește și critici care 
îi prezintă: toată lumea pare mulțumită. Duminică 
este deja prea mult: Târgul geme de lume încă de 
dimineață și pare că duduie. Cu greu te deplasezi 
de la un stand la altul. O maree umană precum cea 
din orele de vârf, pe culoarul de la metrou dintre 
Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, umple toate zonele 
bine expuse ale Târgului. Liniștea ți-o găsești 
numai pe la editurile mici, cu standuri aidoma, care 
sunt mai pe la margini. (Când Târgul se ținea la 
„Ciuperca” Romexpo, editurile mici erau marginali-
zate pe inelele de sus, unde găseai liniște și pace 
ca-n Transilvania la ora prânzului…)

Ce spune unui observator atent acest desfășurător 
bianual de imagini recurente? Mie îmi spune că în 
România sunt edituri mari, care domină piața și care 
scot zeci de titluri de prozatori români în fiecare an 
(Polirom, Humanitas, mai nou Litera, mai demult 
ALL cu Allfa), după cum publică și mai multe titluri 
de prozatori străini. Și sunt edituri mai mici, unele 
de nișă, care publică de obicei poeți, nu prozatori, 
fiindcă ele nu supraviețuiesc financiar din vânzări de 
romane autohtone ori străine, ci sunt într-un fel sau 
altul subvenționate de câte un for local. Charmides 
de la Bistrița este un exemplu elocvent. Acolo găsești 
mai mereu volume remarcabile ale unor poeți români 
contemporani, scoase în condiții grafice deosebite. Un 
observator devenit un cunoscător al câmpului nostru 
literar nu va merge niciodată la standul Charmides ca 
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să cumpere un roman de sute de pagini; și nu va căuta la standurile Polirom sau 
Humanitas cartea de poezie cea mai nouă a lui Ion Mureșan sau Ioan Es. Pop. Și va 
înțelege, totodată, că editorul „mare” și cel „mic” sunt la fel de importanți, fiecare 
pentru altceva; și nu-i va mai asimila ori confunda.

Vreau să spun că imaginea unui Salon / Târg de Carte bucureștean, „Bookfest” 
sau „Gaudeamus”, este una incluzivă nu numai la figurat, ci și la propriu. Privind 
imaginile de la Târg, ne vom regăsi în ele cu toții: și editorii, și criticii literari, și 
scriitorii, și jurnaliștii, și traducătorii, și profesorii. Cu toții citim dintr-o anumită 
obligație profesională — și cu toții, cred, tânjim ca măcar uneori să uităm de 
obligația profesională și să citim de plăcere, precum cititorii care stau la coadă 
să ia autografe de la autorul lor preferat. Imaginea aceasta a Târgului aproape 
gol joia și aproape trosnind din încheieturi sâmbăta și duminica, imaginea 
Târgului cu standuri mici și marginalizate și standuri mari și asaltate de public: 
iată fotograme care ne spun ceva important despre proza românească de azi, ca 
și despre multe dintre subiectele din punctajul revistei „Cultura” (cărți vândute 
și cărți selectate de critică; edituri cu colecții de proză românească; editurile 
care publică masiv traduceri; marketing și promovare; jurnaliști culturali și 
influencers în social media). Vedem toate acestea cu ochiul liber, observăm 
noile edituri și diversele forme de promo (la ultimul Târg, au dominat spațiul 
ART, o editură nouă, BookZone, și Curtea Veche Publishing), înțelegem că lite-
ratura română s-a întâlnit cu show-biz-ul și cu entertainment-ul, nu neapărat în 
conținutul ei, cât în formele de promovare și în rețetele de vânzări.

Ideea că un prozator român pune ultimul punct în romanul lui în manuscris și 
apoi nu se mai gândește la roman, fiindcă „el și-a făcut treaba”, e în lumea de 
azi o idee cel puțin naivă. Alte munci îl așteaptă: să participe la lansări, să dea 
interviuri, să poarte discuții cu profesorii și elevii lor, să comunice cu traducă-
torii pentru cutare pasaj din carte… Să contribuie și el cumva la a buzz în jurul 
cărții; și să nu îndrăznească să refuze o invitație în prime-time la o mare tele-
viziune, chiar dacă, personal, nu are niciun chef de așa ceva, și mai vorbește și 
împiedicat și greu inteligibil.

O imagine în perspectivă: proza „nouă” și proza „veche”

Cu ani în urmă, Editura Polirom a lansat mai mulți autori tineri, ieșeni și nu 
numai, făcând o campanie de promovare proaspătă și inteligentă: „Votați lite-
ratura tânără!”. Unii dintre autorii lansați atunci au confirmat, alții s-au pierdut 
pe drum. Semnificativ, cei mai valoroși dintre ei au fost „promovați” în cadrul 
colecțiilor aceleiași edituri, fiind publicați ulterior în colecția Fiction Ltd., iar 
nu în Ego-Proză unde fuseseră inițial. Se renunța astfel implicit și chiar explicit 
la denominația „nou” sau „tânăr”, cu atât mai oportun, în opinia mea, cu cât 
unii dintre autorii valoroși din acel val nu mai erau prea tineri, și nici proza lor 
nu era neapărat novatoare, experimentală, într-un divorț cu tradiția noastră 
romanescă. Ce vreau să spun apelând la acest exemplu? Un adevăr simplu: în 
primă și ultimă instanță valoarea literară a unei cărți contează, iar nu etichetele 
și formulele catchy de promovare și marketing.

Să demonstrez asta. Radu Cosașu e azi nonagenar, scrie o proză care poate fi 
considerată clasică, dar și autoficțională, e „vechi” și „nou” în același timp și 
fără a se contrazice. Supraviețuirile lui sunt un ciclu explorând aceleași teme, 
traume, experiențe; iar scriitorul acesta e, după părerea mea, cel mai mare 
nuvelist român contemporan. Este el definitoriu pentru o colecție de proză, 
adică stilul Cosașu se potrivește în vreun fel cu stilurile celorlalți autori din 
colecție? Nu. Este scrisul lui definitoriu pentru un anumit moment literar din 
proza autohtonă? Nu. Pentru o generație? Poate reportajele lui propagandis-
tice din tinerețe sunt ilustrative pentru realismul socialist din anii 1950, dar de 
când Cosașu a devenit Cosașu, scriitorul pe care îl știm, proza lui nu definește 
vreo generație literară și nici nu se încadrează în vreuna.

Observăm noile edituri 
și diversele forme de 
promo), înțelegem că 

literatura română s-a 
întâlnit cu show-biz-ul 
și cu entertainment-ul, 

nu neapărat în 
conținutul ei, cât în 

formele de promovare și 
în rețetele de vânzări.

Ideea că un prozator 
român pune ultimul 

punct în romanul lui în 
manuscris și apoi nu se 
mai gândește la roman, 

fiindcă „el și-a făcut 
treaba”, e în lumea de 

azi o idee cel puțin 
naivă. Alte munci îl 

așteaptă...



9

nr. 631 | 10-11.22

Dacă ne gândim puțin, cu fiecare prozator important se întâmplă la fel. Așa 
cum Rebreanu nu avea nicio legătură cu Sadoveanu, Sadoveanu cu Camil 
Petrescu și Camil Petrescu cu Hortensia Papadat-Bengescu, scrisul lor fiind pe 
cu totul alte coordonate, de pe planete literare complet diferite, la fel Cosașu 
nu seamănă cu Preda, Preda nu seamănă cu Breban, Breban nu seamănă cu 
Buzura, Buzura nu seamănă cu Bălăiță, Bălăiță nu seamănă cu D.R. Popescu 
(deși erau prieteni), D.R. Popescu nu seamănă cu Gabriela Adameșteanu, iar 
Adameșteanu nu seamănă cu Țoiu. Critica și istoria literară au ambiția de a 
încadra și clasifica, de a sistematiza, de a trage linii unind puncte scriitoricești. 
În fond, însă, încercăm și noi să facem puțină ordine acolo unde ordinea nu 
există, întrucât fiecare mare scriitor înseamnă o lume aparte, cvasi-autonomă 
față de sistemul literar și de cel istoriografic, o lume cu regulile ei pe care 
suntem obligați să le observăm și să le înțelegem.

Soluția pe care eu am adoptat-o, și care răspunde acestei perspective mai 
largi asupra prozei contemporane, se regăsește în sumarul cărții mele Linia 
de contur de la Editura Spandugino (volumul I) și în concepția ce a stat la baza 
articulării acestui sumar. Am mers pe generații literare, da, însă pe palierul 
istoric al fiecărei generații literare, am selectat individualitățile, pe acei proza-
tori români care se „descurcă” și cu o generație, dar și fără ea, fiindcă opera 
lor are suficientă greutate și stilul lor este într-atât de personal încât noi să 
nu-i confundăm pe unii cu alții. Din această perspectivă privind lucrurile, un 
prozator (din orice generație) nu se compară și nu se confruntă cu cei apropiați 
lui (un „șaizecist” cu „șaizeciștii”, un „optzecist” cu „optzeciștii”, un „milenarist” 
cu „milenariștii”), ci cu scriitori de calibru care s-au manifestat, mai demult sau 
mai recent, în genul epic. Exemplificând din nou, Florina Ilis nu se raportează 
la alți autori încă-tineri dintr-o colecție sau alta a Editurii Polirom, ci la scriitori 
— diferiți de ea — de pe cursul istoric al prozei autohtone. Ea față de acești 
scriitori trebuie să aducă ceva nou; nu față de colegii de colecție editorială.

Testând în acest fel proza „nouă”, din ultimul an editorial și din ultimii 30 
de ani și mai bine câți s-au scurs de la Revoluție, observăm că relativ puțini 
autori post-revoluționari se pot compara de la egal la egal cu clasicii inter-
belici și postbelici ai prozei noastre. Revin la o afirmație anterioară, aceea că 
Radu Cosașu este cel mai mare nuvelist român contemporan. Cine este nuve-
listul de azi care, comparat cu Cosașu, să ne impresioneze mai mult? Răzvan 
Petrescu este, să spunem, cel mai aproape de o asemenea performanță — dar 
el însuși ar spune-o primul: Cosașu e pentru el magistrul. Dar iată mai multe 
nume de scriitori din sumarul volumului meu de cronici dedicate cărților 
prozatorilor noștri: Dinu Pillat, Petru Dumitriu, Octavian Paler, Dumitru 
Popescu (cel supranumit „Dumnezeu” în timpul regimului trecut), Ion Druță, 
același Cosașu, Nora Iuga, Vladimir Beșleagă, George Bălăiță, D.R. Popescu, 
Paul Goma, Livius Ciocârlie, Norman Manea, Ion Iovan, Augustin Buzura, Virgil 
Duda, Radu Mareș, Gabriela Adameșteanu, Marius Robescu, Petru Popescu, 
Ștefan Agopian, Bedros Horasangian, Ioan Lăcustă, Radu Țuculescu, Gheorghe 
Crăciun, Petru Cimpoeșu, Gabriel Gafița, Gabriel Chifu, Radu Aldulescu, Marta 
Petreu, Dan Stanca, Ioan T. Morar, Mircea Cărtărescu, Răzvan Petrescu, Cristian 
Tudor Popescu, Varujan Vosganian, Răsvan Popescu, O. Nimigean, Petre 
Barbu, Ruxandra Cesereanu, Daniela Zeca, Dumitru Crudu, Bogdan Popescu, 
Filip Florian, Radu Pavel Gheo, Dana Fodor Mateescu, Adrian G. Romila, Liliana 
Corobca, Sorin Stoica, Flaviu George Predescu.

Nu se poate spune că proza românească din ultimele trei epoci literare (inter-
belică, postbelică, post-revoluționară) nu are destule nume importante; și 
nici că autori afirmați în ultimele trei decenii (în lista de mai sus, de la Radu 
Aldulescu până la final, 22 de nume) nu au ponderea lor în genul epic. Firește, 
aici e vorba de un singur volum al meu, în alte volume am și alte nume de 
prozatori români importanți… Și orice critic literar are o „listă” a lui, o selecție 
făcută după gustul și lecturile sale. Important e că avem de unde alege, că 
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a încadra și clasifica, 
de a sistematiza, de a 
trage linii unind puncte 
scriitoricești. În fond, 
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scriitor înseamnă o lume 
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proza românească din ultimele trei decenii sau din ultimele trei epoci, inclu-
zând-o pe cea în curs, ne oferă o materie bogată.

Importul & exportul

„Balanța” importurilor și exporturilor noastre este vădit dezechilibrată, în sensul 
că (mult) mai mult importăm decât exportăm. Traducerile de literatură străină pe 
piața noastră culturală sunt incomparabil mai multe decât traducerile de literatură 
română în alte limbi. Prozatorii străini sunt traduși masiv și reeditați de asemenea 
la noi, fiindcă publicul nostru cititor îi „absoarbe” și îi asimilează. Cam toate editu-
rile importante au colecții dedicate autorilor străini. Reciproca nu este valabilă.

Există vreo editură din străinătate, cu o colecție dedicată autorilor români, și 
care să publice cărți de autori români pe cheltuiala editurii respective? În absența 
programelor de subvenționare ale Institutului Cultural Român, exportul de lite-
ratură română în limbi străine ar tinde către zero. Sunt extrem de rare cazurile 
de scriitori români care să fie traduși și publicați în străinătate fără susținerea 
financiară a ICR. Atât de rare, încât ele ilustrează o excepție, și nu o regulă. 
Scriitori români cunoscuți realmente în străinătate sunt cei care au plecat din 
România și au scris în altă limbă decât româna: Nina Cassian, Norman Manea, 
Dumitru Țepeneag (cu un succes mai degrabă de stimă, de nișă, decât de piață 
culturală), Andrei Codrescu, Petru Popescu, Matei Vișniec (ca dramaturg); așa 
cum în timpul regimului comunist fuseseră Eliade, Ionesco, Cioran. Mai sunt 
universitarii români emigrați în timpul regimului trecut și care au făcut cariere 
academice în Statele Unite: Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, Toma Pavel și alți 
câțiva. Cam acesta este „exportul” nostru: cazuri individuale și nișate de autori 
care au reușit să rămână autori trecând de la română la o altă limbă. A mai fost 
Sorescu, foarte tradus (cu poezia și cu teatrul lui, nu cu proza), mai e Cărtărescu, 
foarte tradus și el (invers față de Sorescu, tradus cu proza, nu cu poezia lui).

Din păcate, mari valori ale literaturii române nu au fost traduse cu operele lor 
cele mai importante în limbi de circulație internațională, la edituri puternice 
din Occident și din Statele Unite. De la Caragiale și Creangă la Camil Petrescu și 
Blecher, Preda și Breban, Țoiu și Agopian — autorii aceștia și mulți alții, pe care 
noi îi cotăm (pe drept cuvânt) ca excepționali sunt practic necunoscuți publi-
cului larg din Franța, din Italia, din Germania, din Anglia, din Statele Unite. Este 
ca și cum Thomas Mann sau Llosa sau Bellow nu ar fi cunoscuți de publicul larg 
românesc. E nedrept și absurd, dar aceasta este realitatea. „Balanța” impor-
tului cu exportul de proză e complet dezechilibrată.

Din această situație ar putea decurge însă, cred, și un efect pozitiv. Mă refer la 
importul masiv și susținut de forme culturale noi; și totodată de formate cultu-
rale de neconceput cu ani în urmă. Globalizarea pe vectorul influenței nord-ame-
ricane ne-a transformat viața într-un mod vizibil, și de asemenea cultura, în felul 
în care ne-o reprezentăm. Cultura și comunicarea nu mai sunt distincte azi, cum 
erau ieri, ci întrepătrunse, iar rețelele sociale, cursurile online, podcast-urile, lansă-
rile de carte „la distanță”, feluritele experiențe și experimente devenite posibile 
cu ajutorul giganților digitali (Facebook, Instagram, Google, Microsoft, YouTube, 
TikTok) reprezintă tot un import de cultură. Am depășit mai ușor cu toții perioada 
pandemiei datorită mutării, de voie – de nevoie, din offline în online; și până și 
autorii cei mai conservatori și mai reticenți la noile tehnologii au fost nevoiți să 
admită că ele le-au fost de ajutor.

Estimez că în acest nou context, să-i spunem tehno-cultural și social-media-pro-
zastic, autorii români vor avea mai mult succes în străinătate decât au avut în 
contextul vechi. Dacă un „poet” submediocru precum Flick Domnul Rimă (nu e o 
glumă, chiar există un autor cu acest pseudonim) poate avea o audiență incredi-
bilă pentru versurile lui jalnice, presupun că porțile succesului se pot deschide și 
pentru scriitorii noștri adevărați. l
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C
um poezia la noi este din ce în ce 
mai explicit poziționată ideologic, 
asta încă dă bătăi de cap criticii lite-
rare tradiționale, care se pretinde 
a fi detașată de polarizarea poli-
tică a societății. Iar poetele și poeții 
se află în situația de a-și produce 

propriile mecanisme de critică și teorie și de a evolua 
sub forma unor grupări (ceea ce reflectă, în primul 
rând, o schimbare mentalitară), care se pot desfă-
șura independent de presa literară și platformele 
obișnuite. În plus, poezia lor își creează un public 
care poate să nu aibă fundal literar, sau se poate 
întâmpla ca acesta să nu aibă neapărat relevanță.

Yigru Zeltil

Poezia. Accesoriu de lifestyle  
și/sau mod de viață asumat

O neașteptată atenție mediatică  
și comercială

Pandemia reușise deja în anii trecuți să aducă mai 
mult interes către literatura locală. Controversa 
aceasta datorată în particular poeziei feministe 
a dus, cel puțin pentru o perioadă, la ceva mai 
multă atenție pentru toată scena de poezie. Două 
fenomene care erau încă emergente înainte de 
pandemie – poezia feministă și queer, respectiv 
poezia „indie” – au căpătat o deosebită amploare.

2022 a debutat cu scandalul din jurul premiilor Mihai 
Eminescu de la Botoșani, probabil ultima ediție a premi-
ilor Eminescu cu jurii care nu sunt în întregime conser-
vatoare. Chiar având în vedere prezența în juriu a criti-
cului de stânga Mihai Iovănel (care nu va mai participa 
de anul viitor), premiul pentru debut acordat poetei 
Ileana Negrea (feministă și activistă pentru persoanele 
„mad”, neurodivergente și cu suferințe mentale, și 
„queer”, ale minorităților sexuale și de gen), cu volumul 
„Jumătate din viața mea de acum” apărut în anul ante-
rior la editura frACTalia, a luat pe toată lumea prin 
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surprindere, inclusiv pe autoare, care fusese somată de 
organizatori să nu citească nimic controversabil.

În schimb, scandalul a început când o altă poetă femi-
nistă nominalizată, Cătălina Stanislav, a citit poemul 
„Gwyneth Paltrow și cu mine” (din „Nu mă întrerupe”, 
editura OMG), al cărui limbaj a fost denunțat drept 
„licențios”. Autoarea nu a fost întreruptă, dar înregis-
trarea a fost ștearsă la scurt timp după eveniment! 
Reacțiile altor literați conservatori nu au încetat 
să apară, mai ales după ce a fost distribuit larg pe 
Facebook un fragment din volumul Ilenei Negrea, 
denunțat ca „propagandă feministă” chiar dacă, cum 
unii au remarcat ulterior, conține și fragmente mai 
lirice-confesive – o combinație pe care, de altfel, 
Gabriela Feceoru a marșat cu succes și în ultimele 
ei două volume (despre care voi scrie pe larg cu altă 
ocazie), „Vax” (ed. Charmides) și „Aștept primăvara și 
vine – Dragoș” (ed. CDPL).

Actul acesta de cenzură, deloc singular în istoria premi-
ilor respective, a avut o consecință destul de inedită 
pentru spațiul românesc: volumele celor două poete au 
fost discutate în presă mai mult ca oricând și căutate pe 
piață, pătrunzând în topurile de vânzări ale mai multor 
librării. De data aceasta, cei de la Cărturești au sărbătorit 
Ziua Internațională a Poeziei, 21 martie, cu o acțiune 
mai amplă ca oricând, „Zilele Poeziei”, incluzând eveni-
mente precum „De unde să începi cu poezia contempo-
rană”, „Discuție & lectură de poezie feministă” (cu Alina 
Purcaru, Ileana Negrea, Cătălina Stanislav și Andrada 
Yunusoglu) sau „Starea și rolul criticii de poeziei azi”, la 
care adaug, cu voia dumneavoastră, un dialog moderat 
de subsemnatul, „Poezia, gândire în acțiune. Cum 
ne raportăm la poezie, de ce și cum o valorizăm” (cu 
Alex Cosmescu, Bogdan Ghiu, Daniela Hendea, Vasile 
Mihalache, Dmitri Miticov și Elena Vlădăreanu).

La festivalul de literatură queer „Contrar așteptă-
rilor”, desfășurat tot în martie, la Institutul Goethe, 
poetul Răzvan Andrei remarca următorul fapt: 
Cenaclul X, co-fondat de Ileana Negrea și din care 
fac parte în jur de 60 de persoane (care au produs 
recent o a doua antologie colectivă, „Luminișuri”, 
de „literatură queer ecologică”), nu are niciun 
termen de comparație în cercurile literare tradițio-
nale, relativ lipsite de vitalitate și suferind de prea 
multe orgolii și relații de putere încât să coaguleze 
la fel de multe energii în jurul lor.

frACTalia și OMG, editurile despre 
care s-a auzit cel mai mult și despre 
care se va mai auzi

La începutul anului a apărut în librării „Perturbări 
în desfășurare: o antologie a prezentului”, cel mai 
nou volum colectiv coordonat de V. Leac, un fel de 
sequel ecologic la „Hotel Cosmos: poezie SF româ-
nească”, gândit ca „o reacție la ceea ce se întâmplă 

în prezent, o constatare tristă și eterogenă de nara-
țiuni, de noi forme de gândire ecologică, dar și de 
incertitudini și ezitări”. Formulare eufemistică, din 
moment ce antologia, formată din variate texte 
în română și engleză, din imagini și din compoziții 
sonore disponibile printr-un cod QR, adună între 
aceleași coperte, într-un desăvârșit haos ordonat 
alfabetic, majoritatea vârfurilor momentului 
(cum ar fi în poezie Andrei Doboș, Gabi Eftimie, 
Sorin Gherguț, Daniela Hendea, T.S. Khasis, Dmitri 
Miticov, Vlad Moldovan ș.a.), alături de debuturi 
semnificative, și toate extremele gândirii epocii: 
ecofeminism, postfeminism și transumanism, ba 
chiar și – în răspăr cu agenda progresistă a editurii 
– conspiraționisme resentimentare față de „ideo-
logia woke”… O carte care încapsulează perfect 
contradicțiile, limitele și posibilitățile celor care 
scriu azi, ca atare nu ar trebui să fie ignorată.

Pe latura asumat activistă, editura a propus o colecție 
de broșuri distribuite la târguri și în format digital, 
„Cunoașteri de frontieră”, inaugurată cu „Către o 
lume literară mai blândă, neasupritoare. Manifestul 
scriitoarelor feministe de stânga”, manifest care a 
stârnit reacții în centrul lumii literare, mai cu seamă 
în momentul în care Daniel Cristea-Enache, în chip 
neașteptat, și-a lăsat semnătura, ceea ce a fost 
denunțat prompt de către Mircea Mihăieș ca fiind un 
act „extremist”. În colecția respectivă, de urmărit în 
continuare, au mai apărut broșuri de poezie și eseis-
tică de Medeea Iancu, Iuliana Lungu, Carolina Vozian 
ș.a.m.d., care laolaltă reprezintă un întreg fenomen 
cultural ce devine semnificativ.

Tot la frACTalia au mai apărut două debuturi care nu 
pot lipsi din această trecere în revistă, dar în privința 
cărora mă declar, coleg de cenaclu fiind, părtinitor. 
Poeta de origine maghiară Nóra Ugron, activistă 
pentru dreptate locativă și feministă intersecțională 
antispeciistă, debutează în limba română cu „Orlando 
postuman” (după cartea și personajul Virginiei 
Woolf), făcând o punte între poezia confesivă scrisă 
de și pentru tinerele și tinerii adulți, specifică zonei 
independente, „indie”, din siajul generații două-
miiste, și reperele teoretice și beletristice de actua-
litate din zona postumanistă (Donna Haraway, Karen 
Barad), respectiv din cea feministă și queer, inclusiv SF 
(Octavia Butler, Audre Lorde, Ocean Vuong). În versuri 
precum „când te uiți la mine/ văd doar schelete albe 
de corali morți/ acolo unde cândva era o panoramă 
de pești zburdători” („Pierdere planetară”), Ugron 
reușește să redea imagini poetice sensibile, palpabile 
ecologismului, uneori încă acuzat de a fi pură retorică 
alarmistă și moralizatoare.

Cu „stilizări, ap.”, Alexandru Adam întreprinde un 
demers pentru care cuvântul „provocator” este un 
eufemism palid. Fost aspirant la statutul de călugăr 
care își descoperă homosexualitatea la mănăstire, 
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autorul documentează, nu fără un zâmbet pe buze, 
o luptă neadormită cu spectrele „normalității” și cu 
stereotipurile. Notațiile fruste, necenzurat erotice, 
sunt dublate de notațiile eseistice, care explică de ce 
un asemenea act textual este perceput ca un act de 
agresiune asupra „centrului”. Conștiința teoretică – 
un element încă atipic la noi, mai ales pentru un poet 
la debut – nu rămâne un apanaj exterior, ci este apli-
cată ca o profesiune de credință, nu fără asumarea 
autocriticii: „queer e privilegiu în măsura/ în care pot 
vedea misoginismul/ din mine – și zilnic să îl tai”.

Prolifică a fost și editura OMG, asociată cu noul val 
de poezie „indie”, adresată publicului tânăr urban. 
Fără a avea o agendă feministă explicită, publicând 
uneori și titluri nu tocmai progresiste, programul 
editorial se intersectează și cu această zonă. Emilian 
Cătălin Lungu își explorează și el franc sexuali-
tatea în „Supine Dream”, un volum de debut parțial 
bilingv („romgleză” asumată, s-ar putea spune), 
într-o manieră mai relaxată, mai puțin militantă, dar 
fără a-și pierde din vedere privilegiul. Textele sunt 
eterogene, oscilând între poezia concretă (imaginea 
cuvântului „nimic” formată din iterări mai mici ale 
aceluiași cuvânt) și procedeele consacrate la noi de 
Tudor Pop (cum ar fi reproducerea ca atare a unor 
texte introduse pe platformele sociale) și un biogra-
fism cotidian lejer, uneori cu accente postumaniste.

În aceeași colecție a apărut și debutul lui Ioan 
Coroamă, „Colectiva”. Poetul ieșean, care face parte 
și dintr-o grupare clujeană interesată de posibilită-
țile creative ale versificației („Mafia Sonetelor”), 
transpune noile sensibilități progresiste, fără a face 
rabat de la principiile sale, într-o dicție și o manieră 
poetică seducătoare, de natură să suscite și inte-
resul celor mai sceptici.

Cel mai așteptat debut în poezie îi aparține tână-
rului critic Mihnea Bâlici. „Cazzo” e o carte care a fost 
surprinzător de bine primită de către public. Sau, mai 
exact, era de așteptat interesul față de o poezie nara-
tivă autobiografică centrată pe experiența migrației 
întreprinse de către părinți (o temă încă destul de nouă 
pentru literatura locală de azi), un morb al tranziției care 
să fie reflectat critic (așa cum tind s-o facă autorii de 
stânga la care Bâlici tind să se raporteze), însă formula 
aceasta coabitează cu una mai spectrală și autistă, care 
focalizează calofil pe detalii precum „textura zgrunțu-
roasă a rumegușului”, pentru că „oricât mi-aș fi dorit 
să aparțin,/ trăisem mai mult printre obiecte și plante.” 
Având în vedere minuțiozitatea cu care și-a developat 
amintirile în acest volum și intensitatea cu care își spală 
proverbialele rufe din familie, rămâne de văzut unde va 
merge Mihnea Bâlici mai departe.

Printre alte titluri din colecția OMG, merită reținut încă 
un debut așteptat de ceva timp: „La marginea bună 
a corporalității” de Raluca Boantă, care realizează o 

fuziune între o formulă biografistă stilizată și atenția 
deosebită față de corporalitate și paraverbalitate pe 
care și Alex Cosmescu, poetul care prefațează cartea, 
o moștenea de la utilitarismul lui Urmanov: „liniștea 
să i se cuvină în sfârșit corpului/ dar rămâne totuși o 
chestiune de atenție/ cu mecanisme orientate spre 
mișcări fine/ și-mi displace tocmai pentru că-mi scapă/ 
pentru ca eu să știu/ și să ajungi la mine/ e nevoie 
de foarte puțin” („să se strecoare/să scape”). O notă 
distinctă la autoarea clujeană este dată de captarea 
unor temeri de pierdere precoce a sănătății, redate 
însă într-o manieră subtilă și pentru care valențele 
sociopolitice rămân detalii de fundal.

Manifestările colective,  
un nou circuit

Fondat în urmă cu un deceniu, festivalul de artă 
făcută de adolescenți SUPER, cuprinde din 2018 o 
secțiune consistentă de ateliere de scriere creativă 
și poezie (ținute de încă tineri poeți deja consacrați), 
în urma cărora rezultă în fiecare an câte o antologie, 
unde regăsim nume deja vizibile ca Ioan Coroamă, 
Mișa Dragomir, Luca Ștefan Ouatu, Șerban Mark 
Pop, Tudor Pop, Maria Preoteasa, Ioana Tătărușanu, 
Vic. Troșan, Bogdan Vișan etc. Derivat din SUPER, 
Festivalul Internațional de Film Queer Art200, deja 
la a treia ediție, conține și ateliere de poezie și 
proză queer, editând și o publicație similară revistei 
CUTRA, care se numește MADZINE și este dedicată 
persoanelor neurodivergente și cu „suferințe/afec-
țiuni/cum-vrei-să-le-spui psihice”.

Noi pentru anul acesta au fost proiectul Triumf 
Amiria. Muzeul Culturii Queer[?], cu festivalul 
„Contrar așteptărilor” deja menționat și cu un atelier 
de scriere creativă ținut de Adrian Schiop; festivalul 
de artă Ecosistem, organizat din fonduri proprii de 
către Șangri-La Artistic Ground, unde au avut loc o 
lectură a tuturor celor care au publicat poezii pe 
site-ul Noncanon (printre care Alex. Higyed, Rebeca 
Oanță, Șerban Mark Pop, Dan-Bogdan Popescu, 
Maria Preoteasa, Vic. Troșan, Daniela Vizireanu 
ș.a.), precum și o lectură de poezie feministă (Alina 
Purcaru, Cătălina Stanislav, Nóra Ugron, Miruna 
Vlada, Carolina Vozian, Andrada Yunusoglu); în 
fine, cel mai recent, festivalul de terapie prin artă 
destinat persoanelor cu suferințe psihice TerapArt, 
de asemenea la prima ediție, unde la atelierul ținut 
de Ileana Negrea au participat deopotrivă persoane 
cu fundal literar (Dan-Bogdan Popescu) și fără, cu 
rezultate deopotrivă de interesante.

Zone mai puțin frecventabile  
ale poeziei

Editura grupului umorist Dezarticulat a anunțat apariția 
a două volume de versuri. Unul este „Gioco di mano”, 
al heteronimului Radu Demetriades, o mitologizare 
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metaironică a securistului-gangster adaptabil la orice 
context social. Celălalt e „Nu e dragoste”, volumul 
în care Adrian Schiop își adună poemele adunate în 
sertar din 1999 încoace. Unul dintre poeme a fost deja 
cenzurat de către Facebook. Iar tot acest document de 
istorie literară deja a resuscitat dezbaterile cu privire la 
machismul și mizerabilismul literaturii generației 2000.

Și un alt autor format în anii 2000, timișoreanul 
Tudor Crețu, a scos „Blesteme & more”. E un volum 
conceput ca un exercițiu de stil postmodern, menit 
să recupereze imprecația argheziană. Însă ceea ce 
se dorește a fi o satiră violentă frizează pe alocuri 
însemnările unui psihopat ce și-ar dori, de pildă, 
să taie în bucăți o „oengistă”. Catastrofa aceasta 
a fost publicată fără discernământ de editura 
Casa de Pariuri Literare, laolaltă cu titluri mai seri-
oase, precum volumul documentar anticomunist 
„Anestezia, un singur poem”, al Danielei Rațiu.

Mi se pare oarecum simptomatic pentru declinul 
sănătății mintale din societatea românească faptul 
că s-au umplut rafturile cu tot mai multe reviste și 
cărți inundate de teorii conspiraționiste și riposte 
față de „dictatura corectitudinii politice”. „Ce bine că 
nu sunt obligat/ să gândesc politic corect”, suspină 
poetul basarabean Vitalie Vovc la adresa unui copa-
sager de avion supraponderal într-o carte de poezie 
care, de altfel, prezintă totuși niscaiva interes.

Traducerile, „Z9 x OMG”  
și cititorii neinițiați

În ceea ce privește traducerile de poezie, în și din 
română, reproșul meu, general valabil pentru mai 
toată perioada postcomunistă, ar fi că s-a degradat 
statutul traducătorilor. Și că factori precum cei 
economici tind să împiedice apariția mai multor 
traduceri sistematice.

Avem poeți-traducători care se conectează și fac 
alianțe sau schimb de servicii cu alți poeți-tradu-
cători din diverse țări pentru a evita sau a reduce 
costurile datorate drepturilor de autor, mono-
polizând un anumit circuit care implică și festiva-
luri, burse, rezidențe. Fără medierea unei instanțe 
critice, deopotrivă literatura-sursă și literatu-
ra-țintă se manifestă în sincronie, dar fenomenele 
poetice cele mai interesante din fiecare pot să nu 
figureze aproape deloc pe acest radar.

Anul trecut, odată cu publicarea la editura Pandora 
M a unei bune traduceri de Bogdan-Alexandru 
Stănescu din volumul care obținuse National Book 
Award în 2014, „Noapte credincioasă și virtuoasă” 
a poetei Louise Glück, piața noastră de carte a 
bifat, de exemplu, Premiul Nobel din 2020. Tot 
anul trecut apare, în seria de autor dedicată de 
la Polirom, o antologie din poezia romancierului 

José Saramago, „Poemele posibile”. Deși lăudabilă 
întregirea seriei Saramago de către traducătoarea 
Simina Popa, observ că în continuare lipsesc tradu-
cerile din poezia portugheză postbelică și contem-
porană reprezentativă (poezia lui Saramago fiind, 
prin comparație, mai modestă și, pentru perioada 
sa, atipic de conservatoare formal). În schimb, 
Fernando Pessoa, mort de acum aproape un secol 
și, prin urmare, aflat în domeniul public, este tradus, 
retradus, editat și reeditat în repetate rânduri…

Cea mai nouă inițiativă în acest sens o reprezintă 
colecția de traduceri publicate de editura OMG în 
parteneriat cu revista Zona Nouă, „Z9 x OMG” – 
traduceri din poezia „indie” occidentală. Până acum, 
au apărut în serie două nume cunoscute și destul de 
importante din poezia britanică recentă – Emily Berry, 
cu „Nimic din ce face nu e vina ei”, și Sam Riviere, 
cu „Sper să-ți rezolvi problemele și să te bucuri de 
toamnă”, ambele titluri în traducerea lui Vlad Pojoga. 
Sunt volume care pot atrage și cititorii tineri neinițiați, 
iar cunoscătorii au de reflectat asupra modurilor în 
care abordează sinceritatea și ironia.

O premieră editorială este reprezentată de tradu-
cerea unui volum de debut care este și lucrarea de 
diplomă din cadrul unui program de scriere crea-
tivă. Editată la frACTalia, „Înainte ca primele scântei 
să fie vizibile” (traducere de Alexa Stoicescu) apar-
ține unei autoare de culoare din literatura neer-
landeză, Simone Atangana Bekono. Este, cum era 
de așteptat, un volum cu mize decoloniale și femi-
niste, dar care pornește de la surse precum religia 
Yoruba și mitologia antică, însă în primul rând de la 
psihismul autoarei, redat cu violente reminiscențe 
suprarealiste. Probabil involuntar, se apropie pe 
alocuri de spiritul lui Nichita Stănescu: „eu sunt o 
baltă de sânge care se imprimă în fața de masă”.

La casa de editură Max Blecher, care scoate și revista 
de traduceri Poesis Internațional, apar în mod regulat 
traduceri din autorii țărilor/limbilor învecinate. O 
autoare cu alonjă mitologică – la care un drum la 
supermarket se poate transforma într-o meditație 
arheologică – este Nadejda Radulova, din Bulgaria, 
tradusă de Lora Nenkovska și Claudiu Komartin cu 
antologia „Femeia din casa de la colț”. Deși contro-
versată în rândurile criticii naționaliste pe motive de 
postmodernism îndrăzneț, poezia ei este îndeobște 
subtilă și cu o atenție la detalii ce nu exclude realismul.

Alt eveniment editorial de la aceeași editură este 
o antologie care oferă o hartă a poeziei maghiare 
actuale: „Către Saturn, înot. Tineri poeți din 
Ungaria”, coordonată și tradusă de Mihók Tamás, 
care a adunat texte reprezentative ale unor nume 
marcante precum Krusovszky Dénes și Tóth Kinga, 
dintr-o varietate de direcții poetice. E aproape un 
exemplu de cum se poate face o antologie. l
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Literatura în cifre  
cu subiect și predicat

Nicu Ilie

Ecosistemul pieței  
de carte. Genurile 
fiction și non-fiction

În lume sunt două mari tradiții. Să vedem!

Scriitorul, o metonimie

Prima tabără consideră că scriitor este acea 
persoană care creează sau intenționează să creeze 
exclusiv opere cu caracter artistic. Cea de a doua 
tabără crede că scriitorul creează în primul rând 
opere cu caracter artistic. 

Din prima tradiție, care valorizează exclusiv artistici-
tatea, fac parte limbile română, franceză, germană, 
italiană, ucraineană, cehă, rusă, chineză. Cel puțin 
asta reiese din definițiile din dicționare de referință 
pentru aceste limbi. Din cea de-a doua tradiție, în 
care scriitor este considerat oricine scrie orice, fac 
parte limbile engleză, spaniolă, arabă, greacă. De 
fapt, în greacă este mai importantă delimitarea 

autorilor de proză de cei de poezie decât separarea 
autorilor de ficțiune de cei non-fiction. În engleză, 
scriitorul se confundă cu copyright-ul: oricine 
produce operă scrisă protejată de drepturile de 
autor este scriitor. Inclusiv jurnaliștii, inclusiv scena-
riștii. Toți sunt acoperiți de unul și același cuvânt: 
„writer”. Însă în toate limbile pare să existe un sens 
„mai principal” al termenului, iar acesta echivalează 
scriitorul cu autorul de beletristică.

Literatura – note de psihanaliză  
a mulțimilor

Aceeași scurtă cercetare a dicționarelor de refe-
rință din principalele limbi ale lumii relevă că sensul 
de bază al termenului „literatură” se suprapune 
cu beletristica. Dar există câteva alte sensuri și nu 
toate sunt măgulitoare pentru autori.
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În Larousse, intenția estetică a scrierilor literare 
este de maximă importanță. Primele patru sensuri 
din franceză au legătură directă cu beletristica. Abia 
a cincea accepțiune a termenului extinde la „lucrări, 
articole de presă etc. consacrate unui subiect”. Iar 
cel de al șaselea sens relativizează literatura la 
„scriere prolixă, corespondență epistolară abun-
dentă, inconsistentă; vorbărie”. Treccani, dicționar 
de referință pentru italiană, descrie mai întâi lite-
ratura ca fiind, la origine, „arta de a citi și a scrie”. 
Apoi o sinonimizează culturii generale, dar pune 
un accent pe calitatea estetică a lucrărilor literare. 
Urmează definirea literaturii ca ansamblu de scrieri 
dedicate unei arte sau unei discipline. Penultimul 
sens este cel insultător – retorică goală, „curare 
più la forma che la sostanza”. Iar cel din urmă sens 
notat de Treccani este de-a dreptul surprinzător: 
literatură = prospect pentru un produs farmaceutic.

Myth Busted

Opinia generală, întărită de dicționare, este că, în 
literatură și în cazul autorilor de texte scrise, există 
o prevalență a intenției estetice. Dar statisticile 
indică o cu totul altă realitate. Mai puțin de 10% 
dintre cărțile publicate sunt beletristică. Mai puțin 
de 10% dintre autorii de cărți sunt scrise de „scri-
itori”, conform accepțiunii de bază din dicționare.

Deși niciuna dintre celelalte categorii de autori 
de cărți nu are faima și notorietatea autorilor de 
text artistic, cei din urmă sunt, totuși, o minoritate 
destul de restrânsă. De altfel, și când este vorba 
despre tipografii, opinia generală este că ele sunt 
asociate cu literatura artistică și cărțile. Iarăși – 
un mit spulberat de statistici. Editurile, cu tot cu 
non-fiction și fiction, sunt doar al patrulea client al 
industriei poligrafice. Sub 20% din cifra de afaceri. 

Creșterea care se traduce  
printr-o scădere

Mult timp – 530 de ani, din 1445, Biblia lui Gutenberg, 
până în 1985, prima carte pe CD – în Europa „carte” a 
fost sinonim cu tipăritură. Pentru chinezi, perioada e 
și mai lungă: 1117 ani. Reciproc, tipografiile aveau ca 
principal client editurile sau țineau direct de acestea.

Dar, deși lucrurile s-au schimbat radical în ultimele 
decenii, paradigma socială încă nu s-a schimbat pe 
măsură. Miturile care definesc articulațiile sociale 
ale literaturii sunt captive în acea perioadă, deja 
încheiată. În mod real, peisajul a devenit mult mai 
consistent și mai agregat. Toate datele, pentru a fi 
înțelese, au nevoie de contextul potrivit.

În termeni reali, numărul „consumatorilor de carte” a 
crescut, deși ponderea lor este în scădere. Creșterea 
demografică, a alfabetizării, a accesului, a tipului de 

suport, a mecanismelor de distribuție, împreună, 
atrag un număr mult mai mare de cititori pentru print 
și digital. Dar nu toate aceste creșteri se produc în 
același ritm. Diversificarea tipurilor de media și creș-
terea demografică sunt net superioare celorlalte, iar 
rezultatul este că procentul cititorilor de carte este în 
scădere aparentă.

Principalele transformări: cărțile și 
poluarea

Anual, apar multe cărți despre degradarea mediului 
și poluare. Multe dintre ele apar pe hârtie. Este 
ironic: pentru că hârtia și tiparul contribuie din plin 
la degradarea mediului. Producția de hârtie contri-
buie din plin defrișarea pădurilor. Reprezentanții 
industriei susțin că doar 18% din lemnul provenit 
din păduri ajunge în sectorul lor. Dar fraza poate fi 
reformulată: nu mai puțin de 18% din defrișări se 
datorează cererii de hârtie. Asta înseamnă minim 
un milion de hectare de pădure pe an.

Producția și cererea globală de hârtie.Notă: Hârtia de ziar, ca 
titulatură generică, include și cea mai mare parte a tipurilor de 
hârtie folosite pentru producția de carte.
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Cea mai mare parte e hârtiei ajunge relativ repede 
în gropile de gunoi – 45% din gunoiul urban este 
hârtie. Conform Capital MDS, numai în Statele 
Unite deșeurile de hârtie sunt de 15 mii de tone 
anual. Între ele: ambalaje, dar și multă birocrație 
inutilă: memo-uri, aprobări, vize, cereri, copii, prin-
turi greșite, dar și cărți, reviste și ziare vechi.

Nu doar lemnul este în discuție. Fabricarea hârtiei 
este un important poluator al aerului prin noxele 
de azotați și dioxid de carbon. De asemenea, cloru-
rile și celelalte chimicale folosite pentru albirea 
și texturarea hârtiei ajung în natură, îndeosebi 
în țările sărace, unde normele pentru protecția 
mediului nu au fost implementate. În Uniunea 
Europeană, măsurile stricte de control a poluării au 
determinat închiderea multor fabrici. Dar producția 
lor s-a mutat în Asia sau în spațiul ex-sovietic. La 
scară globală, cei mai mari producători sunt Statele 
Unite și China, țări care refuză să impună măsuri 
radicale de protecție a mediului.

Pe deasupra, cernelurile tipografice sunt toxice și 
își păstrează toxicitatea și când ajung în natură.

Principalele transformări: afacerile 
poligrafice

Alături de cărți și, ca profitabilitate, peste ele, 
ziarele și revistele au fost elementul fundamental 

în dezvoltarea tipografiilor. Dar, în doar 20 de ani 
de la generalizarea internetului, în timpul pande-
miei, ziarele pe hârtie practic au dispărut. Cărțile 
încă se țin bine: 80% din afacere încă este în print.

Totuși ponderea lor în cifra de afaceri a tipografiilor 
a scăzut și continuă să scadă.

Astăzi principalul client al tipografiilor sunt produ-
cătorii de ambalaje. Locul doi este deținut de Big 
Pharma și spitale – pentru broșuri, prospecte etc. 
Producția editorială este pe trei, urmată îndea-
proape de Turism (iarăși, broșuri), Imobiliare (broșuri, 
pliante, fluturași), Băuturi (etichete, ambalaje, 
pliante), Bănci (broșuri, evident) și Telecomunicații 
(oricât ar părea de bizar!, flyere și broșuri).

În cifre mari, industria tipografică este evaluată 
de Ibisworld la 364 de miliarde de dolari, 130% din 
PIB-ul României. În lume sunt aproape 200.000 de 
afaceri tipografice, care angajează 1,7 milioane de 
oameni.

Ce se întâmplă cu editurile?

Nu în toată lumea, dar, per ansamblu, editurile o duc 
bine-mersi. Valoarea globală a pieței este evaluată 
între 80 și 140 miliarde de dolari. Cele 41.000 de 
edituri angajează aproape 300.000 de persoane. 
Înseamnă o productivitate brută de 400.000 de 

Producția tipografică în principalele 12 țări. Infografic realizat de compania australiană Selbys 
Statele Unite păstrează supremația, iar China a depășit Japonia. Țările europene, în care a apărut și s-a dezvoltat tiparul, 

împreună depășesc China, dar reprezintă abia 65% din producția Americii de Nord.
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dolari pe salariat, dar cifra reală este mult mai mică 
deoarece o mare parte a producției este externali-
zată – inclusiv drepturile de autor, tipărirea și desfa-
cerea. Marja brută rămâne totuși una mare, superi-
oară multor sectoare economice.

Prima segmentare majoră a pieței împarte cărțile 
în două mari categorii, în funcție de scopul lor 
educativ. Cartea școlară, profesională și universi-
tară are o pondere de peste 60% din totalul cărților. 
Sunt incluse aici și manualele școlare care, în medie, 
reprezintă 20% din volumul editorial.

Restul de 40% înseamnă fiction și non-fiction la un loc.

Genurile non-fiction

Din cei 40% rămași, circa trei sferturi o repre-
zintă cărțile non-fiction. Statisticile sunt imprecise 
pentru că în unele țări sunt incluse sau excluse din 
raportări tot felul de subcategorii: cartea pentru 
copii, chiar și cea Young Adult, biografia și episto-
larul, alte categorii de publicistică, formate digitale, 
self-publishing etc. etc.

Dintre cărțile non-fiction, cel mai rentabil segment 
este cel al cărții de religie/ spiritualitate. Cu secole 
în urmă, acest segment reprezenta aproape sută 
la sută din producția de carte. Anii din urmă l-au 
relansat și în prezent are una dintre cele mai mari 
rate de creștere. În clasificarea standard, segmentul 
include și cărțile self-help bazate pe convingeri reli-
gioase. Este urmat de: referințe – dicționare, enci-
clopedii; memorialistică; sănătate; business și cărți 
de bucate. În partea de jos a clasamentului: istoria, 
bricolajul, artele, cartea de călătorie, umorul și 
computerele.

Genurile de literatură (artistică)

Beletristica reprezintă 8-10% din piața globală de 
carte. Cota diferă mult pe regiuni. În Africa, unde 
apar cele mai puține cărți, beletristica are un market 
share de 20%. În America de Nord, unde este cea mai 
dezvoltată piață editorială, literatura pentru adulți – 
fără cea pentru copii și cea Young Adult – are o cotă 
medie de 8%. În principiu, piața fiction este estimată 
la 10 miliarde de dolari la nivel global.

Conform World Intellectual Property Organization, cel 
mai dinamic sector al pieței de carte este reprezentat 
de cartea pentru copii. Ponderea acesteia în volumul 
de vânzări variază de la 10% în Georgia și Turcia la 47% 
în Australia. După numărul de titluri, 55% dintre cărțile 
apărute în 2020 în Noua Zeelandă au fost cărți pentru 
copii. La nivel global, literatura pentru copii atinge 39% 
și are cea mai mare rată de progresie: crește într-un an 
cât ale sectoare ale cărții în șapte.

Dintre cărțile de ficțiune pentru adulți, conform 
Alianței Autorilor Independenți, genul favorit al 
pieței este romance-ul. De unul singur, face vânzări 
cât următoarele două segmente fiction: crimă/
mister și literatură inspirațională/ dramă. Urmează 
un gen cu titluri notorii, dar cu vânzări modeste: SF 
+ fantasy. La mare distanță, în coada listei, horror-ul. 
Se vinde o carte horror la fiecare 20 de romance-uri.

Dată fiind deschiderea foarte mare spre cartea 
populară, librăriile americane, inclusiv cele online, 
au introdus, în unele cazuri, „literatură” ca sub-gen 
pentru fiction. Aici sunt încadrate cărțile top-market 
și cele care țintesc premiile literare. Literatura de 
calitate. Segmentul are o cotă de piață de 6% din cei 
8%, cât reprezintă piața cărților fiction. Respectiv, 

Harta 
editurilor din 

România
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0,005% din piața de carte. Respectiv: între 400 și 
700 de milioane de dolari anual.

Piața editorială din România

În lume apar minim 500.000 de cărți noi pe an. 
14.000 dintre acestea apar în România. Asta repre-
zintă sub 3%.

Foarte puține date oficiale sunt disponibile. 
Cercetările realizate de revista Cultura indică faptul 
că piața este una excesiv centralizată. 82% din edituri 
au sediul în București. Primele 10 edituri realizează o 
treime din rulaj. Cifra de afaceri este de 146 de mili-
oane de euro. Asta reprezintă 1-2 la mie din piața 
mondială. De asemenea, lipsesc date oficiale despre 
volumul de carte fiction și non-fiction apărută în 
România. Analizând informațiile despre stocurile de 
carte, concluzia este că în România ponderea lite-
raturii cu intenție artistică este mult peste media 
mondială: până la o treime. Sută la sută însem-
nând fiction și non-fiction, mai puțin carte școlară și 
manuale. Totuși, cifra trebuie privită cu rezerva că, 
fiind bazată pe stocuri, poate să includă și un deficit 
de solvabilitate. Urmează, ca pondere, literatura 
pentru copii, care în România reprezintă aproximativ 
un sfert din volumul de vânzări.

România: „specificul local”  
al pieței de carte

Luând în calcul doar cartea comercială – mai puțin 
cartea școlară – principalele segmente ale pieței de 
carte au în România o pondere relativ egală, aproape 
o treime. Ceea ce înseamnă diferențe semnificative 
față de structura mondială a pieței de carte.

Principala diferență este foarte slaba reprezentare a 
literaturii Young Adult. La nivel global, cartea pentru 
adolescenți are a doua dinamică după cea pentru 
copii. În Statele Unite, vânzările pe acest segment s-au 
dublat între 2002 și 2012, iar ritmul de creștere a fost 
reluat în 2021. În România, segmentul pare inexistent 
– doar 2% din piață. Dar rezultatul este influențat 
și de o clasificare diferită în România. Multe dintre 
subcategoriile acestui segment, cum ar fi romanul 
grafic, dar și romance-urile adresate acestei grupe de 
vârstă sau fantasy-ul sunt catalogate alături de cele 
pentru adulți. Este parte a unei probleme mult mai 
ample: mai toate produsele artistice și serviciile cultu-
rale din România ignoră regulile de ghidare parentală 
și refuză să marcheze grupa de vârstă căreia se adre-
sează. Problema este una fundamentală, cu impact 
profund negativ asupra coerenței sociale.

O altă diferență esențială față de piața globală este 
ponderea mare a literaturii pentru adulți – o treime 
din piață. Media mondială este de 8-10%. (În acest 
context, literatură pentru adulți are sensul direct, 
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de grupă de vârstă. Uzul stabilit în limba română 
este ca aici să fie clasată pornografia. Este reflexul 
aceluiași fenomen ca în cazul literaturii Young 
Adult. Societatea locală consideră, simplist, că doar 
pentru sex și pornografie sunt necesare restricțiile 
și avertizările pentru grupă de vârstă.)

Publicul și producția de carte  
în România. Categoriile non-fiction

La fel ca în alte țări, principalul segment non-fic-
tion este reprezentat de religie/spiritualitate. 
Clasificarea standard include aici și cărțile self-
help, dezvoltare personală, psihologie practică 
sau ezoterism. O a doua categorie foarte bine 
reprezentată este Istorie – inclusiv istorie recentă 
și contemporană. Secțiunea cuprinde și cărțile de 
eseistică a căror tematică este de natură istorică, 
precum și istoriile specifice, dedicate unei tematici 
sau unui subiect. A treia categorie importantă este 
memorialistica, inclusiv jurnale, epistole, biografii.

Celelalte categorii au procente la 5% din totalul titlu-
rilor de non-fiction. Segmentul Hobby și bricolaj, 
unde sunt încadrate ghidurile practice, reprezintă 6%. 
Sănătate, afaceri, cărți de bucate au o segmentare de 
4 procente din piață. Cartea de artă – inclusiv arhitec-
tură și arte performative –, cea de călătorii și IT și carte 
științifică contribuie cu câte 2% din titluri. O mențiune 
specifică trebuie făcută pentru dicționare și enciclo-
pedii. Ele reprezintă doar 4% din piață. România are cea 
mai mică producție de carte de referință din UE și situ-
ația tinde să se mențină. (O notă importantă este că, în 
UE, românii sunt cei mai importanți utilizatori online ai 
resurselor gratuite de acest tip – ex. Wikipedia.)

Publicul și producția de carte  
în România. Categoriile fiction

Dezechilibrul cel mai important din piața fiction 
este consumul anormal de mare de traduceri. 
Pentru toate genurile de carte, inclusiv non-fiction 
și cartea pentru copii și adolescenți, autorii străini 
au o pondere de peste 50%. (Datele variază foarte 
mult. Culturadata oferă procentul de 10% pentru 
autorii străini, dar cifra este obținută prin sondaj, 
iar o mare parte dintre edituri nu au participat. 
Asociația Editorilor din România cotează traducerile 
la 50% din piață. Ambele rapoarte sunt din 2016.) 
Cercetarea proprie indică un procent în jurul a 55%.

Conform bazei de date UNESCO Index Translationum, 
în România nu se traduce foarte mult. De 15 ori 
mai puțin decât în Germania, de 4 ori mai puțin ca 
în portugheză și de 3 ori mai puțin ca în Polonia, 
Cehia sau Danemarca. În concluzie: numărul auto-
rilor traduși este relativ mic, dar, pentru că numărul 
cărților scrise de autori români este infim, ponderea 
traducerilor este nefiresc de mare.

Autorii români, din toate epocile și din toate gene-
rațiile, reprezintă între 35 și 45% din numărul de 
titluri de beletristică. Marja estimării se datorează 
faptului că doar o parte dintre cărțile aflate în 
edituri sunt clasificate după limba originalului. De 
exemplu, poezia, care reprezintă 11% din piață, 
este dominată de autorii români, dar nu știm cu 
exactitate dacă ei reprezintă 70 sau 98% din acest 
segment. Alte categorii – romance, SF, mister – 
includ și cărți ale autorilor români, dar marea majo-
ritate sunt traduceri. Însă procentul e imposibil de 
evaluat.

Publicul și producția de carte.  
Ce, cât, cine, unde citește?

Spre deosebire de vânzările de carte, care permit 
obținerea unor cifre ferme, consumul cultural are 
loc în spații private. Datele despre consumul de 
carte se obțin doar prin sondarea opiniei publice. 
Asemenea date sunt mai puțin fiabile pentru că pot 
include răspunsuri dezirabile și alte distorsiuni.

Conform unui clasament publicat de The Independent 
în 2016, cel mai mult se citește în India, Thailanda și 
China. Africa de Sud și Australia sunt la jumătatea 
clasamentului. Statele Unite și Marea Britanie sunt 
în partea de jos a clasamentului care se încheie cu 
Japonia și Coreea de Sud.

Uniunea Europeană a derulat o cercetare proprie 
între 2008 și 2015. Conform acestuia, țările UE în 
care se citesc cele mai multe cărți sunt Estonia, 
Finlanda și Polonia. Cel mai puțin se citește în 
Franța. România este în partea de jos a clasamen-
tului, alături de Italia și Austria. LINK

Profiluri de public

Conform noilor date, la nivelul UE, cititorii care 
petrec cele mai multe ore citind sunt în țările 
baltice – Finlanda, Polonia și Estonia. La nivelul 
întregii populații, procentul celor care citesc cărți 
cu o oarecare frecvență este mare în Spania, Italia 
și Germania. În aceste țări, mai mult de jumătate 
din populația 16-78 citește în medie o carte pe 
săptămână. În lume, clasamentele de lectură sunt 
dominate de China. 7 din 10 chinezi citesc minim 
săptămânal.

Pe grupe de vârstă, cel mai mult citesc milenialii – 
cei cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Ei sunt 
și cei mai omnivori cititori, citind toate genurile de 
carte fiction și non-fiction. În fiction, preferă autorii 
contemporani. Conform Independent Publisher, cei 
mai tineri – Generația Z, sub 25 de ani – sunt atrași 
de fantasy. Cei mai în vârstă – Generația X, 41-55 
de ani – nu au preferințe clare, iar generațiile și mai 
mature citesc cu precădere thriller și suspense. l
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În 2021, site-ul Global English Editing a realizat o sinteză a datelor deschide despre consumul de carte la nivel global. 
Rezultatele au fost organizate în forme unei ample infografii.

Pentru infografia completă și date suplimentare,  
vezi https://geediting.com/world-reading-habits-in-2021-infographic/
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Vârstele literaturii. 
Epoca romanului

E
ste sau nu literatura în declin? 
Vremea capodoperelor literare 
a apus sau abia așteaptă să 
vină? Cum se vede istoria lite-
raturii în date statistice și cote 
de piață? Ce legături există 
între vârsta autorilor, vârsta 

cititorilor și piața de carte? O analiză statistică 
bazată pe o cercetare proprie.

Cât de tânără este literatura?

Cu autori ca Homer și opere ca Ghilgameș, pare că 
literatura a fost o artă majoră încă de la începutul 
lumii. În realitate, ea a devenit o artă importantă 
abia în secolul 19. Nu doar în România, ci și în statele 
dezvoltate. Anterior, numărul de opere literare era 
foarte redus – de ordinul zecilor de titluri pe secol. 
Apariția tiparului în secolul 15 a dus la creșterea 
fenomenală a numărului de cărți. De la 3-5 mili-
oane de cărți manuscrise pe secol, în perioada ante-
rioară, s-a ajuns la peste 5 milioane de exemplare 
pe an la sfârșitul secolului 18. Cifrele sunt valabile 

pentru Europa. Însă, chiar și la finalul acestei peri-
oade, majoritatea covârșitoare a cărților erau cele 
religioase.

Conform Our World in Data, care citează lucrarea 
lui Jeremiah Dittmar, „The Welfare Impact of a New 
Good: The Printed Book” (2012), în 1700 mai mult 
de jumătate din cărțile apărute la Londra aveau 
tematică religioasă. Poezia avea o pondere de 6%, 
iar genurile ficționale însumau 3%. LINK. Aici erau 
incluse, fiecare cu câte un procent, ficțiunea reli-
gioasă, ficțiunea istorică și ficțiunea pe alte teme. 
Ulterior, literatura a devenit din ce în ce mai atrac-
tivă, dar abia la sfârșitul secolului 18 literatura 

Vârsta literaturii. Elemente de antropologie culturală
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engleză a fost capabilă să producă mai mult de 100 
de titluri pe an.

Literele în secolul națiunilor

Secolul 19 a însemnat reinventarea societăților. 
Revoluțiile burgheze din secolul precedent aveau 
să instituie educația formală. Alfabetizarea s-a 
democratizat și a fost un factor esențial în geneza 
statelor naționale pe parcursul secolului 19. Presa 
periodică – broșuri, fascicule, magazine, gazete și 
jurnale – a avut un rol central în dezvoltarea poli-
tică a statelor burgheze, în democratizarea vieții 
publice, dar și în apariția și dezvoltarea literaturii, 
așa cum o înțelegem astăzi.

În 1820 doar 12 procente din populația Europei 
era alfabetizată. Chiar și între statele occidentale, 
proporția era extrem de inegală. Olanda a fost 
principalul promotor al educației publice. Încă de 
la mijlocul secolului 18 peste 85% din populație, 
inclusiv femei, putea citi și scrie. În Franța în timpul 
Revoluției de la 1789 60% din populație era analfa-
betă, inclusiv cea mai mare parte a nobilimii. În insu-
lele britanice, în aceeași perioadă, cca 50% dintre 
englezi erau analfabeți. În Rusia 92%.

Opt decenii mai târziu, în 1900, procentul cunoscă-
torilor de carte s-a dublat la nivel mondial, ajungând 
la 21%. Însă inegalitatea între state era maximă. În 
coloniile/fostele colonii britanice – SUA, Canada, 
Australia, Noua Zeelandă – aproape sută la sută din 
populație avea acces la educația formală. În Vestul 
Europei, cota scădea la 85%. În Estul Europei, ca și 
în Asia de Est, doar 33% din populație avea acces la 
educație. În Orientul mijlociu și în Africa ponderea 
era sub 5%.

Peste tot, accesul la litere a însemnat și o mai mare 
deschidere către literatură. În secolul 19 literatura 
s-a impus ca forma de artă cea mai accesibilă, cea 
mai ieftină și cea mai populară. În secolul 20 ea a 
fost, treptat, detronată de televiziune și cinemato-
graf, dar și-a păstrat o poziție privilegiată, într-un 
orizont cultural dezirabil și aspirațional.

Lupta prezentului cu trecutul

Societatea (sau piața) cer literaturii să fie nouă, even-
tual inovativă, și, relativ, prezenteistă. Clasamentele 
literare tind, dimpotrivă, să fie conservatoare. 
Permanent, literatura veche este considerată ca 
fiind superioară estetic/calitativ. Istoria studiilor lite-
rare reflectă întrutotul această axiomă.

Cu două secole în urmă oamenii priveau literatura 
contemporană cu suficiența cu care vorbim astăzi 
despre filmulețele de pe Youtube. Deși apăruseră 
opere destul de importante, așa cum le privim azi 

– cu autori ca Shakespeare, Cervantes, Voltaire, 
Goethe, Defoe, Austen, Montesquieu, ș.m.a. –, doar 
literatura antică era privită cu respect și inclusă în 
modulele avansate de studiu. Homer, Sofocle, Eschil 
erau autorii textelor pe care se făcea predarea 
limbii elene, iar Horatiu, Cicero, Ovid, Virgilius 
constituiau instrumentarul pentru învățarea latinei. 
În schimb, literatura scrisă în limbi moderne era 
privită ca o imitația slabă a celei clasice, ca o simplă 
modă, permanent sub semnul futilității.

Pentru prima dată literatura contemporană a 
devenit obiect de studiu universitar în Londra în 
anii 1820. Treptat, studiile literare au fost incluse 
în programa universitară în toată Anglia, în alte țări 
europene și peste ocean. În Statele Unite, Princeton 
a fost prima universitate care a oferit programe de 
studiu pentru literatura americană, începând cu 
1872. Cam în același timp luau ființă și în România 
facultățile de litere de la Iași și București.

Vremea capodoperelor.  
Evaluări critice

Evaluările critice tind și în prezent să considere 
literatura contemporană ca fiind inferioară celei 
din perioade mai vechi. Literatura în limbi nați-
onale a fost pe deplin acceptată, dar autorii și 
operele din trecut tind să fie mai apreciați decât cei 
contemporani.

Se publică constant liste cu cele mai bune cărți, 
opere sau autori. Unele dintre ele sunt realizate 
prin ample sondaje, desfășurate la nivel interna-
țional. Prin selecția pe care o fac, istoriile literare 
propun și ele propriile liste. Toate sunt subiective 
și între toate sunt mari diferențe, dar există și o 
constantă: vremea capodoperelor literare a fost la 
finalul secolului 19 sau la începutul secolului 20.

Probabil cel mai amplu studiu a fost cel publicat 
în 2002 de Clubul Norvegian de Carte. Lista finală, 
întocmită pe baza unui sondaj efectuat în 54 de 
țări, este dominată de operele apărute între 1901 și 
1950 – nu mai puțin de 44 de titluri din cele o sută. 
Alte 27 de titluri sunt ale unor opere de dinaintea 
secolului 19, inclusiv opere anonime sau care au 
avut o circulație orală. Urmează, în ordine: finalul 
secolului 19 – cu 20 de titluri; și finalul secolului 20 
– 19 titluri.

Penguin Books a publicat în mai 2022 propria 
listă, care include și cărți recente. Totuși, o singură 
carte de după 2000 este inclusă în această listă. De 
asemenea, doar două de dinainte de 1800. Secolul 
20 domină selecția, cu 32 de titluri în a doua jumă-
tate și 31 de titluri în prima jumătate. Secolul 19 
adaugă 22 de titluri în a doua parte și 12 în prima. 
Mult mai deschisă către prezent, lista similară 
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publicată recent de Reader’s Diggest cuprinde 23 
de opere de după 2000. Secolele 15, 16, 17, 18 și 
19 aproape dispar. Doar șapte opere de dinainte 
de 1901 intră pe această listă. În schimb, secolul 20 
este prezent cu 70 de titluri – 15 în prima jumătate 
și 55 în a doua.

Vremea capodoperelor. Răspunsul 
pieței de carte

A trecut sau urmează să vină vremea capodope-
relor literare? Răspunsul scurt e „da”.

Da: multe capodopere literare urmează să apară. Se 
publică anual minim o sută de mii de noi titluri de 
literatură. Numărul exact nu este cunoscut deoarece 
statisticile pe tipuri de carte sunt disponibile doar 
pentru o parte dintre țări și, din start, exclud o mare 
parte din self-publishing și literatura distribuită 
non-comercial, necatalogată ISBN sau publicată în 
periodice. Pentru 2021, numărul poate fi extrapolat 
la 110-170.000 de cărți de literatură. Numărul total 
al operelor literare publicate în volum de la începu-
turile lumii și până astăzi este de ordinul câtorva mili-
oane (plauzibil: în intervalul 6-12 milioane). Fiecare 
nou an adaugă minim 10% la fondul de carte de lite-
ratură existent. Din punct de vedere statistic, este 
imposibil ca frecvența capodoperelor să nu crească 
și ea, chiar dacă nu în același ritm.

Dar și reciproca este valabilă. Da: vremea capodo-
perelor pare să se încheie, cel puțin dacă vorbim 
despre roman. De când a devenit relevant, în urmă 
cu două secole, romanul a fost specia favorită a 
cititorilor și a tras după sine întreaga dezvoltare a 
pieței literare. Totuși, în ce privește romanul, după 
creșteri succesive din anii 1950 până în 2011, ultimul 
deceniu a adus o scădere destul de spectaculoasă.

Cele mai populare cărți  
după anul apariției

Wikipedia a publicat și actualizează o pagină dina-
mică dedicată celor mai vândute cărți din istoria 
tipografiei. LINK Primele locuri sunt deținute de 
cărți religioase (Biblia, cca 5 miliarde de copii, 
Coranul, 800 de milioane) și politice (Micuța carte 
roșie a lui Mao, minim 800 de milioane). Literatura 
„fiction” oferă o mare parte dintre titlurile cu cea 
mai mare distribuție.

Două opere – Povestea celor două orașe, Dickens, 
și Micul prinț, de Saint-Exupéry – au depășit 200 de 
milioane de copii în numeroasele lor ediții și tradu-
ceri. Alte patru – primul Harry Potter, un policier 
de Agatha Christie, primul quasi-roman chinezesc, 
Visul din pavilionul roșu, și Hobbitul lui Tolkien – au 
depășit o sută de milioane de copii. Pentru unele 
cărți mai vechi – Don Quijote, Monte Cristo – nu 

Vremea capodoperelor literare, așa cum se reflectă în topul celor mai bine vândute cărți din toate timpurile
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există date consistente, ci doar estimări. Pentru 
operele ale căror tirajele pot fi estimate cu un grad 
de precizie, 118 au depășit 10 milioane de exem-
plare vândute, iar 30 au depășit 50 de milioane. Sub 
10% dintre opere sunt cărți pentru copii, restul, 
toate, aparțin genului romanesc.

Un pas în spate

Din perspectiva pieței, ultimii 50 de ani sunt cei în 
care literatura a înregistrat cele mai mari perfor-
manțe. Vârful a fost atins în perioada 2000-2010. 
Ultimul deceniu a adus o scădere – până la nivelul 
anilor 1950. Dar totul este relativ: cifrele sunt 
cumulative și este posibil să sufere corecții impor-
tante în deceniile următoare. Pe de altă parte, 
clasamentul oferit de Wikipedia are în vedere doar 
vânzările de carte tipărită. E-book-ul și audiobo-
ok-ul nu sunt luate în calcul. Ele încă nu concu-
rează de la egal la egal cu cartea tipărită, dar au 
o pondere tot mai mare de la an la an, până la o 
treime din piață. În esență, cifrele rezultate indică 
doar o tendință, nu o fotografie fidelă a consu-
mului de literatură.

Pe decenii

Cele mai recente bestseller de nivel mondial sunt 
Fata din tren – Paula Hawkins, Fata dispărută – 
Gillian Flynn și Sub aceeași stea – John Green. Toate 
au și ecranizări de box-office. Se adaugă Acolo unde 
cântă racii – Delia Owens, Toată lumina pe care nu o 
putem vedea – Anthony Doerr, Înainte să te cunosc 
– Jojo Moyes și două volume ale trilogiei Cincizeci 
de umbre... În deceniul precedent, J.K. Rowling, 
Suzanne Collins, Kathryn Stockett și Dan Brown au 
fost vedetele pieței, dar lor li s-au adăugat și cana-
dianul William P. Young, suedezul Stieg Larsson 
sau afganul Khaled Hosseini. În total, dintre cărțile 
apărute în deceniul 2001-2010, 11 au trecut de 20 
de milioane de exemplare. Alte șase au depășit 10 
milioane.

De notat că anii favoriți ai criticii și ai cititorilor bibli-
ofili – sfârșitul secolului 19 și începutul secolului 20 
– au o performanță de piață submediocră: unele 
decenii lipsesc în totalitate. Totuși, cele câteva 
titluri ale perioadei care reușesc să se mențină în 
atenția publicului larg au performanțe extraordi-
nare. Cumulat, ele ating 1,2 miliarde de exemplare 
vândute.

Trendul a fost permanent crescător, începând cu 
anii 1920, cu o singură excepție, în perioada celui 
de al doilea război mondial. Explicația consistă în 
dubla creștere demografică și a alfabetizării. După 
2010 alfabetizarea nu a mai avut spațiu de creș-
tere în țările în care educația și piața de carte sunt 
bine dezvoltate. În plus, Europa, Statele Unite și 

Extremul Orient au intrat în recesiune demogra-
fică. La aceste scăderi se adaugă tehnologiile digi-
tale, care schimbă raporturile din piața de carte.

Literatura, o formă fluidă de artă

Teoria literară, devenită obiect de studiu, într-o 
formulă sau alta, în mai toate țările, definește și 
clasifică limpede și precis tot ce ține de câmpul 
literar. Dar, dincolo de canoane și clasificări, litera-
tura rămâne o artă fluidă. Cuvântul este principalul 
instrument al comunităților umane. Indiferent că 
au avut sau nu conceptul de literatură, indiferent 
dacă au avut sau nu tehnici de scriere, comunitățile 
au găsit întotdeauna căi pentru a utiliza cuvintele în 
formule și mesaje artistice.

Spre deosebire de cuvânt, genurile și speciile sunt 
mode temporare. Antichitatea greacă a favorizat 
teatrul. Chiar poemele homerice s-au transmis oral 
timp de sute de ani ca o formă de performance. 
Roma imperială a consacrat satira. Perioada gotică 
a avut o preferință pentru versificația epică. „Știința 
veselă” se numea aceasta în teoria literară a epocii. 
Bizantinii, ca și mesopotamienii cândva, au cultivat 
imnul. Clasicismul a resuscitat fabula și alegoria. 
Proza, mult timp, a fost privită ca o formă vulgară.

Romanul este strâns legat de transformările 
sociale aduse de revoluțiile burgheze și de indus-
trializare. Deși are rădăcini medievale – în Italia, 
Spania, Franța – el a căpătat consistență abia odată 
cu societățile democratice. Este de așteptat ca 
revoluția digitală, în măsura în care va transforma 
definitiv relațiile sociale, să producă modificări ale 
preferințelor literare. Apar deja forme mixte – ca 
Instapoezia, Twitter Novels, Bitpunk/retro futu-
rism, ficțiune interactivă, lettrism. Multe vor eșua, 
dar altele vor avea succes. Omniprezent și vorace, 
cuvântul va fi permanent un suport esențial al artei, 
fie că literatura așa cum o știm se va dezvolta sau se 
va conserva.

Pe termen scurt

Sfârșitul literaturii/romanului/canonului a tot fost 
prezis, cel puțin începând cu avangarda. Dar nu a 
venit niciodată. Literatura – romanul în mod special 
– se arată deosebit de versatilă și a fost capabilă să 
capteze criticile la adresa sa și să le transforme în 
sub-genuri. Crizele estetice, culturale, sociale au 
fost până în prezent momente ale unor resetări 
spectaculoase.

Pentru viitor, cel puțin pe termen scurt, devine 
relevantă vârsta autorilor și a publicului. În artă, 
noutatea radicală, când s-a produs, a avut ca vector 
schimbarea generațiilor de creatori și a categoriilor 
de public. l
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Cât de tânără sau de 
matură este literatura? 
Cât de tineri sunt 
scriitorii?

S criitorul de limbă engleză este femeie, are 42 de 
ani, dar își ascunde vârsta, inclusiv în materialele de 
prezentare. Vrea să pară cât mai apropiat de media 
de vârstă a cititorilor săi, care e semnificativ sub 
40 de ani. Este convivial și are întâlniri permanente 
cu publicul, în lungi turnee de promovare. Scrie 
romance.

Scriitorul francez este bărbat, are 68 de ani și e preocupat de 
premiile literare. Este semnificativ mai în vârstă decât cei din jurul 
său și vrea să fie înțelept sau, cel puțin, șocant. Se întâlnește cu 
publicul la târguri de carte și la manifestații publice. Scrie policier 
sau spionaj, dar cartea trebuie să aibă un fason clasic.

Scriitorul român este și mai bărbat. Are 65 de ani, a copilărit în 
comunism, dar vrea să ascundă asta. E mai în vârstă cu 20 de ani 
decât cititorii săi, dar și asta vrea să ascundă. Scrie, în funcție de 
inspirație, proză sau poezie, în timpul liber care îi rămâne după job. 
Nu trăiește din scris, o face de plăcere. Pentru a-și câștiga viața, 
este profesor sau jurnalist. Se întâlnește cu publicul când poate, la 
un salon de carte sau la o bere.
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Date statistice

Dincolo de glumă și de simplificări forțate, există 
mari diferențe între autorii anglo-saxoni și cei 
europeni. Piața de carte, mult mai activă în limba 
engleză, realizează venituri care îi permit o dezvol-
tare sută la sută profesionistă. Ca urmare, succesul 
atrage succes, iar activitatea de scriitor – adesea 
la pachet cu cea de scenarist – devine atractivă 
pentru oameni din toate vârstele și segmentele 
culturale.

Gloria este postumă

În țările UE, cea mai rentabilă generație de scrii-
tori este cea trecută de 100 de ani. Puțini oameni 
din acele generații sunt încă în viață, dar nu e 
cazul niciunuia dintre autorii bine poziționați pe 
piață. Ponderea diferă foarte mult de la o țară/
piață la alta, dar autorii născuți înainte de 1920 
reprezintă categoria cu cele mai bune vânzări. În 
cele două studii spot, în România și Franța, reali-
zate în această toamnă de revista Cultura, autorii 
născuți cu cel puțin un secol în urmă au o pondere 
în vânzări de două ori mai mare decât în cărțile 
nou-apărute.

Capitalul de notorietate

Sunt mai multe explicații pentru asta. În primul 
rând, opera lor a căpătat un capital de notorie-
tate care a crescut de la an la an timp de câteva 
decenii. În al doilea rând, au fost favorizați de 
studiile literare, care i-au clasicizat/canonizat. 
Până în perioada foarte recentă, programa 
școlară avea o minimă deschidere spre autorii 
contemporani, favorizând operele definitive. 
Acest lucru a contribuit la „canonizarea” unora 
dintre autorii vechi, expresia făcând trimitere la 
canonul literar, dar și la constituirea unor forme 
de cult, nu întotdeauna fondat pe o receptare 
critică. De aici, un conservatorism al cititorilor 
de carte, care și el favorizează scrierile vechi. 
Nu rareori, acest conservatorism este fondat/
motivat ideologic și se constituie într-un act de 
propagandă cultural-politică.

În al patrulea rând, tot datorită studiilor literare, s-a 
efectuat o decantare valorică sau de notorietate. 
Deși scriitorii foarte vechi reprezintă un segment 
fierbinte al pieței, doar foarte puțini dintre ei intră 
în acest segment. Mulți au fost dați la o parte. 
Publicațiile literare populează constant liste de 
„autori uitați”, dar foarte puțini dintre ei reușesc 
după moarte să iasă de pe această listă. Urmuz și 
Max Blecher sunt exemple rarisime. Cei mai mulți, 
uitați rămân. Lista celor care reușesc să își mențină 
atractivitatea este, astfel, una scurtă, ceea ce o 
face comprehensibilă publicului larg.

Nu în ultimul rând, o parte dintre autorii acestei 
generații sunt ieșiți din protecția drepturilor 
intelectuale, iar opera lor face parte din dome-
niul public. Acest lucru se dovedește deosebit de 
atractiv în special pe piețele sărace, cum este și 
România. Aici, supraviețuirea editurilor ține de 
reducerea la maxim a costurilor și activarea oricărei 
surse de profit.

Centenarii pe piața de limbă engleză

Mult mai dezvoltată cantitativ, piața cărții în limba 
engleză publică un volum uriaș de autori în compa-
rație cu oricare alte piețe europene. Cantitatea 
enormă de propuneri editoriale – un sfert până la o 
treime din toate cărțile din lume – ține active toate 
generațiile de autori. Dar ponderea lor în vânzări 
este radical diferită. Datele comparative dau rezul-
tate evidente.

În România autorii născuți înainte de 1920 au o 
pondere de peste 16% în aparițiile recente/reedi-
tări și o cotă de piață de până la 36%. În Franța, 
aceleași generații au o pondere de doar 6% în 
aparițiile recente și 11% în vânzări. În piața de 
limbă engleză – SUA, UK, Canada, Australia – autorii 
centenari au până la 20% din aparițiile recente și 
doar 4% din vânzări.

Un alt context specific pieței anglo-saxone este 
procentul foarte mic al traducerilor din alte 
limbi. 3% pentru SUA, 5% pentru UK. România 
are un procent de 50%. Dar, în cazul cărții vechi 
de literatură, procentul traducerilor este semni-
ficativ mai mare și în piața anglo-saxonă. Pe lângă 
clasicii literaturii engleze – Dickens în primul rând 
– și americane – Poe, Twain – acest segment de 
piață include și autori ca Saint-Exupéry, Tolstoi, 
Dostoievski, Márquez, Kafka. Cu toate acestea, 
cărțile autorilor mai vechi de un secol este de 
doar 4%. Piața este dominată de autorii aflați la 
maturitate.

În concluzie, un singur autor a reușit să intre în 
lista New York Times Bestsellers la mai mult de o 
sută de ani de la nașterea sa. Este vorba despre un 
volum neterminat al lui Tolkien, publicat în 2007, la 
34 de ani de la moartea autorului și după succesul 
ecranizării cărților sale.

Piața americană – vârsta autorilor de 
literatură best seller

Generația cu cele mai bune vânzări în State este cea 
a autorilor născuți în anii 1970 – aproape o treime 
din cifra de afaceri. Ei sunt cu un deceniu mai în 
vârstă decât media de vârstă a autorilor americani, 
dar vârsta best-seller-ului diferă foarte mult după 
genul de literatură pe care o scrie. Inthebook.com 
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a publicat propriile date, conform cărora autorii 
de horror au 41 de ani, autorii de SF 45, autorii de 
romance 46, cei de fantasy 47 și cei mai în vârstă 
sunt cei de thriller – 51 de ani. Studiul cuprinde 
autori din perioada 1940-2020. De-a lungul acestei 
perioade, media vârstei autorilor de best-seller a 
crescut cu 7 ani.

Din cei 50 de mii de scriitori americani din statis-
ticile editoriale – sau peste 200 de mii, conform 
Fiscului – doar câteva zeci ating statutul de autori 
de best-seller. Până în anii 1990, numărul acestora 
era de 20-30 pe deceniu. În prezent este de cca 50, 
respectiv unu la mie. Pentru restul pieței cifrele 
sunt puțin diferite.

Puțini autori debutează cu best-seller. Mary Shelley, 
Anne Frank, Thomas Pynchon, Eleanor Catton, 
Catherine Webb sunt printre puținele exemple de 
copii sau adolescenți care s-au impus de la debut. 
Marea majoritate trebuie să aștepte o vârstă 
matură nu doar pentru a se impune, ci și pentru a 
debuta. În roman, vârsta medie a debutului în SUA 
este de 36 de ani. Din cei 36 de ani, în medie 11 sunt 
consumați pentru ca autorul să fie acceptat de o 
editură.

Generațiile de autori din România  
și semnificația lor culturală

Probabil nicăieri vârsta autorilor de literatură nu 
este mai importantă decât în România. De regulă, 
anul nașterii unui scriitor este o informație de 
context, fără prea mare legătură cu opera. Însă în 
România generațiile au luat amploarea unor filo-
sofii artistice.

La început au fost optzeciștii

Prima generație care a devenit sinonimă cu o 
mișcare artistică a fost cea a optzeciștilor. În etiche-
tarea lor, contează nu anul nașterii, ci al debutului. 
De regulă, sunt autori născuți în anii 1950-60, care 
au publicat în volume colective în anii 1980 și au 
făcut parte din cenacluri studențești în aceeași 
perioadă. Întregul context este că, după relaxarea 
ideologică din 1968, care a ținut până la jumătatea 
anilor 1970, cenzura comunistă a fost reintrodusă 
în alte forme, iar debutul tinerilor scriitori a rede-
venit foarte dificil.

Pe de altă parte, un minim acces la muzica și 
mișcările new age din întreaga lume exercita și 
în literatură o presiune pentru inovație. Fără a fi 
o disidență propriu-zisă, optzeciștii au constituit 
forme de literatură dezideologizată și deschisă 
către experiment. Din toate aceste motive, ei 
au fost restricționați și au putut publica doar în 
volume colective, „desanturi”, care i-au conturat 

Vârsta la care  
101 de mari autori  

au publicat prima lor 
operă importantă

Infografie BooksOnTheWall
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mai întâi ca grupare artistică și abia târziu ca 
autori individuali.

Optzeciștii au căpătat relief individual abia în anii 
2000. Prăbușirea economiei și a întregii societăți 
în anii 1990 a întârziat și a limitat măsura în care 
ei puteau deveni influenți în literatura contem-
porană. Între timp, apăruseră și nouăzeciștii, 
ca o altă generație compactată de contextul 
socio-politic mai mult decât de viziuni și filosofii 
artistice. Istoria literară a făcut restul. Autorii 
care au debutat după 2000 au fost catalogați 
în toată presa culturală ca fiind „douămiiști”. 
Recursiv, generațiile de dinainte au fost recupe-
rate ca șaizeciști și șaptezeciști. În toate aceste 
cazuri, există elemente de context cultural care 
permite gruparea lor. Dar mult mai important 
este contextul politic.

Fragmentare

Dispariția cititorilor din România, în vidul anilor 
1990, a provocat o și mai mare fragmentare a 
mediului literar. Piața literară rămasă a fost inva-
dată de traduceri bune și proaste. În lipsa cititorilor, 
care să funcționeze ca moderator, grupările, mișcă-
rile, generațiile, cohortele de autori au escaladat 
toate diferențele dintre ele, contribuind la pulveri-
zarea și mai profundă a pieței.

Ultimii ani au adus pași spre o reechilibrare a pieței 
interne. Unul dintre puținele elemente de politici 
culturale – încurajarea debutului prin mai multe linii 
de finanțare publică – începe și el să dea rezultate. 
Mai multe edituri importante au lansat colecții dedi-
cate autorilor români. Librăriile, inclusiv cele online, 
au deschis „rafturi” dedicate scriitorilor români 
contemporani. Impactul librăriilor online este și mai 
important pentru că asigură un răspuns granular la 
nevoile pieței. Dacă librăriile „cărămidă și mortar”, 
cum se zice în engleză, oricât de mari, au un spațiu 
de expunere limitat și sunt nevoite să își reducă 
oferta la acele titluri care sunt suficient de active 
în piață, în schimb librăriile online pot propune citi-
torilor o mult mai mare varietate de titluri, care 
să se adreseze fiecărui segment de piață, oricât 
de mic, iar acest lucru favorizează autorii noi, cu o 

notorietate redusă la propriul bubble sau pe cei cu 
o operă extrem de nișată.

Activitatea literară, pe generații

Un amestec de autori optzeciști și nouăzeciști consti-
tuie în prezent segmentul cel mai activ din lite-
ratura română. Autorii născuți între 1950 și 1970 
semnează peste 50% din volumele nou-apărute. Ei 
au o pondere de o treime din vânzări. Ei echilibrează, 
relativ, segmentul autorilor foarte vechi, care, încă 
domină piața. Mai slab reprezentați decât aceste două 
segmente de autori, cei născuți între 1920 și sfârșitul 
anilor 1940 sunt perdanții momentului. În ceea ce îi 
privește pe douămiiști, ei reprezintă 15% din propune-
rile editoriale și 10% din vânzări. O mențiune specială 
trebuie făcută pentru autorii născuți după 2000. 
Politicile de activarea a tinerilor autori au produs ceva 
rezultate. În prezent, ei reprezintă un procent din 
oferta literară și aproape un procent din vânzări.

Despre metodă

Multe date care să permită o diagnoză corectă a pieței 
literare lipsesc sau sunt inconsistente. Spre deose-
bire de literatura americană, literatura română este 
aproape necartografiată. Chiar și datele din acest 
articol trebuie privite ca estimări. Ele țin să contureze 
un fenomen, fără a avea puterea să-l clarifice.

Literatura nu trebuie nicidecum confundată cu 
piața de carte. Deși cărțile de literatură sunt cele 
mai vizibile și atrag un anumit tip de atenție, ele 
reprezintă sub 10% din totalul titlurilor apărute în 
fiecare an. Ca atare, datele valabile pentru întreaga 
piață sunt doar în parte relevante pentru mediul 
literar. Chiar și atunci când există informații finan-
ciare sau indicatori sociali pentru piața de carte, ei 
nu reprezintă în mod direct literatura.

În aceste condiții, analiza cantitativă poate suplini 
într-o măsură lipsa informațiilor specifice. Fără 
a avea precizia altor instrumente de cercetare 
socială, analiza cantitativă oferă, totuși, o imagine 
generală, obiectivă, și care, deși blurată, poate 
funcționa ca bază pentru evaluări și cercetări ulteri-
oare, cu un mai mare grad de specificitate. l
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Genul  
autorilor de literatură

P
erioada recentă a adus o consolidare puternică a 
autoarelor de literatură. În spațiul anglo-saxon, 
statisticile aparițiilor recente reflectă o egalitate 
de gen perfectă. Femeile depășesc puțin cota de 
50%, reflectând ponderea lor reală în populație. În 
topurile de vânzări, în același spațiu cultural-ge-
ografic, ele domină clar piața literară. În Europa 

continentală inerția socială este mult mai mare, iar autoarele au, 
în general, o pondere de 1 din 3 scriitori. Aceeași cotă se menține și 
atunci când vorbim despre genul autorilor de literatură câștigători 
ai premiilor literare.

Scurtă istorie

Dacă toate artele au fost timp de secole dominate 
de bărbați, în literatură accesul femeilor a fost 
mai dificil decât în altele. Spre deosebire de artele 
performative – dans, teatru, operă, muzică, alte 
forme de spectacol –, în care femeile au fost inte-
grate în urmă cu două-trei secole, cu roluri specifice, 
în artele componistice – inclusiv literatură – accesul 
lor a fost cu mult mai dificil. Două au fost piedicile 
majore: accesul la alfabetizare și accesul la nivelu-
rile superioare de școlarizare. Acestora li se adăuga 
o puternică inerție socială. Chiar și când erau accep-
tate ca autori, femeilor li se rezerva o arie tematică 
restrictivă, cu teme „feminine” – sentimentalism 
și maternitate. Temele cu miză socială – inclusiv 
„condiția femeii” – erau rezervate autorilor-bărbați.

Genul autorilor de literatură  
în România

Nouă din zece scriitori din întreaga literatură 
română sunt bărbați. Doi din trei scriitori încă în acti-
vitate în România sunt bărbați. Cum s-a ajuns aici? 

Aceleași două plus una cauze: analfabetismul care 
a afectat în mult mai mare măsură femeile. Accesul 
dificil la educația superioară, care a afectat în mult 
mai mare măsură femeile. Plus inerția patriarhală a 
societății românești, din care izvorau primele două, 
dar și convingerea că locul femeilor în societate 
trebuie să fie unul domestic și de plan secund.

Cu doar o sută de ani în urmă

Analfabetismul a fost redus în țările dezvol-
tate, prin politici de stat, la sfârșitul secolului 
19. În celelalte țări fenomenul a avansat gradual 
pe parcursul secolului 20. Chiar și astăzi, 17% 
din populația globului, inclusiv tineri sub 15 ani, 
rămâne analfabetă, iar diferența de gen încă este 
persistentă. În România, în 1905, doar 8% dintre 
femei erau știutoare de carte – față de 30% dintre 
bărbați. Generalizarea educației formale a redus 
analfabetismul la 40% în anii 1930 și la sub 2% 
în prezent, iar diferențele de gen au fost reduse 
treptat. Dar alfabetizarea a adus femeile în rândul 
cititorilor. Pentru a deveni autori, femeile au avut 
nevoie de echilibrarea accesului în învățământul 
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superior. În 1930 doar 11% dintre absolvenții de 
învățământ superior din România erau femei. Abia 
în 1996 numărul studentelor l-a depășit pe cel al 
studenților, reflectând ponderea reală pe sexe a 
populației.

Ultimii cincizeci de ani

În mod formal, comunismul a promovat egalitatea 
de gen. Dar politicile de gen au fost în plan secund. 
În prim-plan era ideologia de clasă. Adesea, politi-
cile de gen s-au pierdut printre celelalte poncife 
ideologice, iar impactul lor a fost relativ superficial 
în domeniile creative. În realitatea de zi cu zi, comu-
nismul a adus o consolidare a unui patriarhat rudi-
mentar, omniprezent sub spoiala de sloganuri care 
proclamau egalitatea. Cu excepții notabile, litera-
tura produsă de femei în perioada comunistă a fost 
redusă la teme minore, care erau socialmente rezer-
vate femeilor.

Abia generațiile născute după anii 1950-60 au 
început să echilibreze statisticile. Ultimele două 
decenii au adus pe piața literară autoare cu o operă 
mult mai complexă, cu o amprentă majoră în evalu-
ările criticii și ale publicului, deopotrivă. Pentru 
generațiile de după 1990, scriitoarele tind să devină 
preponderente și probabil în deceniile următoare 
politicile de gen vor viza activarea literară a auto-
rilor de sex masculin.

România. Principalii indicatori

În rândul tinerilor, un studiu Culturadata din 2018 
arată că două din trei persoane care scriu literatură 
sunt fete. Pentru cărțile nou-apărute, un studiu-
spot realizat de revista Cultura pentru acest articol 
a constat că ponderea scriitoarelor tinde spre 
40%, în condițiile în care cele mai active generații 
sunt cele născute în anii 1960-70, încă dominate de 
bărbați. Conform aceleași cercetări, în topul vânză-
rilor scriitorii-bărbați dețin 64,5% din piață. Datele 
sunt puternic influențate de faptul că generațiile de 
dinainte de 1950, ale căror cărți încă au o pondere 
importantă din piață, erau aproape în întregime 
masculine.

Analizând lista celor mai relevanți scriitori români 
din toate timpurile, femeile au o pondere de 8%. 
Atunci când restrângem universul cercetării la 
autorii în activitate, ponderea lor crește la 35%. 
Critica reacționează și ea cu destulă inerție la ascen-
siunea autoarelor. Premiile literare au fost câști-
gate doar în 16% din cazuri de femei. Pentru poezie, 
procentul urcă la 37%. Alte liste de autori consa-
crați plasează femeile sub 10% din totalul autorilor. 
În aceste condiții, apariția Premiilor Sofia Nădejde, 
rezervate femeilor, vine să compenseze un evident 
deficit de receptare critică.

Marile premii  
și genul autorilor de literatură

Piața americană este cea mai bine dezvoltată piață 
de carte. Încă de la începuturi, ea a produs autoare 
remarcabile, atât în proză, cât și în teatru și poezie. 
Înființate cu 100 de ani în urmă, Premiile Pulitzer 
au recompensat, la primele ediții, un număr impor-
tant de scriitoare. Paradoxal, în anii 1950, în plină 
ascensiune a discursului feminist, premiile Pulitzer 
pentru discipline literare au fost acordate aproape 
exclusiv bărbaților. Din anii 1980 s-a restabilit un 
relativ echilibru. În toată istoria acestor premii, 
femeile reprezintă circa un sfert dintre câștigători. 
În cazul edițiilor de după 2000, ponderea lor urcă 
spre o treime.

Piața americană de carte a influențat întreaga litera-
tură anglo-saxonă. Premiile Booker, care se acordă 
pentru literatura scrisă în limba engleză, excluzând 
traducerile, au fost înființate în 1969. 34% dintre 
câștigători sunt femei. Procentul s-a schimbat cu 
doar 2%, urcând la 36%, în edițiile de după anul 
2000.

Cele mai importante premii literare rămân 
Premiile Nobel. Primul Nobel pentru litera-
tură a fost acordat în 1901. Prima femeie care a 
câștigat premiul a fost Selma Lagerlöf, în 1909. Al 
doilea premiu acordat unei femei a fost în 1926. 
În întreaga istorie a acestor premii, femeile l-au 
câștigat în doar 14% din cazuri. În anii de după 
2000, procentul este de 34%.

Dintre piețele de carte dezvoltate, cea mai mascu-
linizată este cea franceză. În cazul cărților nou-a-
părute, ponderea autorilor bărbați este de peste 
66%. În vânzări, ponderea lor scade, dar se menține 
semnificativ peste 50%. Premiile Goncourt reflectă 
și ele acest specific al pieței. În întreaga istorie a 
acestor premii, ele au fost câștigate de femei doar 
în 9,3% din cazuri. O relativă ascensiune a scriitoa-
relor este evidentă și în Franța în ultimele decenii, 
dar chiar și după 2000 procentajul câștigătoarelor 
Goncourt este sub 15%. Pentru a crește reprezen-
tativitatea acestor premii, din anii 1960 se acordă 
premii pentru poezie și pentru nuvelă, iar din 2009 
pentru primul roman. În aceste categorii speciale, 
femeile au câștigat în 13% din cazuri premiul pentru 
poezie și în 40% din cazuri premiul pentru primul 
roman.

Precizare

Întreaga statistică a fost realizată ținând cont de 
genul aparent al autorilor. În cazul celor care își 
asumă un alt gen decât cel aparent, datele sunt 
parțiale și nu permit extrapolarea unor concluzii 
pertinente. l
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Bogdan Crețu: 

„Nu neapărat așa cum  
s-a petrecut, ci așa cum s-ar 

fi putut întâmpla”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

E biografie sau ficțiune cartea „Nichita. Poetul ca 
și soldatul”?

E biografie și e roman. Orice biografie e o formă 
de ficțiune. Oamenii își trăiesc viața, nu biografia. 
Biografia e o reducție a vieții, o contragere în 
câteva elemente-cheie, conform unei logici nara-
tive. Ea reține numai ceea ce este interesant, provo-
cator din punct e vedere epic. Sigur, fiind vorba nu 
de un protagonist imaginar, ci de unul care are un 
corespondent real, există câteva reguli ale genului: 
respectarea evidențelor istorice, în primul rând. Nu 
îți poți imagina orice, nu te poți sustrage „adevă-
rului” cunoscut de toată lumea, dar îl poți nuanța, 
îi poți descoperi fațete noi. În cartea mea, aproape 
totul este documentat și reimaginat nu neapărat așa 
cum s-a petrecut, ci așa cum s-ar fi putut întâmpla. 
Am căutat o coerență cu modelul real, Nichita, pe 
care l-au cunoscut atâția – eu aveam cinci ani când 
a murit –, dar asta nu înseamnă că m-am mulțumit 
să pun cap la cap cea ce am decupat din evocă-
rile altora. Fluența personajului, dacă ea există, 
autenticitatea lui sunt efect al imaginației mele, al 
modului meu de a-l imagina, de a-l crea. Nu e sufici-
entă existența modelului, el trebuie recreat convin-
gător din punct de vedere literar, epic. Pariul meu, 
nu știu dacă reușit sau nu, a fost să scriu un roman 
care să nu-l falsifice pe Nichita cel real, dar care să 

intereseze și un extraterestru care-l va citi odată 
și-odată fără să știe cine a fost Nichita Stănescu.

„M-am identificat cu 
personajul meu, așa cum face 

orice bun prozator”

Cum a fost pentru un critic să nu fie critic și să i 
se substituie lui Nichita Stănescu?

Am rămas critic literar și când am scris cartea 
despre Nichita. Și critica literară e o formă a litera-
turii, presupune imaginație și, mai ales, putere de 
identificare cu mesajul intim al textului. A înțelege 
înseamnă a pătrunde până la capăt, din diferite 
unghiuri. La modul ideal, lectura devine o formă 
a creației care presupune ridicarea cititorului la 
nivelul ideatic și de sensibilitate al autorului. Sunt, 
îmi place să cred, mai bun cititor decât critic sau scri-
itor. Prin urmare, nu văd nici o cezură între scrisul 
meu critic și cel ficțional. Sunt tot eu, cu aceleași 
teme obsesive, puține, care mă preocupă. Mai mult 
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decât atât, dacă la primul roman, „Cornul inoro-
gului”, mi-a luat ceva (zeci și zeci de pagini ratate) 
să mă scutur de ticurile criticului, în cazul roma-
nului despre Nichita experiența de istoric literar 
m-a ajutat. Personajul meu nu e o simplă ficțiune, 
este și rezultatul unor decantări conceptuale și 
critice. Încă o dată: l-am construit pornind dinspre 
poezia sa către exterior. Deci la baza cărții stă un 
exercițiu hermeneutic. Pe scurt, m-am identificat 
cu personajul meu, așa cum face orice bun prozator 
cu personajele sale, prin medierea poeziei scrise de 
Nichita Stănescu.

Pe ce materiale s-a bazat și cât timp a durat docu-
mentarea pentru scrierea cărții?

Există o bibliografie la finalul cărții, care nu conține 
nimic surprinzător. Există sute de evocări ale 
poetului, pentru că el a avut o casă deschisă și a 
trăit în direct, și-a pus mare parte din viață la dispo-
ziția oricui dorea să asiste sau să participe la ea; prin 
urmare, martorii sunt nenumărați. Albume, cărți 
dedicate, legende, zvonuri, amintiri mai mult sau 
mai puțin imaginare. Toate alcătuiesc un personaj 
cu mai multe contururi, nu cu unul singur. Tot ce 
am folosit e la îndemâna oricui. Am aflat cele mai 
multe lucruri despre Nichita Stănescu din cărțile lui 
de poezie. După ce am bâjbâit vreme de vreo 20 de 

pagini, ca să-mi calibrez tonul, mi-am dat seama că 
singura metodă prin care pot da carnalitate unui 
personaj care să semene cu Nichita este o privire 
dinăuntru, nu din afară. Pentru că anecdoticul, 
oricât de pitoresc, oricât de memorabil ori, după 
caz, sentimental ar fi, nu-l definește decât în mică 
măsură. Și atunci îmi rămânea soluția imersiunii în 
psihicul lui atât de ciudat. Or, tocmai poezia pe care 
a scris-o este calea cea mai directă de acces. Așa că 
mi-am cumpărat aproape toate volumele, în edițiile 
princeps și le-am recitit cu o încordare care nu mai 
era a criticului literar (care oricum le știa pe de 
rost), ci a prozatorului. Cum în materie de cărți sunt 
oricum un maniac și un fetișist, am avut nevoie nu 
de antologii ori de ediții ulterioare, ci și de cărțile 
ca atare, a trebuit să țin în mână, să sucesc pe toate 
fețele obiectele alea de hârtie, așa cum însoțiseră 
ele viața poetului.

Altfel, nu durata documentării a fost problema, 
pentru că nu am luat-o de la zero. Proba a fost să 
elimin, nu să adaug. De știut știam de multă vreme 
tot ce se poate ști. Încă din adolescență am citit 
și răs-citit sute și sute de pagini despre Nichita. 
Dar tot ce știam, cusut cap la cap, nu contura un 
personaj. El trebuia digerat de creierul meu. Or, 
asta a însemnat, ca într-o sculptură, eliminarea 
unei cantități imense de material testimonial, până 

Bogdan Crețu alături de Matei Vișniec
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personajul a căpătat formă. Am asimilat tot ce 
puteam asimila, am uitat tot ce știam, am imaginat 
un personaj și apoi am altoit pe această structură 
ceea ce îmi convenea, cea ce se potrivea cu perso-
najul meu.

„Nu cred în clișeul binelui din 
care iese neapărat literatura”

Sunt în carte pasaje în care Nichita, monologând 
în fața invitaților săi, pare că își justifică modul 
de a trăi în fața posterității. Ați avut această 
intenție de a-l disculpa?

Nu am avut nici o intenție de a-l disculpa. Să-l 
disculp de ce? Și în fața cui? Nu m-au interesat 
asemenea mize. Nici nu cred în ele. Nichita a fost un 
extraordinar poet, care a trăit intens și a deformat 
tot ceea ce ținea de o viață obișnuită pentru a-și 
putea scrie poezia. Să spui că e un poet oficial al 
regimului comunist e fals, la fel cum e fals și să 
afirmi că nu a avut nici o legătură cu oficialitățile. 

Singurul lui interes real, singura lui religie a fost, 
în mod clar, poezia. În primul rând a lui. Din acest 
punct de vedere, el a fost, cel puțin așa mi l-am 
imaginat eu, un amoral. Cele câteva derapaje poli-
tice, declarații reprobabile sunt, cred, mărunțișuri 
pe lângă marea poezie pe care a creat-o „în condi-
țiile date”. Adică într-un regim dictatorial. În plus, 
logica personajului asta este, nu autojustificarea, 
nu încercarea de a se disculpa, ci bagatelizarea a tot 
ceea ce pică în afara poeziei. Ca să nu las lucrurile în 
suspensie, mai adaug că eu nu cred în clișeul binelui 
din care iese neapărat literatura. Nu, marii scriitori 
nu sunt întotdeauna oameni buni, amabili, drăguți 
sau de caracter. Scriem literatură cu tot ce este 
contradictoriu în noi, cu binele, dar și cu răul, măcar 
virtual, pe care-l intuim, pe care-l comitem sau pe 
care ni-l reprimăm. Contradicția e sarea și piperul 
vitalității, dacă nu chiar condiția ei. Așa că e posibilă 
oricând o grilă etică, dar mă tem că ea va rata esen-
țialul în anumite cazuri. În al lui Nichita Stănescu, 
fără dubiu. În plus, sunt cam plictisit de mici procu-
rori, de cei care judecă fără nuanțe din confortul 
propriului fotoliu; după cum nu mă conving nici 
cei care idealizează și cred că opera scuză mizeria 
morală. Important e să înțelegem și să explicăm, 
deci să cunoaștem, nu să judecăm.

„Uriaș poet, căruia  
i se iartă și i se permite totul”

Fără egoism, fără justiție socială, fără limite 
materiale. Nichita pare în carte un inocent, în 
slujba vocației sale. Până și viciile de orice fel 
deservesc virtuții de a scrie. De ce ați simțit 
nevoia să idilizați latura mundană a lui Nichita? 
În fond, așa cum scrieți și în text, poezia precedă 
oricum realitatea și îi supraviețuiește poetului.

Nu e un inocent. Eu cred că e chiar un cinic. Avea 
egoismul de a supune totul poeziei sale. Orice 
mare creator e, după cum o spune Thomas Mann 
despre Goethe al lui, o catastrofă pentru cei care 
caută să trăiască în preajma sa. Nu poți face casă, 
familie, nu poți face nici măcar un parteneriat 
neaccidentat cu asemenea oameni. Egoismul lor e 
feroce. Vocația asta înseamnă: egoism, puterea de 
distruge totul în jur, de a-ți construi viața în așa fel 
încât să-ți iasă scrisul. Or, Nichita Stănescu a făcut 
asta. Că a fost un om generos? A fost, făcea parte 
din rolul pe care și l-a asumat, în care s-a distribuit 
singur. Dar era absolut convins că e cel mai mare și 
cred că asta rezultă și din cartea mea. Tot specta-
colul pe care-l dădea se ținea de la acest nivel, din 
interiorul acestei partituri, de uriaș poet, căruia i se 
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iartă și i se permite totul. Nu știu dacă așa a fost, 
dar eu așa mi l-am imaginat, evident, punând cap la 
cap informațiile pe care le-am cules, mărturiile pe 
care le-am obținut de la unii prieteni buni de-ai lui. 
Altfel: latura lui mundană nu m-a interesat decât în 
mică măsură. Gesticulația lui era oricum ritualizată 
la maximum. De altfel, cred că a reușit, la capătul 
vieții, să o șteargă. Personajul meu, dar cred că și 
Nichita cel real, a dizolvat tot ceea ce-l putea ține 
legat de o viață normală: decenii la rând nu a avut o 
casă, s-a debarasat de tot ce-l putea îmblânzi, nu a 
avut o familie, copii, nu a adunat avere, la final și-a 
împărțit până și intimitatea cu ceilalți. În cele din 
urmă, cred că și-a anulat și trupul. Pentru că boala 
asta face. În mod conștient. Printr-un mod de viață 
asumat.

„Nichita al meu e un om care 
moare”

Ce întâmplări neîntâmplate mai putea trăi Nichita 
și nu a apucat?

Nu cred că prea multe. Era un om care consumase 
cam tot. Era un poet care mersese până la capăt. 
„Noduri și semne”, ultimul volum, are o intensitate 
aparte tocmai pentru că e scrisă de pe prag. Moartea 
e ultima mare experiență care-l mai interesează. 
Tocmai din pricina asta l-am gândit așa, la capătul 
drumului, privind peste umăr, făcându-și bilanțul. 
Dar știind că a făcut ce a avut de făcut. Conștient 
că moare, curios cumva să bifeze și experiența asta. 
Nichita al meu e un om care moare. Cum el e și poet, 
moartea devine nu doar o spaimă existențială, ci și 
o probă a poeziei sale.

Corpul nu pare decât un instrument al lui Nichita. 
De ce credeți că pentru el nu încăpeau trupul și 
poezia în aceeași „carcasă”?

Nu știu să vorbesc despre poetul real Nichita 
Stănescu. Pot să spun despre personajul cărții mele 
că s-a debarasat cumva de trup, că singura parte 
organică încă funcțională este poezia, care pare un 
fel de secreție vitală. În rest, „privește-ți mâinile și 
bucură-te, căci ele sunt absurde”. Trupul e un instru-
ment prin care trăim, prin care ne îndepărtăm sau, 
după caz, ajungem la noi înșine. Cum personajul 
meu e muribund, relația cu trupul devine instabilă. 
Trupul de carne a lăsat locul trupului din cuvinte. 
Poate să sune ca un clișeu sau ca o metaforă – 
orice metaforă bună e un clișeu! –, dar chiar cred că 
această mutație s-a petrecut în cazul adevăratului 
Nichita, pentru că orice mare creator e deformat 

fizic de vocația lui. Ceea ce nu se fixează la nivel fizic 
nu are nici o șansă să funcționeze la etajul metafizic.

„Nu cred că e fair play să plusez 
în cazul unei formule de roman 

biografic”

Ce credeți că ar simți femeile din viața lui Nichita 
dacă ar citi partea a doua a cărții pe care ați 
scris-o?

Asta nu știu. Am încercat să păstrez o anumită 
discreție, nu am intrat în zone de intimitate de 
cuplu, pentru că nu mi-am dorit nimic senzațional. 
Am lăsat pe dinafară destule povești, pe care le-am 
aflat de la apropiații poetului. În plus, am citit mult, 

am rumegat îndelung totul, nu am încărcat cartea cu 
detalii abuzive, care să maculeze poveștile de iubire, 
am rămas mereu în marginea documentelor, nu am 
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Bogdan Crețu este autorul volumul „Nichita. 
Poetul ca și soldatul”. Este istoric literar 
și scriitor. Este profesor la Facultatea de 
Litere a Universității „Al.I. Cuza” din Iași și 
redactor-șef la revista „Timpul”. A mai publicat 
volumele „Iluziile literaturii și deziluziile 
criticii” (2015), „Cornul inorogului” și 
„Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui 
Dimitrie Cantemir” (2021).

făcut decât să-mi imaginez concret ceea ce fiecare 
dintre iubitele poetului a mărturisit. În primul rând, 
pentru că pe mine m-a interesat Nichita poetul, nu 
Nichita din alcov. Pot pune pe seama unui personaj 
100% fictiv tot ce cred eu că e justificat din punct 
de vedere narativ (am comis tot felul de năstrușnicii 
în „Cornul inorogului”, nu cred că se poate spune 
că sunt un prozator pudibond), dar nu cred că e 
fair play să plusez în cazul unei formule de roman 
biografic. Aici imaginația trebuie să respecte niște 
limite. Și chiar să manifeste o anumită decență.

Un soldat înfruntă programat moartea. 
Personajul pe care l-ați creat evită constant 
intimitatea pentru a fugi de moarte. Poetul și 
soldatul Nichita nu sunt în antiteză din punctul 
acesta de vedere?

Precizez că eu n-am apucat să fac armata. Deci 
speculez… Soldatul își asumă permanent riscul de a 
primi un glonț între ochi. E în fișa postului. Se antre-
nează și stă în prima linie când trebuie. E meseria 
lui. Nichita Stănescu credea că există niște „boli 
profesionale ale creatorului”. Altfel spus, că trebuie 
să-ți asumi toate deranjurile existențiale pentru a 
fi în cea mai bună formă a ta, pentru a putea scrie 
cea mai bună poezie de care ești capabil. Asta nu 
se întâmplă din miezul unei vieți confortabile, 
placide. Cel puțin nu i se potrivea lui. Și-a asumat în 
mod conștient tot. Și alcoolismul era tot o metodă 
poetică. Aici am întrezărit o asemănare. Altfel, 
poezia lui e plină de soldați. Să nu uităm: și-a trăit 
copilăria în Ploieștiul bombardat, înțesat de soldați 
răniți. Asta l-a marcat. Prin urmare, nu cred că e o 
antiteză. Nichita nu fuge de moarte. Numai că nici 
nu se grăbește către ea. Caută să fure tot ce mai 
poate fura vieții, fără să schimbe însă nimic din ceea 
ce-l îmbrâncește către capătul drumului. Încă o 
dată: vorbesc despre personajul meu. Dacă ar fi să-l 
rezum în câteva cuvinte-cheie, defect de academic, 
acestea ar fi: un om care moare.

„Asemenea gesturi contează 
enorm, îmi dau sentimentul  

că a meritat să scriu”

Nichita Stănescu a fost prietenul tinerelor gene-
rații. Oare cum îl percep tinerii de astăzi? Și cum 
percep creația lui?

A fost, sigur că da. S-au schimbat multe de atunci. 
Am avut prilejul unor întâlniri extraordinare cu 
elevi de liceu. La Iași, la București, la Chișinău. Am 
primit multe, foarte multe mesaje de la studenți 
sau cititori foarte tineri. La Bookfest București, 
a venit la mine o fată cu părul vopsit verde stri-
dent, vizibil emoționată după lectura cărții, care 
mi-a lăsat și o poezie. Pentru ea, cartea mea era 
importantă. Asemenea gesturi contează enorm, 
îmi dau sentimentul că a meritat să scriu. Mai ales 
că am o relație contondentă cu romanul ăsta, așa 
cum am avut și cu primul. Am discutat cu mulți 
elevi și studenți. Discut oricum cu studenții mei 
an de an. Îmi este clar că relația lor cu poezia lui 
Nichita Stănescu e foarte diferită de aceea a gene-
rației mele, să spunem. În primul rând, nu-i mai 
impresionează legenda. Ea nici nu-i atrage, nici 
nu-i respinge. După aceea, e și o schimbare de 
limbaj. De limbaj al poeziei, dar nu numai. Noroc că 
există mai mulți Nichita. E unul post-adolescentin, 
candid, diafan, tandru, în poezia de dragoste, care 
cred că prinde în continuare. Apoi, poezia lui încă 
șochează, conține o metodă definitorie a contra-
dicției, un scurt-circuit semantic. Nu iese nimeni 
cu mâna goală din opera lui Nichita Stănescu. Ce 
m-a bucurat a fost faptul că de multe ori lectura 
cărții mele a condus la lectura operei lui Nichita 
Stănescu. Și, dacă am reușit să mediez astfel de 
întâlniri, sunt cât se poate de mulțumit. l
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Alexandru Lamba: 

„Mă aștept ca cititorii mei  
să posede criterii cel puțin 
la fel de severe ca ale mele”

Interviu de Carmen Corbu

„Trebuie să te adaptezi și să 
porți măști acceptabile, cam 

asta spune povestea lui Horia”

Crezi că relațiile dintre oameni sunt complicate? 
Că e greu de gestionat un control asupra a ce și 
cum suntem pentru ceilalți versus ce și cum am 
vrea să fim? Povestea lui Horia din ultimul tău 
roman cam asta ne spune?

Da, fără doar și poate, relațiile interumane sunt 
groaznic de complicate și, odată cu creșterea nive-
lului de complexitate al societății, ele devin și mai 
complicate. Aproape că nu găsești doi oameni cărora 
să le vină ușor și natural să interacționeze între ei. 
Chiar și în cuplu, interacțiunea dintre parteneri e un 
dans cu pași încâlciți, care trebuie executați perfect 

în oglindă. Ai greșit unul, ai introdus un dezacord. 
Fiecare dintre cei doi trebuie să știe când e rândul 
său să conducă și când trebuie să se lase condus. Să 
știe să facă pasul înapoi când trebuie, să-și susțină 
partenerul în mișcările mai dificile, să se bazeze pe 
acesta când e cazul.

Și lucrurile se complică și mai mult când vorbim de 
societate. Acolo e un dans sincron în care trebuie să 
te miști în același ritm cu toți ceilalți, să ocupi tot 
timpul exact spațiul tău și să te deplasezi perfect 
coordonat. Când nu o faci, produci caramboluri. 
Lucrurile astea sunt greu de gestionat dacă nu-ți 
dai interesul. Nu-ți va plăcea mereu felul în care 
se mișcă ceilalți, dar dacă nu te vei conforma, vei 
crea conflicte. Nu poți, deci, să fii mereu tu însuți și 
să te aștepți ca lucrurile să meargă bine în relațiile 
cu ceilalți. De multe ori trebuie să te adaptezi și să 
porți măști acceptabile, cam asta spune povestea 
lui Horia. De fapt, nu doar a lui, mai multe perso-
naje din acest roman sunt niște neadaptați. Unora 
le vine greu să se prefacă, alții nu știu, pur și simplu, 
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cum să o facă. Iar alții nu se cunosc suficient de bine 
pe sine pentru a-și da seama ce le stă în putință. E 
foarte ușor să strici un echilibru. Un cuvânt nela-
locul lui, un gest, o conjunctură nefavorabilă, chiar 
o glumă mai frivolă și te trezești că viața ți s-a dat 
peste cap.

„Mulți oameni se gândesc  
la o retragere din agitația 

orașului, puțini își fac curaj și 
chiar evadează…”

Te preocupă mobilitatea socială și geografică a 
individului? Mutatul de la oraș la țară și de la țară 
la oraș, de exemplu? – tot din povestea lui Horia.

Mă gândesc deseori la acest subiect, încerc să-mi dau 
seama care ar fi factorul hotărâtor care m-ar face pe 
mine să plec din locul în care m-am statornicit și să-mi 
caut un rost în altă parte. Pentru că, până acum, nu 
l-am găsit. Am cântărit îndelung avantajele și dezavan-
tajele mutării din orașul în care locuiesc în altul, sau 
chiar într-o zonă rurală, dar simplul calcul rece, deși 
uneori scotea în evidență mai multe aspecte pozitive 
decât negative, nu a reușit să mă convingă să plec.

Probabil ar fi nevoie de un dezastru de natură 
socială. Nu mă refer la unul colectiv, un mic dezastru 
personal, ca cel al lui Horia, ar fi de ajuns. A merge 
la țară implică o serie de renunțări, componenta 
socială fiind cea mai severă dintre ele, de aceea 
bănuiesc că în cazul în care aceasta ar fi compromisă, 
renunțarea ar veni de la sine. Da, mulți oameni se 
gândesc la o retragere din agitația orașului, puțini 
își fac curaj și chiar evadează, încă și mai puțini 
dintre ei își află astfel fericirea.

„Am avut în cap o poveste în 
registru realist și am scris-o”

Tu de ce ai schimbat registrul în care scrii? Ai 
scris SF și apoi ai trecut la altceva. De ce, cum? A 
fost o pornire auctorială misterioasă, magică? A 
fost un calcul editorial precis? Cum te simți după 
schimbare?

Nu aș numi-o schimbare, i-aș spune mai degrabă 
diversificare. Și nu a venit spontan, am scris în 
paralel literatură „mainstream” – pot să-i spun așa? 
– și SF o bună bucată de vreme, acum am reușit doar 
să definitivez un proiect realist suficient de bine 
închegat încât să-l pot scoate în lume între propriile 
coperți. Asta nu înseamnă că nu voi mai scrie SF. Am 
în plan să scriu în ambele registre, pentru că fiecare 
îmi dă un anumit gen de satisfacție.

Desigur, am fost conștient că ieșirea din SF și abor-
darea unor teme mai apropiate de viața de zi cu zi 
poate veni la pachet cu o expunere mai mare, cu 
un număr mai mare de cititori și perspectiva mi-a 
surâs. Dar asta nu înseamnă că am făcut-o în urma 
unui calcul editorial. Nici nu cred că aș fi capabil să 
funcționez în felul acesta. Am avut în cap o poveste 
în registru realist și am scris-o. Când o voi avea pe 
următoare, o voi scrie și pe aceea. Când voi avea 
ceva coerent în registru SF sau fantastic, nu voi 
ezita să scriu SF sau fantastic.

Personal, nu găsesc mare diferență între genuri. 
În final, omul este centrul de gravitație al oricărui 
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gen de literatură. Atât doar că SF-ul îi studiază reac-
țiile la o serie de stimuli (încă) inexistenți. Dar tot 
răspunsul omului este cel studiat, tot societatea 
umană este microscopul și tot individul e luat în 
colimator. Variază doar condițiile. SF-ul are doar alt 
cadru, nicidecum alt scop față de marea literatură.

Știu că mulți cititori se feresc de literatura SF, deoa-
rece o consideră greoaie, nișată și prea împânzită de 
termeni tehnici. Ei percep SF-ul ca fiind despre tehno-
logie și nu despre oameni. Eu cred că e o percepție 
greșită. Personal, în tot ce am scris am avut aceleași 
linii directoare, interesul fiind asupra modului în 
care omul percepe și reacționează la diferite situații. 
Atât doar că unele aparțin realității mediate, altele 
nu. Mi-e foarte ușor să trec de la un registru la altul, 
tocmai pentru că nu schimb mare lucru.

„Pe toți ne unesc aceleași trăiri: 
frică, iubire, depresie și așa mai 

departe”

Am citit despre literatura ta SF că are meritul de 
a alinia literatura română cu cea occidentală. Ai 
primit, acum câțiva ani, și un premiu al European 
Science Fiction Society. Aș vrea să ne oprim puțin 
aici, la această remarcă despre sincronizarea lite-
raturii autohtone cu cea a lumii și să îmi spui cum 
vezi tu lucrurile.

Oamenii nu sunt foarte diferiți, în esență. Pe toți 
ne unesc aceleași trăiri: frică, iubire, depresie 
și așa mai departe. De aceea, literatura în sine e 
universală, cu toții putem relaționa cu literatura 
oricărui popor. Specificul național vine cu un nivel 
mai sus și poate fi mai pronunțat sau mai șters, în 
funcție de preferințele autorului. Pentru a putea fi 
exportabil, ideal ar fi să găsești un echilibru între 
caracterul general al temei și specificul național, 
astfel încât un cititor străin să simtă că acea carte 
i se adresează direct și lui, dar să descopere și 
elemente exotice pentru el.

Alinierea despre care menționezi, în legătură cu scri-
erile mele SF, a fost la nivel de temă. Am abordat 
subiecte de interes pentru consumatorul de SF, 
cum ar fi călătoriile prin spațiul cosmic, deștep-
tarea mașinii, salturile temporare. Dacă rezultatul a 
fost unul exportabil, sincer, nu știu. Pentru că nu am 
reușit să public încă o carte în afara României. Dar 
am mizat pe faptul că oricine ar citi ce am scris eu ar 
simți că i se adresează. Nu e nevoie de apartenența 
la o anumită cultură pentru a înțelege la cine știe ce 

nivel cărțile pe care le-am scris eu. Și exact la fel stau 
lucrurile și-n cazul romanului realist „Șapte virtuți 
deșarte și o păcătoasă moarte”, nu cred că specificul 
românesc din roman e sufocant pentru un cititor 
străin, chiar dacă el există. Din păcate, pentru autorii 
români e foarte greu să ajungă la edituri relevante 
din străinătate. Ca să reușești să agăți un agent ai 
nevoie de o traducere impecabilă, chiar și de o adap-
tare a textului pentru piața respectivă. Toate astea 
costă, iar concurența este extrem de mare.

„Cu toții avem cel puțin  
o înclinație artistică”

Scriitorul. Îl consideri un personaj eteric, atins 
de aripa genialității și a lucrurilor pe care simte 
nevoia să le spună umanității, sau un profesio-
nist, un antreprenor încărcat de task-uri și preo-
cupat de obiective?

M-aș feri de aripa genialității, pentru că, de cele mai 
multe ori, aceasta se confundă cu cea a vanității. 
Scriitorul e doar un om ca toți oamenii, care a reușit 
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să-și identifice latura artistică și s-o exploateze 
eficient. Cu toții avem cel puțin o înclinație artis-
tică. A o găsi pe cea prin care te poți exprima cel 
mai bine nu e ușor, de aceea a ajunge autor publicat 
e o reușită în sine. Mai departe, cred că e un melanj 
între nevoia de a spune lucruri, pentru că această 
„nevoie” a fost cea care i-a dat imboldul de a scrie, 
și profesionalismul care îl oprește de la a se lăsa în 
voia iureșului și de a face lucrurile metodic.

Din păcate, în România prea puțini scriitori sunt cu 
adevărat profesioniști, în sensul că se pot întreține 
numai din scris. Unii reușesc, însă scrisul care le pune 
pâinea pe masă e în mult mai mare măsură gazetărie, 
redactare sau traducere decât creație literară proprie. 
Cei mai mulți însă au nevoie de un loc de muncă în cu 
totul alt domeniu, ceea ce înseamnă că le rămâne 
foarte puțin timp pentru scris. Și asta se simte.

„În definitiv, eu sunt unul 
dintre cititori”

Cititorii. Te gândești la ei atunci când începi un 
proiect literar? Îi asimilezi termenilor de „bene-
ficiari”, „cumpărători”, „public”?

Da, sigur că mă gândesc la cititori când încep să 
scriu, mă preocupă felul în care cartea la care lucrez 
va fi receptată de consumatorii de literatură. În 
definitiv, eu sunt unul dintre cititori. Știindu-mi 
propriile exigențe, mă aștept ca cititorii mei să 
posede criterii cel puțin la fel de severe ca ale mele. 
Deci încerc să livrez la înălțime.

Cred că târgul pe care-l face un cititor cu carta 
pe care o cumpără, deci implicit cu scriitorul ei, 
trebuie să fie unul cinstit. Trebuie să fim conști-
enți că un cumpărător de carte plătește de două 
ori fiecare carte citită: o dată cu bani, o dată cu 
timp și efort. Pentru această dublă investiție, 
cartea ar trebui să-i livreze o poveste memora-
bilă și o lectură plăcută. În plus, ca o preferință 
personală, încerc să-i ofer omului ceva în plus, și 
anume o surpriză în final. O întorsătură de situ-
ație, o dezlegare a firelor într-un mod neașteptat, 
o surpriză – dar fără a trișa, lucru foarte impor-
tant, surpriza trebuie să vină în mod natural, din 
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Alexandru Lamba este autorul romanului 
„Șapte virtuți deșarte și o păcătoasă moarte”, 
apărut anul acest la Editura Litera. A mai 
publicat romanele „Sub steaua infraroșie” 
și „Arhitecții speranței”, volumul de proză 
scurtă „Singurătatea singularității” și volumul 
young-adult „Cărări pe gheață”. Este editor 
al revistei „Galaxia 42” și fost redactor șef al 
revistei online „Gazeta SF”. În 2016 a primit 
Premiul „Chrysalis” al European Science 
Fiction Society.

curgerea narațiunii, nu să fie lipită sau chiar adusă 
prin Deus-ex-machina.

„Există atât de multe alte surse 
de divertisment, surse care cer 

mult mai puțin efort intelectual 
decât lectura…”

Piața de carte în România. Te preocupă dimen-
siunile și caracteristicile ei? Vezi probleme, te 
gândești la soluții?

Din păcate, în România nu au rămas foarte mulți 
consumatori de literatură. Cauze sunt multe, 
cea mai importantă fiind distrugerea sistema-
tică și deliberată a învățământului. Cei mai mulți 
dintre oameni fie și-au pierdut obiceiul lecturii, 
fie nu l-au adoptat niciodată. Pentru că există 
atât de multe alte surse de divertisment, surse 
care cer mult mai puțin efort intelectual decât 
lectura, încât cititul pare un târg păgubos. 
Evident, aceste lucruri fac ca piața de carte din 
România să fie minusculă. În plus, anul acesta s-a 
scumpit și tiparul, și hârtia, iar în condițiile în care 
puterea de cumpărare a scăzut, cartea a devenit 
un produs de lux.

Soluțiile pe care le întrezăresc, și care văd că sunt 
puse încet-încet pe roate, sunt cumva în afara 
sistemului convențional de publicare și distri-
buire a cărții. Cred că viitorul e în platformele de 
e-book și audio-book de tip Voxa sau Audiotribe. 
Ascultatul unei cărți implică mai puțin efort decât 
cititul, iar un abonament lunar care asigură accesul 
la mii de titluri poate fi considerat un târg mai bun 
decât achiziția de cărți fizice. Dacă ne uităm la 
filme și muzică, vedem că vânzarea de discuri e în 
scădere, prim-planul fiind luat acum de serviciile 
de streaming de tip Netflix sau HBO Max în cazul 
filmelor, respectiv Spotify sau Youtube Music 
pentru muzică. Cred că într-acolo se îndreaptă și 
literatura.

Marketing. Crezi că treaba autorului s-a încheiat 
după ce a pus ultimul punct pe ultima pagină sau 
dimpotrivă? Cum ar fi, după tine, un proiect bun 
de promovare a cărților, chiar unul împrumutat 
din alte spații culturale? Ce și cum ai alege să 
comunici?

Evident că treaba autorului nu s-a terminat odată 
cu încheierea procesului de scriere și redac-
tare. El trebuie să fie vizibil pentru public, să se 
implice în promovare cât mai mult, să participe 
la evenimente, atât fizic, cât și în spațiul virtual. 
După părerea mea, cele mai bune prilejuri pentru 
autori de a-și cunoaște cititorii sunt târgurile de 
carte de tip Bookfest sau Gaudeamus. Sper ca 
acestea să reintre în rutina anuală după cei doi 
ani de pauză. l
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Bogdan Coșa: 

„Nimic din ce am scris până ieri 
nu mă mai reprezintă  

în totalitate”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

Foto: Vlad Drăgoi
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Ai scris poezie, carte pentru copii, roman. În 
aceeași măsură faci jurnalism. Ce te reprezintă 
mai mult?

Cred că dacă aș avea o mai bună cunoaștere a știin-
țelor, dincolo de cele umaniste, aș căuta curios și acolo. 
La sfârșitul zilei fiecare dintre noi vrea să găsească 
răspunsurile de care are nevoie pentru a suda o legă-
tură mai bună cu sine însuși, și cu cât poți căuta în mai 
multe locuri, în mai multe feluri, cu atât mai bine. Avem 
nevoie de acest echilibru ca să relaționăm cu ceilalți și 
cu evenimentele din jur, mai ales în acest secol XXI.

După ce ai publicat ultimul tău roman ai spus „mă 
întorc la cărțile mele pentru copii”…

Da, urma să devin tată și se adunau poveștile, 
psihicul lucra intens în zona asta.  În timp ce fizicul 
renova o casă. Mai specific, am mereu lângă mine 
o agendă pe care o folosesc pentru lucru, atât ca 
jurnalist, cât și ca scriitor; sunt agende pline de 
însemnări aproape nefolositoare, dar ele conțin, 
la sfârșit, pe ultimele pagini, toate ideile mele de 
povestiri, romane, interviuri, articole. Sclipirile 
mele, cum ar veni. Când am zis că mă întorc la poves-
tirile pentru copii, mă întorceam, de fapt, la aceste 
ultime pagini. Unde, într-adevăr, notasem foarte 
multe idei de povești pentru copii în ultimele luni. 
Dar voiam să zic că mă întorc la treabă.

„Fiecare premiu câștigat  
te eliberează de povara 
câștigării lui în viitor”

Te responsabilizează premiile pe care le primești 
pentru cărțile tale? Cum?

În cel mai simplu mod cu putință. Fiecare premiu 
câștigat te eliberează de povara câștigării lui în 
viitor. Ai primit premiul respectiv și îți dai seama că 
nu era atât de important pe cât îl vedeai din afară, 
că nu se schimbă, în fond, nimic. Citind ulterior 
cărțile colegilor nominalizați, poți chiar să observi 
că acestea sunt mai bune decât cartea ta. Și atunci 
înțelegi încă o dată că, deși te bucură și te onorează, 
premiile sunt niște chestiuni extrem de subiective.

Tu te-ai afirmat ca autor de ficțiune în paralel cu 
devenirea ta ca adult. Ai un sentiment de înstrăi-
nare față de ceva din ce ai scris în trecut?

Nimic din ce am scris până ieri nu mă mai reprezintă în 
totalitate; scrisul mă transformă în altcineva, fiecare 

rând. Cum să zic? Chiar și rândurile nescrise. Îți spun o 
poveste simpatică: acum câțiva ani, cu nu mai știu ce 
ocazie, am recitit mare parte din interviurile pe care le 
acordasem în cei zece ani de activitate; de la un interviu 
la altul însă, văzând câte prostii spun, dar în special cât 
de mult mă contrazic, eram din ce în ce mai deznădăj-
duit, mai îngrijorat. Mă temeam să nu fi fost complet 
ridicol pentru cineva care, la fel ca mine atunci, mă 
citise în repetate rânduri. Dar mi-am dat seama curând 
că e sănătos să mă fi schimbat de la un interviu la altul, 
de la un an la altul. Dintr-un motiv de panică a devenit o 
bucurie. Și e indicatorul meu cel mai important, care îmi 
arată că n-am luat lucrurile de-a gata și am continuat să 
gândesc, iată, și în anul care a trecut.

„Să arunce primul cu piatra 
scriitorul pentru care scrisul nu 

e terapeutic în niciun fel”

Am observat că faci apel la memoria ta afectivă 
când e vorba să îți scrii cărțile. Are literatura rol 
terapeutic pentru tine?

Să arunce primul cu piatra scriitorul pentru care 
scrisul nu e terapeutic în niciun fel… ! Dar cred că 
literatura nu se ține pe picioare dacă e căutată, 
a se citi scrisă, dar și citită, doar pentru rolul ei 
terapeutic.

Explică, te rog, intenția versurilor: „m-aşez în 
genunchi / smulg buruienile din jur / ating placa de 
beton / cu degetele plimb / literele numelor / celor 
pe care îi iubesc – / stres post-traumatic sever”

E o poezie scrisă în facultate, acum mulți ani. Murise 
o prietenă foarte bună. În perioada aceea muriseră și 
bunica și bunicul, cei care mă crescuseră de la vârsta 
patru luni. Și eram afectat, dar nu știam să o arăt, nu 
știam ce să fac cu morțile lor, nu știusem să le plâng. 
E greu pentru un scriitor să găsească interpretarea 
propriei poezii, ea e scrisă și ar trebui să rămână așa. 
Dar sunt de acord să o discut pentru contextul mai 
larg. Nu ne ajută nimeni să trecem prin doliu, nici 
măcar nu suntem încurajați să acceptăm incidența 
unui astfel de proces, care ar trebui să ne ajute să 
ne împăcăm cu despărțirea definitivă de cineva 
drag. Familia rămasă, prietenii își doresc de la tine 
să treci rapid peste situație, pentru că-i pui și pe ei 
față în față cu acea bucățică din ei înșiși care urlă de 
durere. Și, pentru că este contrară realității, această 
mușamalizare generală tinde să ne erodeze în timp 
propria stabilitate și identitate; și până la tulburări 
psihologice serioase nu-i decât un pas.
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Am subliniat acest citat deoarece moartea este 
un stres sufocant pentru noi, chiar dacă nu trăim 
traumele războiului încă, regional incidența ei ne 
bântuie.

Da, moartea e peste tot, la știri, în toate filmele. 
Dar societatea îți arată cum stă treaba cu moartea 
altora, nu te învață cum – și mai ales că trebuie – să 
procesezi propriile pierderi.

„Un copil poate să îți aducă  
o claritate, o mai mare 

rapiditate în procesul de decizie”

Apariția copilului tău schimbă ceva în literatura ta?

Pentru că trebuie să scriu într-un timp mult mai scurt, 
cine știe, s-ar putea să conducă la o frază mai scurtă, 
la un ritm mai rapid (râde). Înainte să apară un copil, 
deși toată lumea din jur te avertizează, nu simți pe 
propria piele cum e să nu ai timp să faci duș.

Și spui asta ca tată…

Exact. Să se înțeleagă! Chiar în cazul în care soțul 
și soția își împart echitabil sarcinile, ca tată nu ai 
purtat copilul în pântec nouă luni, nu ai trecut prin 
schimbările hormonale, nu ai născut copilul, nu 
te-au rupt, nu te-au cusut. Nici nu vreau să știu ce 
înseamnă să scrii după ce devii mamă, dacă după ce 
devii tată devine atât de complicat… Acum, privind 
lucrurile și din celălalt unghi, un copil, da, poate 
să îți răpească oportunități. Dar poate să îți aducă 
o claritate, o mai mare rapiditate în procesul de 
decizie legat de cum scriu, ce scriu.

„Ar fi bine ca noi, bărbații, 
 să vorbim despre reprezentarea 

egală de gen”

Văzusem de curând o postare a ta. În care susți-
neai poziția femeii scriitor într-o plajă a bărba-
ților. Consideri pozițiile scriitoarelor și scri-
itorilor români inegale, în favoarea celor din 
urmă?

La masa de scris nu există inegalitate, dar în 
momentul în care te-ai ridicat de la masă n-ai cum 
să nu o observi. Mai mult decât femeile care luptă 
pentru asta, ar fi bine ca noi, bărbații, să vorbim 
despre reprezentarea egală de gen, despre respect, 
despre corectitudine. 

Sună ca un slogan tâmpit, dar cred că numai 
împreună putem să adresăm inechitățile într-un 
mod care să dureze și care să nu nască reacții 
nedorite, și numai cooperând. Nu trebuie pierdute 
timpul și energia cu răfuieli, ele mereu funcțio-
nează în defavoarea celor vizați. Dacă nici noi, care 
am beneficiat de o anume educație, nu înțelegem 
lucrurile astea și încă mai dezbatem dacă e așa sau 
altfel, sigur că apar reacții exagerate, stârnite de 
nedreptate în cazul femeilor și de frica de perse-
cuție în cazul bărbaților, pentru care e nevoie de o 
nouă serie de interpretări – și tot așa, la nesfârșit. 
Trebuie să ne educăm în permanență, să ne ches-
tionăm sistemul de valori în permanență. Să ne 
contrazicem atunci când e cazul, chiar dacă e incon-
fortabil pe moment. Și să mergem mai departe cu 
zâmbetul pe buze. Și, foarte important, cu o mână 
liberă care să fie întinsă oricui are nevoie de ea, 
coleg sau colegă, în orice moment. l

Bogdan Coșa s-a născut pe 24 ianuarie 1989 la Codlea.  
A absolvit Facultatea de Litere a Universității Transilvania din 
Brașov, apoi a urmat studiile masterale în Teoria literaturii și 
Literatură Comparată la Facultatea de Litere a Universității 
din București. În 2011 a publicat „Poker”, primul roman al 
trilogiei cu același titlu. A câștigat Premiului pentru Debut al 
Editurii Cartea Românească, ediția 2010. A obținut în cadrul 
Galei Tinerilor Scriitori, ediția a IV-a, premiul „Tânărul 
Prozator al anului 2013” pentru romanul „Black Glass”. 
Cartea sa „Cât de aproape sunt ploile reci”, apărută în 2020 la 
Editura Trei, a fost desemnată cea mai bună carte de proză a 
anului în cadrul Galei Premiilor „Observator cultural”.
Interviul a fost realizat la FILIT 2022
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Cristina Bogdan: 

„Un ocean de incertitudini 
și de temeri, de anxietăți”

Interviu de Carmen Corbu
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Cum este să citești texte înscrise într-un concurs? 
Ai simțit vreodată că un manuscris e altceva 
decât o carte din raftul librăriei? Un produs, să 
zicem, la prima mână, neprelucrat într-o editură, 
cu tot ce presupune asta? Că e mai direct, mai 
personal? Că ar transmite și o emoție de alt tip? 
Mai ales, la un concurs de tipul „Primul roman”?

E ca și cum te-ai arunca de pe o stâncă în mare. 
Ești simultan înfiorat, curios și foarte speriat că 
s-ar putea să te coste destul de mult curajul de a 
sări în apă. Nu știi să calculezi prea bine distanța, 
senzația de izbitură de la contactul cu apa, frigul. 
Habar n-ai ce stânci poate să ascundă, pe dină-
untru, întinderea albastră, că doar n-ai cartografi-
at-o înainte de marele salt. Ai nevoie de un strop de 
nebunie, ca să-ți dai singur brânci de pe stâncă. Așa 
simt eu pătrunderea într-un manuscris. În plus, te 
simți constant vinovat, pentru că ești conștient de 
faptul că orice alegere are doza ei de subiectivitate, 
oricâtă experiență de lectură ai avea, oricâte prin-
cipii naratologice ai stăpâni. Iar un manuscris e și o 
formă de intimitate profundă cu autorul lui. Până 
să devină carte pe un raft de librărie sau de bibli-
otecă, un manuscris e o confesiune între cel care a 
așternut-o pe hârtie și ochiul care o judecă, pentru 
a o adeveri. Ca în lupta lui Iacob cu îngerul, ai nevoie 
de o trântă cu gândul cititorului, ca să te adeve-
rești că respiri ca scriitor. Și, mai ales la un concurs 
de debut, emoția e mare de ambele părți ale bari-
cadei. Pentru cel care scrie, așteptând o confir-
mare. Pentru cel care citește, sperând în secret să 
descopere un autor pe care să merite să-l prezinte 
lumii întregi.

„Aș spune că au predominat 
romanele cu tentă psihologică și 

psihologizantă”

Dacă ar trebui să pui într-o schemă de categorii 
toate textele citite acum, pentru call-ul de la 
Litera, ce ai decide? Care ar fi categoriile? Care 
ar fi criteriile cu care ai opera?

Romanele pe care le-am parcurs la această ediție a 
concursului de debut al editurii Litera pot fi așezate 
pe diverse rafturi ale literaturii. De la cel realist, 
până la cel fantastic. De la cel cu deschidere către o 
anumită epocă istorică, cu parfumurile și sonorită-
țile ei, până la cel care scanează, cu instrumentele 
psihologiei, spații de dincolo de vizibil, din interio-
ritățile personajelor. Diversitatea tipologică a fost, 
și în acest an, destul de mare. Dar aș spune că au 

predominat romanele cu tentă psihologică și psiholo-
gizantă, chiar dacă tratate în moduri foarte diferite, 
de la pagini de jurnal și notații foarte intime, profund 
personale, până la înregistrarea (aparent) obiectivă 
a unor fluctuații atitudinale, comportamentale, care 
relevă mișcări tectonice din lăuntrul protagoniș-
tilor. Într-un fel, multe dintre romanele citite (chiar și 
cele mai puțin seducătoare dintre ele) îți lasă ceva în 
memorie. O scenă, un personaj, o replică, o înlănțuire 
de situații neașteptate, un tablou tăiat în linii dure, un 
dialog pe care nu ți l-ai fi imaginat așa. Dar ce mă inte-
resează pe mine cel mai mult atunci când citesc un 
roman sunt două aspecte: coerența internă a stilului 
și capacitatea naratorului de a-și conduce povestea pe 
tot parcursul ei. Pentru că există autori care încep în 
forță, dar nu reușesc să țină povestea la nivelul inci-
pitului, lucrurile se diluează și devin neconvingătoare, 
sau alții care nu au înțeles încă necesitatea de a reciti 
și de a tăia, de a abandona uneori zeci de pagini, dacă 
ele trag narațiunea în jos sau dacă nu se îmbină fericit 
cu restul cărămizilor.

„Rămân, în primul rând, 
cititoarea care caută 

frumusețea poveștii și a 
scriiturii”

Pentru că știu sigur că pentru tine cititul este o 
mare plăcere, aș vrea să te întreb dacă cititorul 
se desparte vreodată de jurat? Dacă dezvolți, să 
zicem, un atașament afectiv pentru un text, în 
timp ce criteriile după care funcționează notarea 
dictează altceva.

Nu mă dedublez când citesc. Rămân, în primul rând, 
cititoarea care caută frumusețea poveștii și a scrii-
turii. Am avantajul că, deși sunt filolog ca formație, 
m-am îndreptat de la bun început spre zona studi-
ilor culturale (predau discipline precum istoria 
mentalităților, antropologie, studii de gen), nu am 
rămas în teritoriile criticii sau teoriei literare. De 
aici poate o anumită larghețe în abordare, o privire 
mai relaxată și mai detașată de partea propriu-zis 
tehnică a construcției narative. Pe mine mă intere-
sează, când citesc, să mă prindă istorisirea, să mă 
țină captivă în ochiul ei de litere. E ca în acel joc 
de cuvinte din limba latină, între amare (a iubi) și 
hamare (a prinde în cârlig). Ca să îndrăgesc o scrii-
tură trebuie să mă asedieze mental și să mă cuce-
rească. Mintea mea, scăldată de toate apele lectu-
rilor de până în prezent, așteaptă mereu un alt 
izvor, cu gust diferit, din care să se adape.
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„Am trăit o vreme în orașele 
invizibile ale celor care ne-au 

încredințat manuscrisele”

Trei lucruri pe care nu poți să le uiți după toate 
textele citite? Un personaj, o scenă, o expresie, o 
trăire, un dialog?

Mi-ar fi greu să aleg doar trei lucruri, pentru că am 
citit peste 40 de manuscrise și i-aș nedreptăți pe 
mulți dintre autori. Ce aș alege din romanele pe 
care le-am așezat pe lista scurtă a câștigătorilor este 
starea pe care ți-o conferă la final, când revezi rapid, 
ca-ntr-o rotire de carusel, tot ceea ce ai străbătut la 
pas. Un text bine scris te „seduce”, în sensul etimo-
logic al acestui verb, care provine din limba latină (din 
„seduco, -ere”, cu sensul de a scoate, a lua deoparte). 
Adică te scoate din lumea ta, din universul familiar și 
frecvent banalizat, și te duce într-o altă lume, care-ți 
devine, pentru un răstimp, mai reală decât realitatea. 
Am avut astfel de flash-uri de ieșire din temporali-
tatea și spațialitatea care-mi sunt specifice, pentru 
a plonja în mrejele unor istorii ce se petrec pe alte 
coordonate. Am trăit, altfel spus, o vreme în orașele 
invizibile sau de hârtie ale celor care ne-au încre-
dințat manuscrisele lor.

„Cred că aș fi vrut să găsesc  
o poveste de dragoste autentică, 

emoționantă”

Un lucru pe care ai fi vrut să îl găsești în texte și 
nu l-ai găsit?

Cred că aș fi vrut să găsesc o poveste de dragoste 
autentică, emoționantă, din aceea de sfârșit și 
început de lume, care „mișcă sori și stele”, și nu am 
descoperit (poate n-am avut eu ochii potriviți pentru 
asta), deși câteva dintre romanele înscrise în concurs 
au încercat să ne aștearnă sub priviri narațiuni în care 
existau și secvențe cu iz amoros. Dar iubirea n-am 
simțit-o, întrepătrunderea aceea până la os, până la 
ultimul fir de respirație și de gând al protagoniștilor, 
care îi scoate dintre filele cărții și ni-i cuibărește defi-
nitiv în suflet, așa cum se întâmplă cu eroii din roma-
nele lui E. Vodolazkin, O. Pamuk, N. Krauss, A. Makȉne 
și mulți alții nu mi s-a dezvăluit în paginile citite.

„Tinerii autori se simt 
debusolați, iar asta iese  

la suprafață în rândurile lor”

Ce crede antropologul Cristina Bogdan despre 
ce pare să îi preocupe pe tinerii autori în textele 
lor? Ce au de rezolvat cu lumea și cu viața și au 
ales să rezolve literar?

Trăim într-o lume ale cărei temelii s-au răsturnat. Iar 
tinerii autori se simt debusolați și asta iese la supra-
față în rândurile lor. Nu mai există lucruri sigure de 
care să se agațe, ca să poată naviga mai departe cât 
de cât senin. Plutesc într-un ocean de incertitudini și 
de temeri, de anxietăți, încât adesea simpla supra-
viețuire pare a fi un act de curaj. Personajele pe 
care le mânuiesc spun la infinit, în felurite moduri 
– mai directe, mai aluzive, mai tragice, mai ironice – 
istoria acestor rătăciri, prin țări interioare cu contu-
ruri din ce în ce mai blurate. Nici măcar nu-mi dau 
impresia că-și mai pun problema să rezolve ceva. 
Mai degrabă vor să lase o urmă a ceea ce au trăit 
și adesea nu au reușit să înțeleagă, să digere sau să 
accepte până la capăt. l

Cristina Bogdan este decanul Facultății de Litere 
a Universității din București. Este specializată în 
istoria mentalităților și antropologie culturală.  
A publicat cărți de antropologie și lucrări literare. 
Este editor general la revista Ficțiunea OPTm. A 
făcut parte din juriul concursului „Primul roman” 
organizat de Editura Litera. 
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Irina Anghel: 

„Nu trăiesc luxul  
de a avea ceea ce se cheamă 

writer’s block”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

„Fiecare fuge de acasă în felul 
lui ca să se reîntoarcă… mai el 

însuși”

De unde a pornit romanul tău? Dar asocierea 
cu albumul trupei The Rolling Stones, „Beggars 
Banquet”?

Ideea romanului și „Beggars Banquet” sunt foarte 
strâns legate. Totul a pornit de la o conversație pe 
care am auzit-o într-o librărie în liceu. Căutam un 
cadou alături de o prietenă, când a căzut undeva 
lângă mine un album cu fotografii cu Rolling Stones 
pe care l-au ridicat câțiva bărbați mai în vârstă și au 
început să-l răsfoiască. La un moment dat, unul dintre 
ei a pomenit de „banchetul cerșetorilor” și ceva din 
cum suna acest titlu în română m-a făcut să mă simt 
ca și cum am dat peste ceva. Trebuia pe atunci să 
scriu o povestire pentru un concurs de la școală, așa 
că am îmbinat propria căutare a unui cadou cu acei 
bărbați care vorbeau despre banchetul cerșetorilor 
și-a ieșit o primă versiune a începutului – și finalului 

– a ceea ce urma să devină cartea mea. Din liceu și 
până am trimis romanul la tipar, am dezvoltat și-am 
adăugat la firele pe care le-am descoperit atunci: 
o legătură (sau mai multe) care refuză să se rupă, 
misterul dispariției lui Mișu, poveștile pe care le 
naștem după pierderea unei persoane.

„Cred că personajele mele sunt 
mai mari decât ce-am putut eu 

să scriu în carte”

Albumul conține o melodie, Prodigal Son (Fiul 
risipitor), care începe așa: „Ei bine, un băiat sărac 
a luat pâinea tatălui său și a pornit-o la drum”. 
Nu pot să nu observ asemănarea dintre acest fiu 
risipitor și personajul Mișu din carte. Au în reali-
tate vreo legătură?

Nu mi-a trecut niciodată prin cap până acum această 
legătură, dar m-a emoționat faptul că ai văzut-o 
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tu. Cred că personajele mele sunt mai mari decât 
ce-am putut eu să scriu în carte, și mă bucur că, prin 
asocieri ca asta, cumva continuă povestea lor.

Acum, versurile mă duc cu gândul la fiecare dintre 
personajele principale, pentru că fiecare fuge de 
acasă în felul lui ca să se reîntoarcă… mai el însuși. 
La Mișu, care e departe de a fi un băiat sărac, dar 
care vrea să se rupă de tatăl lui și să-l facă mândru în 
același timp. La Victor, care îmbracă paltonul „în care 
nu se plânge” al tatălul lui ca pe o armură cu care să 

înfrunte durerea faptului că l-a părăsit același tată, 
dar și durerea dispariției prieteniei lui cu Nel și Mișu. 
La Nel, care încearcă să renunțe, pe rând, la Victor și la 
Nina, când lucrurile devin prea complicate, de vreme 
ce bunicii lui și tragedia propriilor părinți l-au învățat 
să evite complicațiile, pentru a reveni, tot pe rând, la 
amândoi, mai pregătit, mai puternic. Și la Nina, care 
aproape că smulge de la mama ei perfecționistă, 
deci veșnic nemulțumită, ambiția și curajul de care 
are nevoie ca să înfrunte la momentul potrivit poveș-
tile din viața ei rămase neterminate sau neîmplinite.
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„Apoi, doar am ridicat din 
umeri și-am continuat să scriu”

Toate personajele par a avea relații complicate, 
aproape traumatice, cu părinții lor. De ce o astfel 
de alegere?

Nu a fost o alegere conștientă. Mi-am dat și eu 
seama recent de asta, la câțiva ani buni după ce 
m-am decis, în linii mari, cine e fiecare personaj. 
Apoi, doar am ridicat din umeri și-am continuat să 
scriu.

Poate au ieșit așa pentru că este o poveste despre 
pierdere și despre legături care rămân cu noi orice 
le-am face și oricum am crește. Și, într-o astfel de 
poveste, cine sunt personajele înainte de acea pier-
dere, cine sunt personajele când formează acele 
legături, practic aluatul lor (că tot e un roman în 
care personajele se ghiftuiesc cu gogoși, amandine 
și pâine caldă) e foarte important. Iar părinții sunt 
parte din aluatul ăsta. Și-apoi, relația cu părinții 
intră tot în categoria legăturilor care nu se pierd, 
pe care am vrut să le explorez în carte.

De ce relații complicate? Fără o relație complicată, 
n-ai fii risipitori (sau fiice risipitoare), adică perso-
naje care pornesc la drum. Regizorul Guy Ritchie 
a spus într-un interviu că în pilda fiului risipitor 
cel mai prețios lucru e drumul pe care-l face acest 
fiu risipitor, acea parte neliniștită din fiecare, care 
trebuie să piardă lucruri înainte să se întoarcă acasă 
și să facă pace cu cine este. Și îmi place să cred că 
povestea din „Banchetul cerșetorilor” e și despre 
acel drum.

„Și uite un mic secret…”

Cum se face că toate personajele caută sensul 
vieții, dar un cerșetor e cel care înțelege cel mai 
bine profunzimile naturii umane? Și cine este 
acest cerșetor?

Ilie, cerșetorul, cu siguranță a trecut și el prin multe 
până să ajungă piatră filozofală. Doar că Mișu îl 
întâlnește direct în postura asta de semi-profet de 
la colțul blocului. Și e exact ce caută. Mișu, Nel și 
Victor au intuit în muzică, filme, cărți o viață mai 
mare, mai palpitantă, pe care însă nu știu de unde 
să o apuce. Așa că atunci când Mișu se întâlnește cu 
Ilie e ca și cum ar fi descoperit o broască în care să-și 

poată întoarce cheia. O poveste – banchetul cerșe-
torilor –, pe care să le-o poată spună prietenilor lui, 
pretinzând că el a inventat-o, o poveste în care să 
trăiască toți trei, aproape ca o matriță în care să-și 
pună acel entuziasm neliniștit. Și, pe lângă asta, Ilie 
e și un fel de tată pentru Mișu, un mentor. Doar că 
Ilie știe sensul vieții lui de cerșetor care nu este 
și sensul vieții lui Mișu. Pentru Mișu, a fi cerșetor 
e doar un joc. E aproape ca o identitate pe care o 
fură de la Ilie, o deghizare pe care îi e frică să o ducă 
până la capăt. Îi place doar ideea de „spirit liber,” nu 
și practicalitățile acestei vieți. Iar când Mișu reali-
zează asta, când își dă seama că drumurile lor se 
despart atunci când i se deschide în față viața de 
pianist, se rupe ceva în interiorul lui.

Și un mic secret: am scris romanul cu gândul că Ilie e 
naratorul. Apoi, în ultimul moment, m-am răzgândit 
și-am decis să las ideea asta în afara textului. Însă, 
poate pornește și de aici senzația că Ilie e ca un 
stâlp de rezistență în jurul căruia celelalte perso-
naje aleargă după sensul vieții.

„Cred că e o poveste pentru 
nostalgici…”

Cum îți imaginezi publicul acestei cărți? Este un 
roman pentru adolescenți sau pentru nostalgici?

Cred că e o poveste pentru nostalgici care bolesc 
și se și tratează râzând. Și, de fapt, pentru toți cei 
cărora le plac și poate chiar s-au trezit că păstrează 
în interiorul lor (cum a zis o prietenă a bunicii mele, 
într-un buzunar din inimă) mici istorii, care nu sunt 
doar vesele sau doar triste, indiferent de vârstă.

„Am vrut să spun  
o poveste despre legăturile  

care nu se pierd”

Dacă aș spune că romanul tău de debut face parte 
din genul „coming-of-age”, ai fi de acord cu mine? 

Nu cred că romanul meu face parte dintr-un gen. 
Sau cel puțin sper că nu face parte dintr-un gen. 
Eu cu siguranță nu l-am gândit ca pe povestea unei 
maturizări. Cum am zis, am vrut să spun o poveste 
despre legăturile care nu se pierd. Despre acele 
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„persoane magice” despre care vorbea Carrie 
Fisher când a scris în Wishful Drinking că „Years ago, 
there were tribes that roamed the earth, and every 
tribe had a magic person. Well, now, as you know, 
all the tribes have dispersed, but every so often you 
meet a magic person, and every so often, you meet 
someone from your tribe.”

Cât despre personaje, eu zic că se maturizează. 
Faptul că legăturile acelea de prietenie, iubire și 
iubire-prietenie sunt acolo și peste ani, deși fiecare 
a mers pe drumul lui, sunt o dovadă a cât de puter-
nice sunt legăturile. Și tocmai acest curaj pe care 
îl au Nel, Victor și Nina de a relua aceste legă-
turi, mai conștienți de cine sunt și de ce înseamnă 
unul pentru altul, este pentru mine un semn că au 
crescut. Și că au crescut frumos.

„Cred că profesia de jurnalist 
m-a ajutat să nu-mi mai fie 

frică de o pagină goală”

Te-a ajutat profesia ta de jurnalist în scrierea 
acestei cărți?

Cred că profesia de jurnalist m-a ajutat să nu-mi 
mai fie frică de o pagină goală. Ca jurnalist trebuie 
mai mereu să scriu într-un timp foarte scurt așa că 
nu trăiesc luxul de a avea ce se cheamă „writer’s 
block”. Am scris mult la cartea asta seara, după ce 
mă întorceam de la serviciu, cu atitudinea de peste 
zi, atitudinea de „stai la masă, deschide calcula-
torul, nu te mai alinta, și pune-te la treabă.”

Și-am mai preluat încă un lucru de la jurnalism. Când 
nu reușesc să scriu un articol, mai mereu înseamnă 
că nu am îndeajuns de multe informații. Așa că 
pur și simplu pun mâna pe telefon și adun mai 
multe informații. Pentru scrierea romanului, asta 
s-a tradus în a sta să mă gândesc la noi detalii sau 
evenimente din viața personajelor de fiecare dată 
când aveam vreun blocaj.

Tipul de discurs e fascinant. Surprinzător, 
aproape ghiduș. Îți iese foarte bine ceea ce aș 
numi captatio.

Stilul de a scrie nu știu dacă e legat de meseria de 
jurnalist. Cred că e mai mult o consecință a faptului 
că am citit mult și că la un moment dat m-am 
apucat să subliniez pasajele care îmi plăceau, să mă 
gândesc de ce îmi plac și să încerc să scriu și eu folo-
sindu-le ca pe un ghid.

„Pentru mine, autoironia 
funcționează doar dacă este 

însoțită de sentimente adânci”

Nu am mai citit de mult o carte cu un narator atât 
de bine personalizat. Citez: „nu îți poți alege 
naratorul, așa cum nu îți poți alege părinții”. Care 
e rolul autoironiei în text?

Cartea e plină de evenimente triste și abia când am 
găsit această voce care nu se ia mereu în serios mi 
s-a părut că le pot povesti într-un mod care le dă 
viață. Poveștile care mă ating pe mine, pe care le 
simt reale, chiar și dacă sunt ficțiune, sunt cele care 
mă fac să zâmbesc sau să râd și-mi frâng și inima în 
același timp.

Cred că umorul sau autoironia pot să amplifice tris-
tețea tocmai pentru că le prinzi în flagrant delict 
cum încearcă să o mascheze. Și pentru că și în reali-
tate de multe ori, în momentele triste, viața, care 
merge înainte fără să-i pese de suferințele indivi-
duale, strecoară mici ghidușii. Însă, pentru mine, 
autoironia funcționează doar dacă este însoțită de 
sentimente adânci, pure, nemascate. Altfel e doar 
un discurs rece, nu știu dacă neapărat laș, dar unul 
pe care eu nu-l simt curajos, adevărat.

Acesta a fost debutul. Ce urmează?

Scriu câteva povestiri și aștept să văd unde or să mă 
ducă. l

Irina Anghel este autoarea romanului 
„Banchetul cerșetorilor”, care a câștigat 
ediția de anul acesta a concursului de 
debut organizat de Editura Polirom. 
Este jurnalistă la Bloomberg, a scris, 
printre altele, pentru Economedia și 
Școala9.
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Bogdan Răileanu:

 „Țara în care nu se va mai 
citi nicio carte”

Interviu de Carmen Corbu

O întrebare care pornește din neîncrederea/
necredința mea de cititor. Am văzut că și pentru 
tine a fost o abordare atunci când te-ai apucat 
de „Să nu lași moartea să te găsească”. Ce este 
un scriitor? Cine este el? Încerci să îl definești?

Un scriitor este un om cu o nevoie. Aș putea să 
asociez nevoia aceasta cu o dependență într-o 
oarecare măsură. Asta pentru că primul lucru pe 
care îl iau în considerare atunci când mă gândesc 
la un scriitor este cea a unui orgoliu satisfăcut. 
Am scris, fraților. Am trăit și am scris. Evident e 
nevoie de o distilare majoră a talentului de scri-
itor prin muncă pentru a oferi ceva viabil la finalul 
procesului, pentru a satisface nevoia cât mai 
mult. Pentru că un alt lucru pe care trebuie să îl 
luăm în considerare la un scriitor este acela de a 
nu fi niciodată satisfăcut pe deplin de ceea ce a 
scris. Probabil că nemulțumirea scriitorului este 
cea care alimentează la nesfârșit nevoia. E un 
cerc vicios pe care orice meseriaș îl are în meseria 
sa. Pentru mine scriitorul este personajul cel mai 
celebru și mai alunecos dintre toate personajele 
pe care le ascund în mine. Pe de altă parte scrii-
torul contemporan este posesorul unei libertăți 
pe care în alte epoci nu ar fi putut-o accesa, iar 
această libertate trebuie tratată cu responsabi-
litate și recunoștință. În cazul meu scriitorul s-a 
născut atunci când s-a născut și frica de moarte 
și nevoia de a controla o situație imaginându-mi 
cum poate ea decurge în diferite variante.

„Uneori mă apuc de treabă 
având o lopată în mână și 
căutând ceva în pământ”

Îți propun să facem un portret al scriitorului 
Bogdan Răileanu din câteva cadre. Să zicem, în 
momente bune și momente mai puțin bune.

Momentele cele mai dese pe care le-am trăit ca scri-
itor sunt mai degrabă cele în care m-am simțit ca un 
muncitor necalificat pe un șantier uriaș pe care dintr-o 
dată trebuia să îmi asum niște răspunderi pe care nu 
știam că pot să mi le asum. Uneori mă apuc de treabă 
având o lopată în mână și căutând ceva în pământ. Scriu 
și mă uit în mine căutând o voce. Căutarea acestei voci 
este cel mai dificil lucru. Uneori stau și mă uit pe geam 
gândindu-mă dacă am ales bine. Că poate trebuia să 
fie altfel acest personaj pe care îl urmăresc. Uneori 
nu văd nimic din ce face personajul la care scriu. Mă 
simt epuizat de această orbire. Prefer să citesc un 
autor care să îmi desțelenească gândurile. Saramago, 
spre exemplu, este un autor pe care prefer să îl citesc 
când sunt în impas pentru că textul său iluminează 
prin trecerea discursului dintr-o perspectivă în alta cu 
o ușurință care mă motivează. Un moment în care am 
simțit greutatea scrisului cu adevărat a fost munca 
la biografia romanțată a lui Marin Preda. Acest mare 
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autor m-a consumat și intimidat în moduri pe care nu 
le-am luat în considerare atunci când m-am apucat de 
scris. Îmi aduc aminte că nu mai eram în stare să scriu 
despre Marin Preda. Mă temeam că nu am cum să îl 
înțeleg și la un moment dat am început să scriu despre 
mine, pur și simplu. Și eu sunt ipohondru și anxios, și 
mie îmi e frică de moarte. Am avut câteva zile în care 
pur și simplu am scris fraze pe care le desprindeam 
din mine. Eram blocat cu Marin Preda. Eu îl căutam 
pe Marin Preda și dădeam peste mine, mi se părea o 
profanare. După un timp blocajul a trecut, dar senti-
mentul că mi-am scrijelit inițialele pe salcâmul lui Marin 
Preda nu a trecut.

Momentele bune sunt atunci când văd și aud 
vocile personajelor. Atunci pot să scriu și lucrurile 
se potrivesc. Alte momente bune sunt cele în care 
descopăr personaje sau am mici revelații pe stradă 
prin mijloace de transport în comun ascultând 
străini din diverse categorii sociale vorbind, trăin-
du-și viața și fiind naturali. Cei mai naturali sunt tot 
oamenii simpli, formalizarea ia din strălucirea lumii. 
Mă rog, și formalizarea construiește lumile ei.

„Această întrebare are darul 
de a provoca o oarecare iritare 

atunci când o adresezi unui 
artist din România”

Statisticile spun că, în România, autorii de lite-
ratură își câștigă existența nu din scris, ci din 
diverse alte activități profesionale. Tu cum gesti-
onezi asta? Ca timp, energie, determinare…

Nu o gestionez. Nu știu cum ar fi fost scrisul meu 
dacă aș fi avut luxul de a fi un scriitor full-time. Sunt 
part-time. De vreo două luni nu am mai scris nimic. 
Sunt într-o pauză pe care o simt necesară după 
Marin Preda. Pe de altă parte faptul că reușesc să 
scriu romane și să am și un serviciu îmi dă o oare-
care satisfacție. Nu știu cât o să mă mai țină această 
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energie, dar simt niște scăderi. Simt oricum scăderi 
și din cauza vârstei care pare să amenințe tinerețea 
în care mă scăldam fără nicio grijă. Deunăzi am citit 
un text al Laviniei Braniște, un interviu cu o artistă 
de la Malmaison și acolo vine vorba despre între-
barea din ce trăiești, iar Braniște remarcă faptul că 
această întrebare are darul de a provoca o oare-
care iritare atunci când o adresezi unui artist din 
România. E ca și când ar ascunde o acuzație, e ca 
și când treaba asta cu scrisul, cu pictura sau cu mai 
știu eu ce artă ar fi o joacă, o prosteală. Ei, lasă-i că 
se prostesc și ei. Dar când vine vorba de întreținere, 
artiștii sunt inapți, nu reușesc acest lucru pentru 
că joaca lor nu împlinește criteriul maturității. E 
greu să îți păstrezi energia în acest context. E greu 
pentru că e nedrept. Imaginea pe care o are autorul 
de literatură la noi în țară este de individ exclus din 
zona de confort, un animal ciudat, interesant, dar 
inutil.

„Eu am crezut tot timpul  
că intimitatea mea profundă 
pe care o am cu anumite texte 
sau personaje îmi va rămâne 

întotdeauna doar mie”

Crezi că între scriitor și public funcționează o 
relație? În România, mai nimeni nu face studii pe 
profilul publicului de literatură. Și atunci… ce face 
autorul? Își imaginează? Construiește din mici frân-
turi de informație empirică? Sau nu face nimic, 
pentru că nu e treaba lui?

De când s-a îmbolnăvit, nu a mai ieșit din casă și i se pare că vacanța nu va mai veni cu 
adevărat niciodată. Doctorii i-au spus că a făcut o formă mai complicată a bolii și că 
cititul acasă în liniște, cu temeinicie și interes, îl va ajuta. Cel puțin până vor descoperi 
un vaccin sau un tratament care să înlăture efectele dezastruoase ale virusului. Așa că 
acum se uită la bibliotecă și o vede ca pe un pat de spital, ba nu, ca pe un imens tub de 
oxigen făcut din lemn la care a stat cuplat în ultimele optsprezece luni. I se părea ironic 
cum copacii, după ce au fost tăiași și transformați în hârtie, continuă să producă oxigen 
pentru oameni, din rafturile bibliotecilor. Oxigen în ghilimele, își spune, încercând să 
înțeleagă ce înseamnă, de fapt, oxigenul din ghilimele. Toți bolnavii trăiesc citind, respiră 
citind. În lipsa lecturii sau în cazul unei pauze de citit prea lungi, pacienții încep să se 
sufoce și în câteva zile mor. Sunt mulți care cad din senin pe stradă, în timp ce merg prin 
parcuri sau așteaptă la stop. Unii intră în colaps în timp ce conduc autovehicule. Au fost 
raportate cazuri de piloți de avion care au murit în timpul zborului și aeronavele s-au 
prăbușit. Dezastre după dezastre. E o boală despre care se știu încă prea puține lucruri. 
Dar din cei internați în spitale, doctorii au observat că pacienții care aveau cu ei o carte 
și citeau trăiau mai mult.

Fragment din „Înainte să te retragi în lumea ta”,  
text de Bogdan Răileanu apărut în antologia  

„Treisprezece. Proză fantastică”,  
publicată de Editura Litera în 2022
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Mi-e greu să spun ce fel de relație este între scriitor 
și public din punctul de vedere al unui scriitor. Pentru 
că nu știu dacă am așa ceva, o relație cu publicul meu. 
Am avut norocul să dau în anii aceștia peste câțiva 
oameni care mi-au citit cărțile și care au înțeles 
cărțile mele într-un mod pe care credeam că doar eu 
pot să le înțeleg. Când am realizat acest lucru m-am 
oprit puțin din ce făceam pentru că eu am crezut tot 
timpul că intimitatea mea profundă pe care o am cu 
anumite texte sau personaje îmi va rămâne întot-
deauna doar mie, nu se va mai duce nimeni acolo. Dar 
am găsit vreo doi-trei cititori care au fost în locul în 
care fost și eu cu mintea și asta mi-a dat o satisfacție 
uriașă. Sunt departe de a putea spune că am o relație 
cu publicul. Eu mă chinui să am o relație cu literatura, 
să o păstrez relevantă. Dacă aș avea succes la public 
în România, mă gândesc că aș avea o relație mult mai 
superficială cu literatura.

„Pentru mine…, a fost 
important să păstrez o relație 

cu literatura”

Din perspectiva opusă, crezi că i-ar ajuta pe scrii-
tori dacă ar fi și ei puțin mai… staruri rock? Omul 
de publicitate care ești crede că ar exista soluții 
pentru asta?

Am cochetat mult timp cu ideea de a face mai 
mult show de dragul de a stârni interesul și atenția 
unui public adormit. Canalele de social media ne 
dau șanse egale tuturor, până la urmă contează 
ce conținut punem acolo ca să atragem atenția. 
Am vrut să îmi promovez cărțile cu clipuri video 
amuzante în care jucam diverse personaje care 
descopereau acțiunea din ele. Dar mi-am dat 
seama că dacă aș face asta s-ar transforma totul 
într-o maimuțăreală de dragul de a avea o relație 
cu publicul. Am eu nevoie de acest lucru? Sunt unii 
autori care postează consistent, unii artiști care se 
expun mai mult. Pentru mine, cum spuneam și mai 
sus, a fost important să păstrez o relație cu lite-
ratura. Cât am putut, citind, documentându-mă, 
căutând sensuri, stiluri, personaje. Scriitorii merită 
publicitate, merită să fie aduși la știri, cinci minute 
în fiecare zi. Dar mi-e teamă că e cam târziu 
deocamdată, dacă îmi este permisă această expri-
mare. În comunism, scriitorii români erau staruri 
rock, unii pe bună dreptate, alții ascunzând sche-
leți în dulapul moralității lor. În zilele noastre pare 
că doar Mircea Cărtărescu reușește să atingă acest 
statut, dar mai degrabă pentru că are o expunere 
foarte consistentă internațional. La nivel național 
cred că și el este destul de resemnat în privința 
publicului. Suntem într-o cădere liberă, un splendid 
abis. Țara în care nu se va mai citi nicio carte. Îmi 
imaginez o ultimă librărie în România – ca un ultim 
ghețar care se va topi în fața indiferenței față de 
literatură – cum se va închide goală, plină de cărți 
neatinse. Cui îi pasă de scriitorii români? Lor înșile 
probabil. l

Bogdan Răileanu este autorul romanelor „Dinții ascuțiți ai binelui” (selectat 
pe lista scurtă a Festivalului Premier Roman de la Chambery), „Teoria 
apropierii” și „Să nu lași moartea să te găsească”. A debutat editorial în 2017, 
cu volumul de proză scurtă „Tot spațiul dintre gândurile mele”. Anul acesta 
a publicat biografia romanțată „Preda. Adevărul ca o pradă”. Lucrează în 
publicitate.
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Andrei Ungureanu: 

„Romanul pe care l-am 
scris e dur, e tăios ca un ac 

de seringă folosit  
și va stârni controverse”

Interviu de Carmen Corbu

Ce spui despre tine că ești? Scriitor, prozator, 
autor, creator de conținut etc.?

Nu îmi plac neapărat etichetele, nu vreau să fiu 
băgat într-o cutie și lăsat acolo. Dar, dacă trebuie 
să îmi asum o identitate literară, scriitor de nuvele, 
scriitor de proză, scriitor de povești și întâmplări. 
Cred că aceștia sunt termenii cei mai apropiați de 
cine sunt.

Cum se decide cineva să fie scriitor? O listă de 
motive? Poate fiindcă e cool, sau poate pentru 
recunoaștere socială, sau poate pentru că e 
profitabil financiar cumva?

Nu sunt persoana cea mai potrivită pentru a crea o 
astfel de listă. M-am apucat de scris abia anul trecut, 
la începutul lui 2021, într-un context din cele mai 
grele pentru mine: șomaj, boală, datorii. E drept că 
aveam și mult timp liber pe atunci. Și am simțit că 
e mai bine să scriu, să scot gândurile din cap, decât 
să le las să-mi macine, ca o moară stricată, neuronii. 
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Nu pot vorbi decât din experiența mea, limitată, de 
scriitor. Și nu mi se pare o profesie cool sau bănoasă, 
decât pentru un mic număr de oameni, aceia care 
reușesc să ajungă autori de succes. Cu mulți cititori, 
multe exemplare vândute și multă vizibilitate. Eu nu 
aspir la un asemenea rezultat. Nu scriu cu speranța 
beneficiilor materiale sau a faimei. Scriu în primul 
rând pentru mine, împins de o nevoie de a zugrăvi 
întâmplări care, cred eu, au un mesaj, au un conținut 
puternic. O proză fără edulcoranți, fără amelioratori 
și potențiatori de aromă, asta încerc să creez.

Înainte de trimiterea textului „Nașterea eroului” 
la concursul de la Litera a fost volumul „Povestiri 
și întâmplări din țara fumului” și au mai fost alte 
texte publicate în reviste de literatură. Un scri-
itor este angrenat în două proiecte diferite, cel 
de la prima la ultima pagină a textului și cel de 
la fișierul din laptop la cartea de pe raftul libră-
riei. Cele două proiecte presupun tipuri diferite 
de muncă și, mai ales, abilități diferite?

Mi se pare că e mai simplu să scrii nuvele, texte 
relativ scurte, deși am scris și unele destul de lungi. 
Pe care le poți așterne pe hârtie într-o după-amiază, 
dacă ai „prins” ideea care nu te lasă să te odihnești, 
decât să scrii romane. Un roman necesită mai mult 
efort. E nevoie de luni, dacă nu de ani, de muncă. Cu 
o acțiune complexă, personaje mai bine creionate 
și așa mai departe. În general nu mă apuc să scriu o 
nuvelă decât atunci când am foarte bine conturate 
în minte planul, personajele și acțiunea. Când scrii 
un roman nu poți scrie la fel, nu ai niciodată definite 
clar toate personajele, toate capitolele. Și te apuci 
și scrii de cât „material” ai strâns deja, sperând că 
inspirația te va regăsi pe cale. Cu pauze, cu frustrări, 
cu momente în care te îndoiești de alegerile făcute 
până atunci… Cred că scrierea nuvelelor m-a ajutat 
mult în următorul proiect literar, cel al romanului. În 
orice caz, nu m-aș fi încumetat să mă apuc să scriu 
romanul fără a fi scris, înainte, acel volum de nuvele.

Din ce am reușit să citesc, mi-au plăcut mult 
povestirile tale despre spațiul rural. Despre ce 
este, acum, „Nașterea eroului”?

„Nașterea eroului’’ e total diferită, atât ca tema-
tică cât și ca stil, față de primul volum pe care l-am 
publicat. Este, în esență, un buildungsroman despre 
devenirea unui erou. Sau anti-erou. Un tânăr african 
izgonit de nemulțumiri profunde din satul lui de la 
periferia unei capitale din Africa de Vest. Tânărul 
ajunge ilegal, după o călătorie marcată de violență 
și moarte, în Franța, unde paradisul visat se dove-
dește a fi o iluzie. Romanul vorbește despre viața 
grea a imigranților ilegali, despre ideologii, despre 
viața dependenților de droguri. Și despre măsura 
în care suntem capabili, sau nu, să ne construim 
propriul destin.

„Sunt o persoană mai degrabă 
retrasă, o persoană care trăiește 

mai mult în propria lume 
interioară”

Ai o carte în curs de publicare la o editură cu 
notorietate. Vor urma și altele. Te preocupă 
marketarea muncii tale? Dacă ar trebui să îți 
folosești imaginația de scriitor pentru a proiecta 
o rețetă de promovare cum ar fi aceasta? 
Indiferent dacă ea se potrivește sau nu spațiului 
nostru cultural.

Sunt o persoană mai degrabă retrasă, o persoană 
care trăiește mai mult în propria lume interioară, 
decât în lumea înconjurătoare. A capta atenția, 
a dobândi o notorietate nu mă interesează prea 
mult. Mai ales în era social media, o epocă a marii 
dezbinări. Romanul pe care l-am scris e dur, e tăios 
ca un ac de seringă folosit și va stârni controverse. 
Aș vrea să las cartea să vorbească și să fie interpre-
tată, liber, de către cititori. Fără a o populariza prea 
mult, fără a căuta să ofer explicații sau justificări. De 
altfel, cred că presiunea socială care vine la pachet 
cu popularitatea poate deveni dăunătoare. l

Andrei Ungureanu a câștigat, cu 
„Nașterea eroului”, concursul de debut 
literar „Primul roman”, organizat de 
Editura Litera”. Anterior a publicat 
volumul „Povestiri și întâmplări din 
țara fumului” și mai multe texte în 
reviste de literatură.
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Ion Buzu:

„În poezie, cu cât ești mai 
subiectiv, cu atât e mai bine 

pentru literatură”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

Foto: Andrei Pennazio
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„Dacă stai toată viața într-un 
birou nu ai material de scris”

Ai avut o viață cu de toate. Destul de pestriță. 
Cum se poate ca un scriitor sa fie operator de 
sondaje sau sa vândă la tarabe? Nu e poetul 
asemeni zeilor din Olimp?

Unul dintre scriitorii mei preferați, de la care am 
învățat foarte mult este Charles Bukowski. El, înainte 
de a fi scriitor profesionist, a avut mai multe job-uri. 
Evident a dus o viață mult mai grea. Eu nu pot zice 
că am suferit, dar am prins ideea că pentru a scrie 
bine trebuie să îți dorești să exploatezi experiențe 
de viață cât mai variate. Dacă stai toată viața într-un 
birou nu ai material de scris. Eu am făcut facultatea 
în economie, dar cu frecvență redusă, ca să am timp 
pentru a trăi, pentru a căuta genul ăsta de experi-
ențe și pentru a citi. În ceea ce privește literatura, am 
fost autodidact, singur mi-am căutat lecturile.

Pare că scrii cum trăiești, poezia ta e aproape proză. 
Care e limita dintre autobiografie și ficțiune?

Întrebarea asta mi-o pun și eu de foarte multe ori. 
Cred că limita e diferența dintre jurnalism și lite-
ratură. În jurnalism, lucrurile despre care vorbești 
trebuie să se fi întâmplat, să scrii povestea așa cum 
a fost. În literatură poți să folosești jurnalismul ca 
o tehnică, dacă ți se pare credibil, dar nu contează 
veridicitatea, ci poeticul, specialul, frumusețea, 
întorsătura asta mai stranie. Atunci, eu pot să încep 
de la o întâmplare care a avut loc, dar apoi să disto-
rsionez, să spun minciuni. Ca să îmi placă.

„Am o dilemă, apropo de granița 
între biografie și ficțiune”

Cum îți construiești „minciunile”? Ține de tehnică?

Pot să spun că ține și de tehnică. Dacă vreau să duc 
textul într-o zonă macabră pot să exagerez anumite 
aspecte și, invers, dacă vreau ca personajul să iasă 
într-o lumină mai bună. Am o dilemă, apropo de 
granița între biografie și ficțiune. Am un text în al 
doilea volum despre taică-meu, o poveste despre 
cum el lucra la colhov pe vremea sovieticilor și era 
expus propagandei comuniste, inclusiv ateiste. Eu 
am scris o povestea cum el nu a crezut în Dumnezeu 
până la o vârstă, când și-a recâștigat credința. Am o 
reținere în a-i arăta cartea. Mă tem să nu-mi spună 

că inventez toate prostiile în jurul poveștilor de 
familie, pe care astfel le expun. Pe de altă parte, 
există în poezie convenția, disclaimer-ul că tot ce e 
scris e ficțiune, nu e jurnalism.

Deci tatăl tău nu a văzut cartea?

Nu (râde). Va trebui la un moment dat să i-o dau.

Cum scrii?

Ar fi un ideal să mă așez sistematic la laptop sau în 
fața caietului. De obicei e o mică idee, un grăunte 
sau ai văzut ceva, e o mică frază. E ca o obsesie, e ca 
un ringtone, nu îți dă pace. Atunci te așezi să scrii, 
faci un prim draft, după care revii la text și încerci 
să îl rezolvi. De obicei așa făceam. Acum, mi-am 
luat câteva luni concediu și am stat lângă Muntele 
Olimp ca să citesc şi să scriu mai aplicat. Nu doar 
când îmi vine inspirația, ci să mă impun. Încerc să 
îmi dezvolt o disciplină și să lucrez la ceva măcar de 
câteva ori pe săptămână.

Suntem la FILIT acum, cum e pentru tine să fii 
invitat la festivaluri? Te identifici cu astfel de 
evenimente?

Da. E și obositor, sunt foarte multe evenimente în 
paralel, nu reușesc să particip la toate. Dar e atmo-
sfera asta de festival, de carnaval, o bucurie, unde 
vezi mulți oameni, spui povești, glume, anecdote. 
Nu e doar ceva serios, la cravată.

Stilul tău combină vocabularul tehno cu cel 
rustic. Cum te raportezi la calofilie?

E foarte greu acum să scrii într-un stil sublim fără să 
cazi într-o lumină proastă, în patetic. Mie îmi place 
ca literatura mea să aibă un limbaj direct, mai apro-
piat de cum vorbesc oamenii. Îmi amintesc textul 
lui Frank O’Hara, „Manifestul personismului”, în 
care el spunea că poezia trebuie să fie ca vorbitul la 
telefon. Atunci când suni partenerul, partenera sau 
un prieten și îi povestești lucrurile frumoase care ți 
se întâmplă, așa ar trebui să fie și poezia. Cât mai 
directă, pentru ca emoția, imaginea, story-ul să nu 
se piardă prin șiretlicurile limbajului. Eu încerc să mă 
feresc de ele, nu vreau să mă joc cu limbajul doar de 
dragul limbajului. Îmi place și ironia, umorul. Cred 
că e o latură importantă și puternică a oricărui text. 
Dacă poți scrie cu umor și ironie, mai mult cu auto-
ironie, pe mine m-ai câștigat.

Tu ai umor?

Da. Sper să nu mi-l pierd. Vine natural, nu memorez 
bancuri sau stand-up. Dacă mi se întâmplă ceva 
nasol, creierul meu născocește și o anecdotă. Cred 
că de la tatăl meu moștenesc asta.
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„Noile generații citesc mai bine, 
în sensul că au lecturi mai 
diversificate, mai deschise”

Care e rolul poetului în Moldova?

Poeții nu prea sunt apreciați în Moldova. În 
România sunt mult mai apreciați. Noi mai încercăm, 
prin cenacluri să mai scoatem în față poezia. Este 
cenaclul Republica, al lui Moni Stănilă și Alexandru 
Vakulovski, mai are și Dumitru Budu un atelier de 
scriere creativă. E nevoie de răbdare și muncă. 
În același timp e nevoie de stoicism, să îți vezi de 
scrisul tău. Văd o tendință de îmbunătățire prin 
faptul că noile generații citesc mai bine, în sensul 
că au lecturi mai diversificate, mai deschise, din alte 
spații. Nu ca tradiționaliștii. Nu cred că poezia e, 
totuși, mai apreciată de către noile generații.

Ai studiat filosofia. Ai spune că poezia și filo-
sofia sunt înrudite?

Primele mele încercări poetice erau texte mai 
conceptuale, teziste. Nu vorbeam în ele despre ce 
se întâmplă, ci erau mai mult imagini. Când le-am 
citit în public pentru prima oară, într-un cenaclu, 
mi-au fost tăiate. Atunci am înțeles că trebuie să 
fie o graniță între filosofie și literatură, pentru că 
sunt instrumente lingvistice diferite. Filosofia este 
despre concept, despre gândire. Poezia merge pe 
intuiție. Poți băga filosofia în poezie, dar e impor-
tant să nu fii prea rațional. Trebuie să mergi pe 
feeling, pe intuiție, pe ceea ce ți s-a întâmplat, 
pe cunoașterea care te izbește dintr-o tăietură. 
Filosofia e mai pretențioasă. Cândva făceam naveta 
între sat și oraș, acum fac naveta între Moldova și 

Grecia, între literatură și filosofie. Uneori, dacă 
zăbovesc prea mult cu lecturile în literatură, simt 
că îmi lipsește acea profunzime, acea esență tare a 
filosofiei. E ca un vin vechi.

Mulți scriitori tineri își doresc cu aviditate să se 
afirme. Tu ți-ai amânat destul de mult debutul. 
Nu ai avut nevoie de confirmări?

Cred că sunt la mijloc. Mi-ar plăcea să spun că nu mă 
interesează afirmarea, că nu îmi pasă de premii. Sau 
dacă sunt citit sau invitat la un eveniment. E nevoie 
la un moment dat să nu îți pese de ce e în jur, Dar, pe 
de altă parte, nu poți să scrii și cartea să fie în sertar, 
fără o lansare. Ea trebuie să ajungă la cititor. Încerc 
să păstrez mijlocul de aur, să nu fiu total izolat, să 
vorbesc cu cei din generația mea și din alte gene-
rații, să îi citesc și, la rândul meu, să fiu citit. Dar nu, 
nu vreau cu tot dinadinsul să mă afirm, să întind 
tuturor cărțile mele, să șochez, să scriu despre 
teme actuale, să ridic probleme sau întrebări. Mă 
interesează să scriu despre ce mie îmi place. Dacă 
jurnalismul este lucrul care mă interesează acum, 
care e în vogă și despre care se discută, dar care 
mâine se epuizează, poezia este despre ceea ce îmi 
pasă. Ea va rezista. Poezia e ca o mărturisire. Are 
un caracter aproape creștin. În creștinism fiecare 
om are sufletul lui, iar Dumnezeu are un plan indi-
vidual pentru fiecare. Iar atunci când te rogi, când 
te mărturisești, actul de a vorbi este despre ceea 
ce ți se întâmplă ție, nu omenirii sau comunității. În 
poezie, cu cât ești mai subiectiv, cu atât e mai bine 
pentru literatură.

Ție de ce îți pasă?

De ceea ce simt eu în fiecare zi. Fricile, depășirea 
fricii. Oboseala de la job. Relațiile cu familia, cu 
părinții. Dragostea. Dezamăgirile, amăgirile din 
dragoste. Experiențe spirituale. Călătoriile. De coti-
dian. l

Ion Buzu s-a născut în satul Ratuș din Republica 
Moldova. A absolvit Facultatea de Marketing și Logistică 
al Academiei de Studii Economice din Moldova, 
promoția 2013. Este pasionat de filosofie. A avut de-a 
lungul timpului mai multe job-uri, precum vânzător, 
operator de sondaje, copywriter, software tester. Ion 
Buzu a debutat ca poet cu volumul „3ml de Konfidor”, 
publicat de editura Casa de Pariuri Literare, în 2013. 
Ultimul său volum, „Realist și egal”, a apărut la Editura 
CHARMIDES, în 2021.
Interviul a fost realizat la FILIT 2022
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Iuliana Alexa: 

„Mi s-a părut relevant 
să văd cum se adaptează 

cineva în UK versus Franța, 
sau în Belgia versus 

America”

Interviu de Carmen Corbu

„Eu am plecat ca să văd dacă 
pot face ceva și în alt mediu, 

nu am plecat din vreun 
disconfort.”

Ești coordonatorul volumului „De ce am plecat 
din România”. Asta s-a întâmplat după ce ai 
plecat din România. Are vreo relevanță această 
ordine cronologică?

Am plecat în 2019, în august, la 40 de ani. O vârstă 
semnificativă, s-ar putea spune. Până la 40 de ani 
cam știi ce poți face acolo unde ești. Eu am plecat 
ca să văd dacă pot face ceva și în alt mediu, nu am 
plecat din vreun disconfort, îmi era bine acasă, la 
București, cu bula mea de intelectuali, cărțile și 
timpul generos la dispoziție. România are un tempo 
destul de molcom, cred că e influența balcanică din 
comportamentul nostru. Deși, dacă mă gândesc 
bine, și aici, în Belgia e destulă lentoare uneori, dar 
din alte motive, un standard birocratic, proceduri 
fixe, date de o societate așezată, faptul că nu poți 
„sări rândul” cum s-ar putea la noi. Eu voiam pur 
și simplu să schimb mediul, să vorbesc altă limbă, 
să cunosc alte medii profesionale. Ironic, vorbesc 
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foarte mult românește aici la Bruxelles, apoi 
engleză (toți de aici vorbesc engleza, mai mult sau 
mai puțin bună) și apoi, pe locul trei, franceza. Deci 
nu am sărit prea departe.

Am început să mă gândesc la cartea aceasta la vreun 
an după venirea mea la Bruxelles. Era și pandemie, 
stăteam acasă, și am zis: „ia să vedem ce iese”, mai 
ales că aici sunt foarte mulți români. Și încă din cei 

buni. Cum sunt ei aici? vor să revină în țară? dacă 
da, de ce? dacă nu, de ce nu? Și am extins experi-
mentul și la alte spații. Pentru că mi s-a părut rele-
vant să văd cum se adaptează cineva în UK versus 
Franța sau în Belgia versus America. Sigur, nu sunt 
aceleași experiențe și nici aceleași reflecții. Le-am 
cerut subiecților mei să îmi scrie mai mult gânduri și 
concluzii și mai puțin experiențe brute. Am vrut de 
la ei distilarea intelectuală a experiențelor lor. Deși 
sunt sigură că și anecdotica ar fi fost fascinantă.

„Văd cum crește nivelul de trai 
al celor care muncesc în afară. 

Uneori și cel de educație.”

De ce ai plecat tu din România? Și de ce au plecat 
cei care au contribuit la volum? Crezi că e posi-
bilă o astfel de discuție despre plecare, dincolo 
de acest extrem de puternic curent al plecării, 
dincolo de această încrâncenare a plecării?

Răspunsul la ceastă întrebare aș vrea să îl afle citi-
torii revistei Cultura din lectura cărții. Nu vreau să 
le stric experiența. Poate că vor afla răspunsuri 
despre plecare, poate că nu. Eu, una, nu am aflat. 
Adică nu am putut decela un model sau un motiv 
preponderent al plecării (frustrarea? motive econo-
mice?). Sunt și români care pleacă din pură curi-
ozitate (ca mine). Sau pentru că e ușor să călăto-
rești și să muncești azi în UE. Mi se pare o șansă 
colosală. Nu ne dăm seama cât de valoroasă este 
această șansă. Cei care ponegresc UE ar trebui să 
se gândească de două ori. Cert e că eu am devenit 
o și mai asiduă susținătoare a UE după plecarea 
la Bruxelles. Și nu pentru că lucrez la Parlamentul 
European. Ci pentru că văd cum crește nivelul de 
trai al celor care muncesc în afară. Uneori și cel de 
educație. Dacă românii aceștia ar reveni în țară, tare 
bine ar fi.

Mai cred că acum există un adevărat marketing al 
plecatului. Sigur, nu judec, posibil să te exaspereze 
totul la țara ta: corupția, sărăcia, justiția îngenun-
cheată, birocrația imbecilă din instituții, sănătatea 
pe butuci. Dar în psihologie se spune că orice orga-
nism, față în față cu adversitatea, are 2 răspun-
suri: „fight or flight”. Oare de ce să alegem doar 
varianta „flight”? Corupție există peste tot, asta 
am văzut după plecare, și încă mare… Eu sper să 
dispară încrâncenarea plecării, la un moment dat, 
să ne dăm seama că iarba nu e mai verde altundeva. 
Deși, din anumite puncte de vedere, da, sistemul de 
sănătate în Belgia e de invidiat.
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„Nu cred că e ușor să vorbești 
sau să scrii despre plecarea ta.”

Cum a fost procesul de realizare a volumului? 
Cine sunt contributorii? 

Respondenții sunt oameni care au plecat din 
România în diverse etape ale vieții. Pe care i-am 
„pescuit” de pe Facebook. Pur și simplu am 
descris proiectul meu de carte și vreo 30 și ceva 
de oameni au răspuns entuziast. Semn că aveau 
nevoie să se confeseze. Sau așa cred eu. Le-am 
dat un deadline – aici experiența mea de jurnalist 
a fost utilă – și un set de vreo 10 întrebări. Eu cred 
că întrebările trebuie cât mai bine alcătuite pentru 
a genera un interviu bun. Am încercat să le provoc 
asocierile, amintirile, reflecțiile, să văd dacă expe-
riențele lor seamănă mai mult decât diferă. Într-
adevăr, diferă mult. Și era de așteptat, fie numai 
și din perspectiva geografiei atât de diferite. Chiar 
dacă motivația ar fi cam aceeași, experiența ulte-
rioară e radical diferită. Sunt oameni cărora le 
sunt foarte recunoscătoare pentru sinceritate și 
efort cognitiv. Nu cred că e ușor să vorbești sau să 
scrii despre plecarea ta. Pentru că ea e pas enorm 
într-o viață și e încărcată de o sumedenie de emoții 
amestecate, pozitive și negative deopotrivă. Cred 
că m-a ajutat experiența de jurnalist și de intervi-
evator, da. Și insistența, căci mulți au răspuns că 
vor, dar au uitat să și scrie. Dar și asta face parte 
din activitatea de jurnalist.

Ce ți-a atras cel mai mult atenția din ce ai aflat 
de la intervievați? Ceva ce ție îți place foarte 
mult în această carte?

Sunt mai multe anecdote sau reflecții care m-au 
pus pe gânduri. Nu aș vrea să selectez, pentru că 
nu cred că sunt egal de interesante și valoroase. 
Doar că, poate, mi-au vorbit mai mult mie anumite 
fraze. De exemplu, Marian Zamfir Enache, emigrat 
în Canada, a scris despre dorul acut de România. Pe 
care îl am și eu, de la mult mai mică distanță de țară. 
Dorul de țară este, de fapt subiectul din spatele 

demersului meu. Și multe din întrebările mele vizau 
exact asta, reconfigurarea perspectivicei lor asupra 
țării de baștină și posibilitatea de a reveni. Pentru 
că eu cred că dacă revii în România, mai ales după 
ce ai agonisit ceva avere, care să te facă să te simți 
în siguranță, poți fi cumva mai fericit. Pe mine mă 
face fericită România, așa cum e ea. Adevărat, fac 
abstracție în afirmația asta de cei care votează 
constant cu picioarele, sau de clasa politică, ori de 
sistemul de sănătate. Mai corect ar fi să zic: mă fac 
fericită munții inaccesibili, câțiva oameni excepțio-
nali, piețele din orașele mici. Și mai sunt motive.

„E o experiență interesantă. 
Multiculturală și captivantă ”

Și… cum ești? Ce faci la Bruxelles? E adevărat ce 
se spune, că dacă privești înapoi de la distanță 
lucrurile par mai frumoase?

Lucrez la Parlamentul European în Comunicare. E o 
experiență interesantă. Multiculturală și captivantă 
și din perspectiva apropierii de epicentrul puterii 
europene. Revenind la întrebarea ta, da, cred că 
distanța te poate face să privești țara de origine 
cu mai multă tandrețe și înțelegere. Mie așa mi s-a 
întâmplat. Și îi văd și potențialul. Adevărul este că 
nu suntem departe de un posibil salt istoric, dacă 
niște planete se aliniază. Bucureștiul e o capitală 
destul de aliniată cu altele, ba pe unele paliere, cu 
o calitate a vieții chiar mai bună. De exemplu, nu îți 
dai seama cât de important e să ai internet de mare 
viteză și ieftin, decât atunci când plătești scump 
pentru el ori nu ai deloc. Cum nu pot eu acum să 
instalez acolo unde locuiesc în Bruxelles, pentru 
că stau într-o clădire veche, unde nu există cabluri 
pentru așa ceva. Apoi, mie îmi place balcanismul, 
„pustiul scitic”, cum spunea George Călinescu, 
senzația de margine de lume pe care mi-o dă 
Bărăganul. În Belgia totul e antropizat. Sigur, asta 
nu e neapărat ceva rău, dar eu prefer cumva sălbă-
ticia. l

Iuliana Alexa este jurnalist și specialist în 
comunicare. A fost redactor șef la revista 
Psychologies. Volumul coordonat de ea, „De ce am 
plecat din România” a apărut în 2022 la Editura 
Corint.
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Carmen Tiderle: 

„Să lăsăm poezia  
să deschidă minți, doar așa,  

ca să fie deschise”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

„Acești oameni mici au dreptul 
să râdă, să se distreze,  

atunci când citesc”

Ești una dintre puținele autoare contemporane 
care scriu poezii pentru copii. Și chiar una foarte 
îndrăgită. Ce sentiment îți dă acest „statut”?

Mă miră. Nu că sunt îndrăgită. Asta mă bucură. Ci 
că se scrie atât de puțină poezie pentru copii, un 
gen care mie mi se pare perfect potrivit pentru 
primii pași în viața unui viitor cititor de orice. Căci 
ce e poezia pentru copii? Tot o poveste, mai scurtă 
ce-i drept, în care însă personajele principale sunt 
cuvintele, ideile, ritmul. Și ce poate fi mai frumos 
decât să pornești în aventura cititului în pași de 
dans? Acum, revenind cât de cât cu picioarele pe 
pământ, eu cred că oamenii mici au nu doar nevoia, 
ci dreptul să citească poezii noi, scrise pentru ei, 
în limba pe care o vorbesc azi, care să-i inspire să 
gândească altfel, să se joace cu cuvintele, să facă 
conexiuni neașteptate… Și acești oameni mici au 

dreptul să râdă, să se distreze, atunci când citesc. 
Căci poezia nu e subiect de teste și examene, e, 
înainte de orice, bucurie. Și mă gândesc că poate 
dacă am vinde cărțile de poezie ca fiind bucurie, 
ceea ce chiar sunt, s-ar cumpăra mai multe și poate 
așa s-ar scrie mai mult.

„Cine are nevoie de critici  
când există copii?”

Cum ți se pare că se dezvoltă această nișă în 
spațiul românesc?

Dacă vorbim de nișa de literatură pentru copii, 
se dezvoltă, clar! Nișa nișei, poezia, mai puțin 
decât proza și mai puțin decât prin alte părți. Și 
nu mă refer doar la cărți. Ci la efervescența din 
jurul poeziei pentru copii care există, de pildă, în 
Anglia. Școli care invită săptămânal poeți, festiva-
luri, concursuri, reviste de poezie pentru copii!!!, 
laureați, critică literară, da, oameni specializați care 
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scriu recenzii, recomandă, amendează. (Căci nu tot 
ce are rimă…) În timp ce la noi e tăcere. Eu sunt în 
al optulea cer când mai primesc câte un like pentru 
o poezie de la un poet de oameni mari sau de la un 
critic literar pe care îl apreciez, dar care, din păcate, 
nu s-a aplecat și asupra literaturii pentru copii. 
Dar ajung în al nouălea când o mamă îmi spune că 
copilul a citit o carte de-a mea fără să fie pus, ci că îi 
place, sau când un copil învață pe dinafară o poezie, 
și nu pentru serbare. De fapt, stai, cine are nevoie 
de critici când există copii?

„Mereu le spun copiilor că 
vorbele sunt ca piesele de Lego”

Poeziile tale sunt ca o invitație la joacă. Cum ți-ai 
găsit stilul literar? E un construct sau un mod de 
a fi?

Da, mereu le spun copiilor că vorbele sunt ca piesele 
de Lego doar că fără instrucțiuni. Le aranjăm după 
cum ne taie capul și ne iese, ta-dam!, ceva ce n-a mai 
făcut absolut nimeni până la noi. Creăm. Ce fericire! 
Cât despre stil, a venit, pur și simplu. Deci cred că a 
fost un fel de-a fi, apoi a devenit construct, cum zici 
tu. (Wow, de când căutăm o rimă la fruct care să nu 
fie apeduct! Deci construct! :-)) După primele cărți 
care au ieșit cumva din burtă, cântăresc mult mai 
mult ce vreau să zic, sunt mult mai conștientă când 
scriu. Asta nu e neapărat bine, dar “so it goes”, cum 
zice Vonnegut.

Cum faci să fii mereu fresh când vine vorba de 
jonglat cu sensurile cuvintelor?

Ce-mi place că ai zis „fresh”! Și eu fac asta adesea. 
Mă folosesc de engleză sau de alte limbi și nu doar 
pentru rimă («Și-a reușit! Și-o mazariche/În Filipine, 
în San Enrique…»), ci pentru ca așa vorbim și pentru 
că, hei, avem o lume întreagă din care să ne luăm 
cuvinte, concepte… Iar când nu ne e de ajuns, 
putem oricând inventa! «Șerpii, atunci când vor 
s-ajungă/În vreun loc la ei in junglă,/Să zicem din 
Veze Veze/În Ucú sau în Quequebre,/Și trebuie să 
traverseze,/Traversează tot pe zebre./Tot pe zebră 
tre’ să treacă,/Că doar nu pe gnu sau vacă,/Sau pe 
sconcs, sau pe impala,/Pe colibri sau pe koala./Tot 
pe zebră, nu pe pește,/Pe tigri sau pe giboni,/Doar 
că-n junglă se numește/Trecere pentru pitoni». 
Nu există Veze Veze, nici Quequebre, evident. Cât 
despre română, o iubesc și fiindcă îmi permite să 
aberez. Ca aici: »Cică într-o zi, în junglă, / Tigrul și-a 
pierdut o dungă // Ș-intrigat, a zis, citez: / „Cred că 
mă dezintigrez!”»

„Mi se pare… lame, cringe…, 
cum zic ăștia mici”

Care crezi că mai este rolul lirismului în poezie, 
după părerea ta?

Arareori sunt lirică. Nu că nu pot, toți putem, ci 
că, într-un fel, refuz. Mi se pare… lame, cringe…, 
cum zic ăștia mici. Mi se pare că pur și simplu nu 
merge la copii. Dar poate e doar o problema  a mea. 
Când sunt sensibilă, îmi vin versuri ca „Uneori dau 
în mintea copacilor” sau „Peștii plâng cu lacrimi 
solide”. Mi se par frumoase și fertile, dar nu le duc 
mai departe.

În poezia pentru oameni mari 
nu mă bag. 

E altă mâncare de pește. 
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Dar al moralei?

Asta da, uneori, dar nu „in their face”, ci subtil. Evident 
că ceva vrei să transmiți, dacă tot te-ai apucat să scrii, 
ceva bun, dar nu învățăminte. Să lăsăm alt tip de lite-
ratură să se ocupe de morală. Și să lăsăm poezia să 
deschidă minți doar așa, ca să fie deschise!

„Poți transmite orice  
și poți să fii mega amuzant  

în cinci versuri”

Ritmul vine din inspirație sau din disciplină? De 
exemplu, faci vreodată exercițiul lui Edgar Allan 
Poe de a scrie poezie respectând o structură lite-
rară și atât?

Ritmul vine când vrea el, dar trebuie să te găsească 
la masa de scris. Și mă bucur că zici de ritm, nu de 
idei. De la ritm pleacă totul. Da, scriu limerick-uri, 
ceva ce n-am făcut până recent. Și mi se pare 
nemaipomenit că poți transmite orice și poți să fii 
amuzant în cinci versuri care încep cu „era odată un” 
și cu rimă aabba. Riscul e să nu mai ieși din formula 
asta. «Erau odat’ doi lupi în Huși/Care sunau mereu 
la uși / Și întrebau: „Vorbeați de lup?” / Și dacă li se 
spunea „Nup!”,/Plecau, normal, dar prost dispuși.»

Cum s-a schimbat relația cu copiii tăi de când 
scrii poezii?

Li se pare semicool că sunt „faimoasă”. Cam atât. 
Nici nu mai citesc ce scriu, nici nu ascultă când le 

citesc eu. Sunt adolescenți. Totuși, ei au fost și 
motivul pentru care m-am apucat de scris, și primul 
meu public. Probabil c-o să le aprecieze la un 
moment dat. Gen. :)

„Ador să citesc, să joc poeziile 
în fața copiilor”

Din cercul meu de prieteni ai fost invitată de 
foarte multe ori să interacționezi cu copiii și nici-
odată nu ai spus „nu”. Îi cunoști bine și ești foarte 
prezentă în viața lor. Care este înclinația copiilor 
pentru a citi și a scrie poezie?

Nu spun „nu” fiindcă ador să citesc, să joc poeziile 
în fața copiilor. Și să simt feedback-ul ăla visceral: 
„Ha, ha!”, sau „Ce naiba ai vrut să zici cu asta?” Copiii 
ar citi poezie dacă nu li s-ar băga pe gât versuri ca 
«Școală ne învață / Să fim buni în viață / Cuminți și 
silitori / De părinți ascultători». Bleah, ce mizerie!

Dacă ți-ai imagina un loc unde copiii să se 
comporte liber, cum ar arăta acel loc? Poți să 
răspunzi la întrebare cu o rimă?

Mi-am imaginat deja. E orașul Bucurville, unde, 
din păcate, n-avem domiciliu stabil, dar în care ar 
fi minunat să mergem de câte ori putem. Altfel… 
«Mă gândeam la corcodușe / Când sunt ele bebe-
lușe, / La cireșe sau la struguri / Când abia-au ieșit 
din muguri. / Cât de acre! Cât de-amari! / Dar ce 
dulci când se fac mari! / Iar la noi, câtă dulceață! / 
Câtă miere la-nceput! / Și, jbuf, într-o dimineață…/ 
De ce naiba am crescut?!» l

Carmen Tiderle este autor de cărți 
pentru copii. A fost copywriter și 
director de creație la Leo Burnett. În 
ultimii ani a participat la mai multe 
ateliere de lectură sau de scriere creativă. 
Recent, povești și poezii scrise de ea au 
fost incluse în manualele școlare.
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Simona Epure: 

„Literatura pentru copii 
trebuie să fie  

despre speranță”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

„O carte pentru copii trebuie  
să emoționeze și să inducă dorința 

de a o duce până la capăt”

Care este rolul unei cărți pentru copii?

O carte pentru copii trebuie să emoționeze și să 
inducă dorința de a o duce până la capăt, pentru 
ca cel ce o deschide să o termine de citit. Pentru 
mine asta înseamnă bucuria cititorului – să citească 
o carte fără nicio constrângere. Din plăcere.

Dar rolul celui care scrie pentru cei mici?

De povestitor, de povestaș, care uite ce bine 
rimează cu cuvântul poștaș! Cum duc poștașii scri-
sorile sau coletele către destinatari așa trimitem 
noi poveștile către copii.

Cât a fost de greu pentru ca poveștile tale să 
ajungă la copii?

Nu mi-a fost foarte greu, având în vedere că scriu 
de puțin timp, iar poveștile au ajuns la copii destul 
de repede. Nu am noțiunea timpului pentru fiecare 
carte. Am publicat destul de repede după ce am 

trimis la edituri niște manuscrise. În proporție de 
80% au fost publicate. Am într-adevăr manuscrise 
care sunt în așteptare, la sertar. E vorba de proză 
pentru adolescenți, care sper să vadă lumina tipa-
rului la un moment dat.

E o nișă inaccesibilă aceasta a literaturii pentru 
adolescenți sau nu neapărat?

Cred că da, e puțin mai complicat. Iar eu sunt perce-
pută ca un autor pentru copii mici, cu vârste preșco-
lare. Cred că de aceea editurile au fost surprinse 
când m-au văzut cu astfel de texte, mai profunde și 
mai puțin jucăușe.

„Una dintre cărți  
nici nu era terminată  

când editura a vrut să o preia”

Ai început să scrii în urmă cu opt ani. Cum s-a 
întâmplat?

Întâmplător. Scrisul m-a descoperit pe mine. Nu 
mi-am dat seama că pot să scriu. Nu credeam nici-
odată că aș putea să public. Cineva m-a încurajat. 
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Și-a dat seama că e ceva potențial în versurile mele, 
în ideile mele. Să scriu era pentru mine un subiect 
tabu, eu eram cititor de profesie, nu scriitor. Și 
pentru cei apropiați a fost o foarte mare surpriză. 
Nu le-am spus înainte de a publica prima carte. 
I-am surprins pe toți, nu numai pe copiii mei, ci pe 
toți din familie, prieteni, cunoștințe. Copiii mei mă 
privesc cu alți ochi și îmi place asta. Cred că au fost 
și un pic geloși, m-au întrebat de ce nu am scris nici-
odată pentru ei atunci când erau mici.

Scriai și înainte de a te gândi să publici?

Nu. Deloc. Pot să spun că am publicat direct. Una 
dintre cărți nici nu era terminată când editura a vrut să 
o preia. Am fost atât de entuziasmată încât am finali-
zat-o foarte, foarte repede. Asta se întâmpla în 2015.

Cum ai evoluat în acești ani care s-au scurs?

Am învățat foarte mult despre cum este realizată o 
carte, despre concept, despre importanța ilustrați-
ilor. Îmi place să mă implic puțin și pe partea de ilus-
trații și să gândesc de dinainte care va fi formatul 
unei cărți. Îmi aleg titlul la final, niciodată nu știu 
cum se va numi o carte înainte de a o duce la bun 
sfârșit. Aici nu vorbesc despre cărțile de poezii, dar 
și acolo am învățat să le grupez ținând cont de mai 
multe criterii: subiecte, intervale de vârstă.

„Sunt mai multe ingrediente 
decât în cărțile pentru cei mari”

Publicul consideră literatura pentru copii inferi-
oară literaturii pentru adulți?

Mi-ar părea rău să fie considerată așa. Sunt 
persoane cu multe volume de poezie în spate care 
mi-au spus că au încercat să scrie literatură pentru 
copii și nu au reușit. Deci nu este atât de ușor să 
scrii pentru copii. Nu e doar text, este și ceva în 
plus – conceptul, ideile. Sunt mai multe ingrediente 
decât în cărțile pentru cei mari.

Există voci din parenting-ul modern care consi-
deră prea agresive unele povești pentru că ele 
pot afecta emoțional copilul. Tu ce crezi? În cărțile 
pentru copii e nevoie ca binele să învingă întot-
deauna răul și răul să fie la rândul lui cosmetizat?

Binele învinge răul, dar nu în mod intenționat. 
Literatura pentru copii trebuie să fie despre 
speranță, dar nu cred că cineva trebuie să învingă. 
Am o carte în care îl las pe cititor să aleagă finalul, îi 
dau posibilitatea să aleagă ce vrea să facă cu perso-
najul negativ, este vorba despre „Urecheatul sașiu 
și lupul sur”. Cred că cei mici trebuie să treacă prin 
niște emoții, iar cartea trebuie să aibă un mesaj 
neapărat. Viața nu înseamnă doar bine și în viață 
nu doar bine ni se întâmplă. Nu cred că este reco-
mandat să schimbi poveștile ca să nu sufere copilul. 
Copilul trebuie să își trăiască emoțiile. Să trăiască 
alături de personaje. Nu trebuie să îndepărtăm 
poveștile clasice.

„Au crescut cu cărțile mele”

Cum interacționezi cu copiii în cadrul atelierelor tale?

Este minunat pentru că am descoperit că am proprii 
fani. La Râmnicu Sărat, învățătoarea mi-a prezentat 
trei copii care aveau chiar și nouă cărți din titlurile 
mele. M-au urmărit pe parcurs ce publicam și au 
crescut practic cu cărțile mele.

Cum sună poezia ta?

Cam așa: „Ce sunt visele, știți oare? / Cred că-s 
păsări călătoare. / Pe pământ, din cer coboară / 
Numai noaptea… Ziua, zboară! / Vin, așa, noapte 
de noapte, /Se zbat umbre după pleoape/ Și umblă 
mai mult tiptil / Prin pătuțuri de copil. / Pot fi 

Simona Epure la FILIT
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vise-naripate, /Din văzduhuri adunate, /Pot fi rele, 
pot fi bune, / Tot zburând așa, prin lume… / Iar dacă 
m-apucă teama, /Imediat o strig pe mama!”. E din 
cartea „Întrebările DE CE?”, din 2017.

„Mi-ar plăcea ca altcineva  
să promoveze ceea ce scriu”

Simona Epure ce visează? 

Visez ca toți copiii să crească păstrându-și inocența.

Îți dorești ca literatura ta să ajungă în manuale?

Cred că am niște texte potrivite pentru manuale 
sau auxiliare. Mă refer aici la ghicitori, la „Literele 
vesele” și „Alfabetul meseriilor”. De asemenea, 
povestea „Urecheatul sașiu și lupul” sur mi se pare 
potrivită pentru lecturi suplimentare. Chiar mi-a 
spus o învățătoare că ea a introdus această poveste 
în lecturile suplimentare de la clasa a II-a. Nu o 
cunoșteam, dar m-am bucurat.

Sunt persoane care fac vlogging și sunt asociate 
cu literatura pentru copii. Iar aceste persoane nu 
promovează neapărat cele mai didactice sau mai 
educative cărți, nici măcar pe cele mai sensibile. 
Cum te poziționezi în rolul de impresar al propri-
ilor cărți, având o asemenea concurență?

Am văzut că sunt persoane care sunt foarte potrivite 
pe partea asta de marketing. Eu nu reușesc să fac asta, 
prefer să scriu. Mi-ar plăcea ca altcineva să promoveze 
ceea ce scriu, poate și cititorii prin recomandările lor.

Formează scriitorii pentru copii o comunitate 
suficient de puternică pentru a impune un stan-
dard de calitate în nișă?

De 2 ani sunt în organizația De Basm, care sperăm 
să devină o portavoce pentru literatura pentru 
copii. Dar deocamdată nu cred că această nișă este 
suficient de bine văzută, auzită.

„Copiii au stabilit formatul 
întâlnirii, ei au pus întrebările”

Discuția noastră are loc în cadrul ediției de anul 
acesta a FILIT. Cum te simți aici, la Iași?

Este fabulos, fără să exagerez deloc. Am întâlnit 
foarte mulți oameni iubitori de carte, este o infuzie 
de tinerețe. Îți dă speranță să vezi că adolescenți și 
tineri vin la evenimente fără să fie obligați. Orașul 
este minunat, prăjiturile de la producătorii locali 
sunt minunate (râde). Am fost invitată la Liceul 
Pedagogic. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera. 
Clădirea este extraordinară, amplasată într-un parc 
de 7 hectare. Este primul liceu pedagogic din țară, 
fondat în 1855. Deci am aflat foarte multe lucruri 
și eu, nu doar elevii. În cele două ore de workshop 
copiii nu au dat semne de nerăbdare, au ascultat ce 
am avut de spus atât eu, cât și Iulia Iordan, cealaltă 
autoare invitată. Ne-am bucurat să cunoaștem și 
corpul profesoral. Am rămas surprinsă să văd 6-7 
cadre didactice de Limba și Literatura Română. 
Liceul are și el peste 800 elevi. Copiii au stabilit 
formatul întâlnirii, ei au pus întrebările, unii dintre 
ei vor să devină jurnaliști și au exersat cu ocazia 
asta.

Ce pregătești pentru viitorul apropiat?

Mă întorc acasă și mă îngrijesc de stadiul viitoarei 
mele cărți, care sper să apară la Gaudeamus. Am de 
corectat, de revizuit. Mai am și alte proiecte, întâl-
niri cu copii. O să vedem pe parcurs, mereu am ceva 
în lucru. De obicei lucrez la mai multe cărți deodată. 
Nu sunt un scriitor organizat.

Am putea termina într-o notă pozitivă, cu alte 
versuri?

«Eu vă spun că-s aiurite / și mai mult decât trăsnite 
/ mâțele din cartea asta. / Mai bine închid fereastra 
/ că e vremea chiar de cină / și nu cred c-aș vrea să 
vină / la geam vreo miorlăitoare / și să-mi ceară de 
mâncare – / iar va trebui să-i dau / cina mea când 
zice „Miau!”». Este din  „Niște mâțe aiurite”,  2016. 
Acestea sunt versurile mele trăsnite.  Nu toate sunt 
așa. Vreau ca micii cititori să învețe fără să își dea 
seama, prin joc. Așa cum spunea și Blaga: „iubirea și 
înțelepciunea mea e jocul”. l

Simona Epure s-a născut la Reșița.  
A absolvit Facultatea de Științe, secția 
Fizică a Universității din Craiova, în 1993 
și Facultatea de Drept, Universitatea 
din Craiova, promoția 2001. A debutat 
ca scriitor în 2014, publicând până în 
prezent 20 cărți de literatură pentru 
copii. Cărțile sale se remarcă prin 
caracterul educativ.
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Andrei Kurkov: 

„Toate gândurile  
și discuțiile devin texte 

despre război”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

„Nu pot să stau liniștit într-o 
cafenea sau să citesc o carte”

Scrii versiunea ta despre război peste tot în presă, 
iar recent ai publicat „Jurnalul unei invazii”. Cum 
reușești să rămâi lucid și concentrat pe scris în 
timpul războiului?

Nu pot face nimic altceva. Nu pot să scriu romanul 
pe care l-am oprit în prima zi de război. Nu pot să 
stau liniștit într-o cafenea sau să citesc o carte. Mă 
gândesc constant la război, vorbesc constant despre 
el cu oameni pe care îi cunosc și cu oameni pe care nu 
îi cunosc. Și toate gândurile și discuțiile mele devin 
texte despre război. În ultimele șase luni, am simțit 
de trei ori că sunt foarte obosit. Dar de fiecare dată 
energia s-a întors la mine. Acum beau mai puțină 
cafea și mai puțin vin. Probabil, acest lucru ajută și 
la concentrarea mea, la vederea și înțelegerea mai 
clară a ceea ce se întâmplă aici, în Ucraina.

Cartea ta este un jurnal sau este ficțiune?

Este o colecție de eseuri și texte scrise la persoana 
întâi, ca un jurnal. Scriu ceea ce am văzut, auzit, 
învățat de la oameni și, prin urmare, în aceste texte 
există mai mult „personal”, al meu și al altora, decât 

știri din prima linie. Este o non-ficțiune, o încercare 
de a vedea diferite destine și diferite povești care 
apar din cauza războiului și pe fundalul războiului. 
Fără război, aceste povești și această carte nu ar fi 
putut fi scrise.

„Oamenii au mai multă 
încredere în scriitori  
decât în politicieni”

Ce rol au scriitorii într-un spațiu măcinat de 
război? Phil Clay, el însuși veteran, a spus că a 
crede că războiul este dincolo de cuvinte este o 
abrogare a responsabilității.

În vremuri de război, ca și în alte vremuri tulbură-
toare, un scriitor este un preot pentru necredin-
cioși. Textul unui scriitor poate opri panica și frica, 
poate restabili încrederea în sine și încrederea 
în viitor. În Ucraina, scriitorii au devenit și jurna-
liști și anchetatori ai crimelor de război comise de 
soldații și ofițerii ruși. În mod tradițional, oamenii 
au mai multă încredere în scriitori  decât în politi-
cieni. Pentru că scriitorii nu au interese personale. 
Ei rămân independenți.
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Pentru mine, sarcina – aproape medicală a scriito-
rului – este, de asemenea, deosebit de importantă: 
să vindece de ură societatea traumatizată de război. 
Ura devine acum una dintre principalele probleme 
din Ucraina. Nu numai ura pentru tot ce este rusesc, 
inclusiv cultura, ci și ura pentru dușmani interni reali 
sau imaginați. Mulți intelectuali și oameni obișnuiți 
au devenit suspicioși față de acei oameni care nu 
sunt de acord cu ei într-un fel. Aceasta probabil că 
este situația în orice război.

„Mulți dintre scriitori  
sunt acum voluntari care ajută 

armata ucraineană”

De ce ai ales să rămâi?

De fapt, am devenit un „IDP” (internally displaced 
person / persoană strămutată intern). Deși parțial. 
Eu și soția mea ne-am mutat în Transcarpatia după 
începutul războiului. Am rămas în Ucraina. Acum am 
senzația că nu am părăsit-o, pentru că am călătorit 
de șase ori în Europa pentru a vorbi despre ce se 
întâmplă în Ucraina, despre război și despre refugiați. 

În octombrie mă voi întoarce din nou în Ucraina. Apoi 
voi merge din nou cu prelegeri în Germania. Nu-mi 
imaginez emigrarea. Orașul meu este Kiev. Satul 
meu preferat este în regiunea Zhytomyr, unde avem 
o casă. Vecinii noștri din sat ne trimit regulat poze cu 
casa și grădina noastră. Pe de o parte, vor să arate că 
totul este în ordine și că nu este distrusă casa. Pe de 
altă parte, ei vor să ne întoarcem.

Au scriitorii mai mult un rol intern, de motivare și 
mobilizare a propriilor cetățeni? Sau unul extern, 
funcționând ca mediator între culturi?

Mulți dintre scriitori sunt acum voluntari care ajută 
armata ucraineană. Un scriitor din Transcarpatia, 
Andrei Lyubka, a strâns bani de la începutul războ-
iului și a cumpărat deja cu acești bani 52 de jeep-uri 
second hand pentru front. Mulți poeți și scriitori sunt 
implicați în ajutorarea refugiaților și a victimelor 
războiului, a soldaților răniți și a familiilor morților.

„Acum există mai multe cărți 
despre război decât povești  

de dragoste sau povești polițiste”
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Cărui fel de literatură dă naștere acest război? 
Crezi că vor prevala memoriile, jurnalele, confe-
siunile, ca în multe alte războaie?

Din 2014, în literatura ucraineană au apărut sute de 
cărți despre război. Acestea sunt romane, memorii 
și jurnale. Acum există mai multe cărți despre 
război decât povești de dragoste sau povești poli-
țiste. Majoritatea acestor cărți sunt scrise de vete-
rani de război. Și-au înființat și propriile edituri. 
Acum există două literaturi în Ucraina, una tradiți-
onală și una „veterană”, iar reprezentanții ambelor 
scriu despre război.

„Este mai ușor pentru locuitorii 
orașelor mari să devină 
migranți sau să se mute 

 în alt oraș mare, decât pentru 
un sătean”

Care sunt dimensiunile dramei refugiaților?

Mulți ucraineni sunt foarte atașați de „palma lor de 
pământ” („small homeland”), de regiunea lor. Este 
mai ușor pentru locuitorii orașelor mari să devină 
migranți sau să se mute în alt oraș mare, decât 
pentru un sătean. Acum, cu regiuni întregi parțial 
evacuate și orașe întregi devastate de bombar-
damentele rusești, comunitățile regionale apar 
în locurile în care s-au mutat refugiați sau IDP. De 
exemplu, mulți refugiați din Harkov s-au oprit la 
Cernăuți, iar în Transcarpatia mulți vin din Kiev 
și din regiunea Kiev. „Diasporele refugiaților” nu 
sunt permanente, dar oamenii încearcă să rămână 
împreună. Este mai ușor.

În Franța, am întâlnit un grup mare de refugiați din 
Druzhkovka (regiunea Donețk). Erau femei, copii și 
pisici. Au cerut autorităților să fie plasați împreună, 
în același sat sau oraș. Le este frică să se piardă 
într-o țară străină, le este frică să se împrăștie.

„De obicei, scriitorii  
tratează o limbă care a suferit 

din cauza politicienilor”

Pare foarte ușor astăzi să pornești un război 
folosind termeni precum „demilitarizare” sau 
„denazificare”. Ce formă de captivitate poate 
avea cuvântul?

Avem de multă vreme cuvinte care emană neîncre-
dere, e vorba mai ales de cuvintele rostite de politi-
cieni. Cuvântul, ajuns în slujba unui politician sau a unui 
dictator, își pierde sensul inițial. Dar el singur nu poate 
avertiza oamenii de faptul că a fost folosit abuziv. 
Putin, Lavrov și alți reprezentanți ai Kremlinului au 
distrus limba rusă. Nu știu cum va fi posibil, mai târziu, 
să vindeci limba rusă de minciuni, de abuz, de denatu-
rarea sensului cuvintelor. De obicei, scriitorii tratează 
o limbă care a suferit din cauza politicienilor. Dar 
în Rusia acum nu există scriitori a căror autoritate 
morală ar putea ajuta în această chestiune, ale căror 
cuvinte să fie de încredere.

„Scriitorii ruși tac”

Literatura are un rol central în dezvoltarea 
memoriei culturale. Am văzut că scriitorii ucrai-
neni sunt foarte implicați în a reda drama socială 
prin care trec, dar cum rămâne cu scriitorii ruși? 
Încearcă ei să promoveze o altă înțelegere a 
războiului pentru poporul lor, încearcă să intro-
ducă idei noi în narațiunea lui Putin?

Scriitorii ruși tac. Cu excepția câtorva, care locu-
iesc de mult timp în străinătate. Scriitorii care au 
rămas în Rusia, pe paginile lor de Facebook, vorbesc 
despre noile lor cărți și premii. Ei ignoră războiul. 
Unii scriitori îl susțin activ pe Putin, ceilalți își trăiesc 
propria viață. Nu au creat proteste sau texte critice.

„Prezentat  
ca un proiect cultural…”

Cum ai descrie proiectul „Russkiy Mir” înainte de 
24 februarie? Dar după?

Ideea proiectului „Russkiy Mir” a luat naștere la 
Kremlin la începutul anilor 2000. A fost prezentat 
ca un proiect cultural, pentru a uni toți vorbitorii 
de limbă rusă și etnicii ruși din toate colțurile lumii. 
Îmi amintesc că la început a evocat în mine asocieri 
cu Commonwealth-ul britanic și chiar cu proiectul 
francofon. Dar au apărut imediat notele religioase 
și geopolitice, iar acest lucru m-a alertat. În cadrul 
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proiectului, în străinătate au fost organizate seri 
tradiționale ale culturii ruse, seri literare dedicate 
clasicilor. În același timp s-a format un grup activ 
al diasporei rusofone, iar reprezentanți ai acestui 
grup activ s-au întâlnit cu diplomații ruși mai des. 
A început să primească finanțare pentru activități 
politice. În cele din urmă, acești activiști au orga-
nizat demonstrații de sprijin pentru politicile lui 
Putin în străinătate. Iar acum demonstrează împo-
triva sancțiunilor anti-ruse. De mulți ani, în Rusia 
se aude o frază, care este uneori scrisă atât pe 

panouri publicitare, cât și pe pereții caselor: „Rusia 
se termină acolo unde ei nu vorbesc rusă!”. Ideea că 
Rusia lui Putin nu se termină nicăieri este înfricoșă-
toare în sine. Anexarea Crimeei și începutul războ-
iului în Donbas sunt, de asemenea, componente ale 
construcției lumii rusești. Faza actuală a războiului 
este o încercare de a extinde lumea rusă folosind 
arme, violență extremă și propagandă. Ce poate fi 
mai rău decât un astfel de proiect? „Lumea Rusă” 
este doar un alt nume pentru expansiunea fizică a 
Imperiului Rus. l

Andrei Kurkov este autorul volumului 
„Jurnalul unei invazii”. Este absolvent al 
Institutului de Limbi Străine din Kiev 
și primul roman i-a apărut în 1991. 
Este tradus în peste 65 limbi. A fost 
prezent de mai multe ori, ca scenarist, 
la Festivalul de Film de la Cannes. Este 
membru al Pen Clubului englez și al 
Academiei Europene de Film.

Urmările unui bombardament 
rusesc în Cernihiv.  
Foto: Wikimedia, 3 martie 2022



82

revistaCULTURA.ro

Samar Yazbek: 

„Sunt scriitoare,  
jurnalistă și activistă  

pentru că asta face parte 
din identitatea mea”

Interviu de Corina Taraș-Lungu
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„Din punctul meu de vedere, 
noi suntem ca o scenă  
la care privește lumea  
ca la o piesă de teatru”

Ești un amestec foarte interesant. Faci în paralel 
ceea ce mulți ar defini ca fiind două activități 
antagonice: jurnalismul și literatura. În plus, 
ești activistă pentru drepturile femeii. De ce ai 
nevoie de toate acestea în relație cu scrisul?

În primul rând pentru că identitatea mea este una 
multiplă. Sunt scriitoare, jurnalistă și activistă pentru 
că asta face parte din identitatea mea. Cu precădere 
mă ocup de jurnalism pentru că acest domeniu mili-
tează pentru schimbarea societății. Susțin dreptu-
rile femeii pentru că eu însămi sunt femeie și cunosc 
suferințele ei, în special în societatea siriană. Am un 
mare interes pentru drepturile omului.

De multe ori se vorbește despre tine ca despre o 
scriitoare militantă. Ți se pare vreodată reducți-
onistă o astfel de apreciere?

Nu mă deranjează. Înaintea revoluției din Siria am 
scris un număr mare de lucrări, iar după ce aceasta 
s-a încheiat am continuat să scriu. Cărțile mele, 
inclusiv cele de ficțiune, s-au referit la vremea 

războiului și au fost traduse în peste 20 limbi din 
întreaga lume. Recunosc că romanele mele discută 
problema oprimării în societatea din care provin. Ea 
reprezintă un interes primordial pentru mine. Însă 
sunt de acord cu tine. În recenziile la cărțile pe care 
le-am scris se discută în mare parte despre subiec-
tele pe care le abordez și nu despre tema litera-
turii sau despre arta din literatura mea. Nu despre 
tehnica pe care o folosesc sau despre limba în care 
scriu, nu despre conținutul dramatic al poveștilor. 
Se discută doar despre subiectul în jurul căruia este 
construit romanul. Acest lucru este legat de felul 
în care Vestul privește modul în care se scrie lite-
ratură în lumea arabă. Din punctul meu de vedere, 
noi suntem ca o scenă la care privește lumea ca la o 
piesă de teatru.

„Pot să spun doar atât: Siria 
este uitată în totalitate”

Într-un interviu mai vechi spuneai că Occidentul 
consideră Siria un topic politic și atât. Crezi că în 
ultimii ani vesticii s-au apropiat de o mai bună 
percepție a traumei sociale siriene?

Pot să spun doar atât: Siria este uitată în totalitate.

Cum îți amintești de copilăria ta sau de adoles-
cența ta în Siria?

Samar Yazbek  
(dreapta),  

la deschiderea  
FILIT 2022
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Nu cred că mă simt pregătită să vorbesc despre 
asta. Îmi pare rău!

Dar ai personaje din literatura ta cu care te 
identifici?

Cu Rima, în ceea ce privește lectura și literatura.

„Femeia siriană  
este considerată un cetățean 

 de mâna a doua”

Unde vrea să ajungă personajul Rima, de fapt?

Spre libertatea ei. Adică spre ceea ce presupune 
libertatea femeii în stradă, în educație, în felul în 
care se îmbracă, în raportul cu societatea. Femeia 
siriană este considerată un cetățean de mâna a 
doua. E nevoie ca ea să poată să decidă stilul de 
viață pe care vrea să îl ducă, fără ca acesta să îi fie 
impus de altcineva. În lumea arabă, femeia este 
oprimată, trăiește într-un mediu violent. Numele 
pe care l-am ales pentru acest roman, „Fata care nu 
se putea opri din mers”, are și un alt sens. El desem-
nează discipolii lui Aristotel, care căpătau cunoaș-
tere pe măsură ce mergeau. Acești discipoli își 
schimbă gândirea pe măsură ce înaintează în mers. 
Rima alege să meargă și să caute până ajunge la 
scopul ei. Acela de a căpăta libertatea de a gândi, 
pentru că nu vrea să fie reprezentată în societate 
doar ca un trup. Își dorește ca mintea să îi aparțină, 
să revină în posesia ei. Mersul sigur că este o meta-
foră, pentru că personajul este legat în roman.

Este literatura un act de libertate absolută pentru 
Samar Yazbek?

Când sunt în afara Siriei mă simt pe deplin liberă.

„Reprezentările culturale  
din textul de bază sunt cele care 

se pierd de multe ori  
prin traducere”

Ce se pierde și ce se păstrează la nivel lingvistic 
prin procesul traducerii?

Depinde de fiecare traducere în parte. Sunt tradu-
ceri pe deplin fidele. Alte traduceri denaturează 
esența textului. De obicei, când citesc lucrările 
mele traduse realizez că pierd cam jumătate din 
sensul cărții. E vorba despre diferența dintre culturi 
și dintre substraturile lor. Reprezentările culturale 
din textul de bază sunt cele care se pierd de multe 
ori prin traducere. Acele nuanțe foarte subtile.

„Condițiile din Siria au afectat 
viața literară extrem de mult”

Stabilești prin literatura ta o punte cu concetă-
țenii sirieni, cu care nu mai ai acum contact?

Cred că îmi citesc cărțile. Dar în condiții de război, 
foarte mulți nu cred că sunt de acord cu ceea ce 
scriu, mai ales din punct de vedere politic. Alții 
consideră că ce scriu e important. Dar condițiile 
din Siria au afectat viața literară extrem de mult. 
Siria este ocupată de cinci țări străine, societatea 
este fisurată și nu se poate vorbi despre cetățeni 
ca despre o masă omogenă de oameni. Mobilizarea 
literară în Siria nu este semnificativă, dar pot spune 
că a existat o explozie în ceea ce privește creația 
literară din partea scriitorilor aflați în exil. l

Samar Yazbek este scriitoare, jurnalistă și activistă pentru drepturile femeilor. S-a născut la 
Jableh în 1970 și a studiat literatura arabă la Universitatea din  Latakia. În 2010 a participat la 
revolta populară împotriva regimului lui Bashar al-Assad și a fost exilată din țara sa natală. 
A obținut Premiul pentru cea mai bună carte străină pentru „The crossing” (Franța, 2016), 
Premiul Novib pentru libertatea de exprimare (Olanda, 2013), Premiul PEN Tucholsky 
(Suedia, 2012) și Premiul PEN Pinter (Marea Britanie, 2012) pentru „O femeie în focul 
încrucișat: jurnale ale revoluției siriene”. În 2010 a făcut parte din selecția „Beirut 39, Hay 
festival” a scriitorilor remarcabili sub 40 de ani. Samar a scris și numeroase scenarii TV, 
dintre care și „Un cer care cade”, premiat de UNICEF în anul 2000. În România i-a apărut 
volumul „Fata care nu se putea opri din mers”.
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Boualem Sansal:

 „Scriind această carte  
am visat la o lume”

Interviu de Corina Taraș-Lungu
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„Nu alegi să faci nimic în viață. 
Lucrurile vin de la sine”

În literatura dumneavoastră tot ce e adevărat 
poate fi deopotrivă fals, orice poate fi așa sau 
altminteri. Așa că permiteți-mi să încep interviul 
așa: Sunteți născut în Algeria. Vă identificați ca 
fiind algerian?

Nu neapărat. Cred că eu nu m-am schimbat, dar țara 
mea da. Nu mă recunosc în ea, nu sunt de acord cu 
evoluția culturii și a politicii, care mă deranjează 
mult. Acum mă recunosc mai degrabă ca cetățean 
al lumii, în trecere.

Sunteți un scriitor al lumii. De ce ați ales asta?

Nu știu. Nu alegi să faci nimic în viață. Lucrurile vin 
de la sine. Eram om de știință, am predat economia, 
am lucrat în cercetarea științifică, viața era simplă, 
clară, ca o formulă matematică. Apoi, deodată, țara 
mea a explodat. Nu am văzut niciodată până atunci 
oameni nebuni ucigând alți oameni. Atâta răutate 
și putreziciune umană. Atunci mi-am dat seama că 

matematica nu prea te ajută să înțelegi lumea asta. 
Îmi trebuia altceva, dar nu știam ce anume. Ne-am 
reunit noi, intelectualii, pentru a încerca să înțe-
legem ce se întâmplă. Ne puneam întrebări despre 
realitate, civilizație, politică și umanitate. Eram ca 
un doctor care căuta boala de care suferă socie-
tatea. Multă vreme am crezut că problemele țării 
noastre și ale altor țări vin din proasta funcționare a 
economiei, din exploatarea oamenilor, de la proasta 
distribuire a bogăției, ceea ce creează inegalități, 
nedreptăți. În realitate, nu era așa. Suntem într-o 
societate care se schimbă, o societate materialistă, 
bazată pe drept. Mi-am dat seama că nu mai func-
ționează, așa că mă întreb ce pot eu să fac. Asta 
încerc să fac în fiecare carte, să mă axez pe unul 
dintre aceste aspecte.

„A visa nu are aceeași  
funcție socială peste tot”

Scriitorul este un visător sau o persoană la 
curent cu actualitatea?
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Da, ancorat în actualitate, cel puțin acest tip de 
scriitor. Dar, de exemplu, viitorul meu roman 
aparține unui scriitor visător. Este science-fic-
tion. Cartea e terminată, dar nu vreau să o public 
acum. Nu îmi place să public în fiecare an. O să 
revin asupra ei după un timp, ca în bucătărie, să o 
mai condimentez acolo unde este nevoie. Scriind 
această carte am visat la o lume. Cu ochii nu 
vedem decât lumea materială. Avem metru, avem 
microscopul și o mulțime de lucruri pentru a înțe-
lege lumea materială. Dar lumea imaterială nu 
știm cum funcționează. Inteligența, visul, poezia 
sunt instrumente pe care le stăpânim foarte 
prost, pentru că fac parte din lumea ideilor. Și 
a visa nu are aceeași funcție socială peste tot. 
Pentru americani a visa înseamnă a câștiga bani. 
Pentru francezi asta înseamnă să pierzi bani. 
Pentru România, pentru Algeria sau Franța a visa 
nu ajută la nimic, pentru că există constrângeri de 
tot felul care te fac să pierzi bani și energie. Sunt 
societăți rigide.

„E nevoie de o împărțire 
colegială a responsabilității”

Într-o astfel de societate care mai este rolul lui 
Dumnezeu? Este doar un pretext?

Noi suntem o ficțiune. Despre Dumnezeu nu prea 
se poate răspunde. Fizicienii știu că nu există reali-
tate. Oameni au nevoie de un anumit tip de iden-
titate și l-au creat din nevoia de a-și da o imagine 
de sine mai bună, pentru că cea din oglindă nu este 
suficientă.

Că tot vorbim despre identitate… societățile 
își trăiesc momentele de mare criză ca pe niște 
pedepse. Trebuie să existe țapii ispășitori care să 
își asume greșelile colectivității. Cine sunt acești 
țapi ispășitori?

Da. Aveți dreptate. Prima dată pui un diagnostic; 
apoi, în etapa următoare, te întrebi cine este de 
vină. Ființa umană nu are suficient de multă înțe-
lepciune încât să recunoască: primul responsabil 
sunt eu! Spui că celălalt e vinovat. Dar nici asta 
nu mai funcționează prea bine. Atunci, trebuie să 
te readaptezi. E nevoie de o împărțire colegială 
a responsabilității. Iată ce se întâmplă acum în 
Europa, toți punem degetul pe Putin, iar el spune 
că responsabil este Occidentul. Când vor începe cu 
adevărat negocierile, se va găsi ceva care se află la 
mijloc. NATO va trebui să recunoască că a abuzat, iar 
Putin să recunoască că nu ar fi trebuit să acționeze 

așa. Începând de acolo se va putea construi, fie și cu 
soluții provizorii.

„Trăim într-un univers făcut 
din zvonuri, contra-zvonuri, 

fake news în care putem crede”

De altfel, criticați destul de mult circulația 
zvonurilor. Mă întrebam dacă dumneavoastră 
credeți în eterna reîntoarcere a zvonurilor?

Ce citiți într-o carte vă demonstrează că e adevărat? 
Eu când vă spun că mă numesc Boualem Sansal e 
adevărat? Poate că e un pseudonim (râde). Trăim 
într-un univers făcut din zvonuri, contra-zvonuri, 
fake news în care putem crede.

„Există frontiere peste tot, dar 
nu știm unde se termină”

Deci diferența dintre democrație și totalitarism 
nu este chiar clară din acest punct de vedere…

Într-unul din romanele mele, „2084”, vorbesc 
foarte mult de granițe. Este un concept foarte 
straniu, dar și extrem de profund. Există frontiere 
peste tot, dar nu știm unde se termină. Filosoful 
grec Zenon a studiat asta. El demonstrează că 
cu cât te apropii mai mult de o frontieră, cu atât 
ea se îndepărtează. Privim materia, pătrundem 
în ea și ne dăm seama că e făcută din molecule, 
molecula e formată din atomi și apoi sunt doar 
unde. Deci unde e frontiera? Când făceam fizică, 
era o întrebare care ne neliniștea foarte mult. Ca 
un copil în burta mamei lui pentru care nu știam 
când începe viața. În matematică știm să modelăm 
aceste lucruri. Dacă ceva se întâmplă aici, să zicem 
că un pahar se deplasează pentru că am exercitat 
o forță asupra lui. Imaginați-vă că acest pahar la 
un moment dat se deplasează singur. De unde vine 
această forță? Este telechinezie, magie, religie, 
miracol? Nu mai funcționează explicațiile rațio-
nale. Și asta e toată diferența dintre fizica clasică 
și cea cuantică. Sunt lucruri care se întâmplă 
constant, dar nu știm de ce.

Totuși frontierele există în cărțile dumnevoastră. 
Sunt sub forma unor teritorii.
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Dacă o țară vă atacă, spunem că a trecut frontiera. 
Dar majoritatea războaielor nu au început pentru că 
o armată a unei țări a intrat pe teritoriul celeilalte, 
ci pentru că de departe cineva s-a simțit insultat. 
Războiul a început fără ca cineva să treacă frontie-
rele. Poate fi vorba de un război economic sau unul 
de insulte.

Ca invadatorii din Erlingen care urinează și 
câștigă astfel teritorii…

Da. Și nici nu știm cine sunt ei.

Ce este, de fapt, Erlingen?

Avem nevoie să definim lucrurile, nu putem trăi 
într-o țară unde să nu știm, fie și simbolic, unde 
sunt limitele. Există vămi, pașapoarte. Când am 
întrat în România, am ajuns la București și am întins 
pașaportul polițistului. Se spune că atunci am ajuns 
în România, deși eu eram de câteva ore în spațiul 
aerian al țării. Constatarea fizică a intrării mele în 
țară a fost atunci când am înmânat pașaportul. 

Deci referințele sunt discutabile. Erlingen este o 
convenție.

Sunteți împotriva discursurilor simplificatoare. 
„Lumea e simplă doar pentru idioți” spuneați. 
Cine sunt cu adevărat oamenii liberi?

E o întrebare foarte grea. Fiecare dintre noi e în 
același timp două persoane: individul care gândește 
liber, simte și face ce vrea, dar și ființa socială care 
aparține unei familii, unei țări, care gândește și 
pentru alții, care acționează și în locul lor. E o nego-
ciere permanentă între unde se oprește libertatea 
mea și unde începe libertatea celorlalți. Un filosof 
francez spunea că oamenii nu au nevoie de cunoș-
tințe, ci au nevoie de certitudini. Oamenii simpli 
nu caută adevărul, ci ce le spune autoritatea, 
părinții, puterea religioasă. Dacă ar trebui să caute 
singuri adevărul, le-ar trebui o viață întreagă ca să 
găsească un sâmbure. Statul mestecă pentru indi-
vizi și le livrează o hrană predigerată. Antidotul 
este gândirea, o soluție exactă nu există pentru că 
viața este magică. E nevoie doar de reflecție. l

Boualem Sansal s-a născut în Algeria. Cu o pregătire de inginer și cu un doctorat în 
economie, a început să scrie romane la vârsta de 50 de ani, după ce s-a retras din slujba sa 
de funcționar de rang înalt în guvernul algerian. A primit Premiul Édouard-Glissant pentru 
întreaga operă (2007), Premiul Păcii, acordat de Uniunea Librarilor Germani (2011), și 
Marele Premiu al Francofoniei, acordat de Academia Franceză (2013). În România i-ai 
apărut volumele „2084. Sfârșitul lumii”, „Trenul de Erlingen sau metamorfoza lui Dumnezeu”, 
„Imposibila Pace in Mediterana” și „Harraga”.
 
Interviul a fost realizat la FILIT 2022

În 2012,  
în juriul Berlinalei
Foto: Siebbi, Wikimedia
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Lucian Dan Teodorovici: 

„Poezia are nevoie  
de mult mai mult decât  

de niște trimiteri la  
fiorul liric”

Interviu de Corina Taraș-Lungu

Ce e poezia și de ce i-ați dedicat un muzeu? Un 
muzeu în care ea capătă o formă, de fapt, mai 
multe forme.

Aici cu siguranță ar avea un răspuns memorabil Ion 
Barbu, artistul care a creat acest muzeu practic 
de-a lungul întregii lui vieți de până acum, cu alte 
cuvinte cu mult înainte de a avea eu discuția hotă-
râtoare cu el. Căci Ion Barbu a făcut dintotdeauna 
poezie, lăsând loc și de zâmbet printre culori. Știe 
ca nimeni altul să definească profunzimea fără a 
pica în greșeala patosului excesiv, a încruntării și 
a existențialismului de paradă. Toate astea m-au 
convins că el e cel mai potrivit creator, din punct 
de vedere artistic, al unui asemenea muzeu. Căci 
poezia are nevoie de mult mai mult decât de niște 
trimiteri la „fiorul liric” pentru a fi înțeleasă și iubită. 
N-o să îndrăznesc, bineînțeles, să vă dau un răspuns 
la întrebarea: „ce e poezia?”. O să vă spun doar că 
poezia poate fi, iată, și privită acum. În rest, fiecare 
vizitator al Muzeului Poezie(i) își va găsi propriile 
întrebări și, dacă va avea nevoie, își va da propriile 
răspunsuri. De ce i-am dedicat un muzeu? Cred că, 
fără să-mi dau seama, am răspuns deja (într-o foarte 
mică măsură, e adevărat) la întrebare.

„Important e ca rezultatul  
să fie cel pomenit, nu încă un 

«eveniment expozițional» 
 bun de trecut pe hârtie”

Spuneați într-un interviu că v-ați obișnuit să 
transformați cifrele în proiecte. Așa ați reușit să 
faceți 4 muzee și să îl transferați/transformați 
pe al 5-lea?

N-am să joc rolul modestiei, căci simt cu adevărat că 
aceste cinci noi muzee sunt importante, iar contri-
buția mea la realizarea lor reprezintă fără doar și 
poate unul dintre cele mai semnificative lucruri pe 
care le-am făcut până acum. Am spus cinci, pentru 
că inclusiv cel pe care îl numiți „transferat”, pe bună 
dreptate la nivel formal, este de fapt un muzeu cu 
totul nou. Mă refer, evident, la muzeul central al 
MNLR Iași, cel numit Muzeul Literaturii Române. 
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El a funcționat în Casa Pogor peste jumătate de 
secol. „Transferul” în Casa Muzeelor a însemnat 
doar o preluare a denumirii. Altfel, noul Muzeu al 
Literaturii are un cu totul alt concept, alte expo-
nate, alte dotări, adică e cu totul diferit.

Cât privește cifrele, nu urmăresc să am un anume 
număr de proiecte, nu caut „depășiri de plan”. De 
pildă, chiar zilele astea, având de prezentat un nou 
proiect de management pentru al doilea mandat 
la MNLR Iași, am marcat negru pe alb în materi-
alul scris că, în noua viziune, urmăresc să reducem 
numărul de expoziții – căci de foarte multe ori, 
condiționând muzeografii la o normă anuală de 
evenimente expoziționale, îi obligi să le și trateze 
„la normă”. Prin urmare, m-am angajat să reducem 
numărul de expoziții, ceea ce risca să nu placă 
evaluatorilor, mizând însă pe o creștere a calității 
lor. Îmi doresc ca fiecare expoziție a MNLR Iași să 
aducă realmente ceva nou, să atragă publicul, să 
devină una de referință. Dacă pentru asta trebuie 
să ne pregătim mai mult și mai atent, să facem o 
cercetare amplă, cu atât mai bine. Important e ca 
rezultatul să fie cel pomenit, nu încă un „eveniment 
expozițional” bun de trecut pe hârtie, la capitolul 
de norme îndeplinite.

În fine, nu insist, voiam doar să spun că nu întot-
deauna cifrele sunt relevante. Iar în privința perfor-
manțelor, haideți să vă spun ceva ce n-am crezut c-o 
să mărturisesc prea curând: după primul an la MNLR 
Iași, am avut câteva luni în care m-am gândit serios să 
renunț. Priveam în urmă și mi se părea că n-am făcut 
absolut nimic într-un an. Porneam aproape zilnic spre 
serviciu întrebându-mă dacă are într-adevăr rost: 
nu venisem aici pentru salariu, ci cu gândul că vom 
putea face o mulțime de proiecte. Iar după un an, 
nu aveam nimic palpabil la care să mă pot raporta. 
Însă am schimbat organigrama, în așa fel încât să 
devină mult mai flexibilă, au fost făcute o mulțime 
de proceduri care lipseau, au fost create echipe care 
să conceapă proiecte, am avut la început nenumă-
rate ședințe, unele pentru a face anumite reglaje 
interne, altele transformate în întâlniri de brainstor-
ming. Toate acestea nu sunt „realizări”. Dar fără ele 
n-am fi putut trece la proiectele propriu-zise.

„Oameni care simt  
că pot lăsa urme puternice 
peste timp și vor s-o facă”

V-am ascultat vorbind cu mândrie despre colegii 
dumneavoastră de proiect. A fost un noroc această 

concentrare de forțe în jurul instituțiilor de cultură 
ieșene?

E adevărat că Iașiul se schimbă. Iar în cultură sunt, 
într-adevăr, inițiative frumoase. Am avut un sprijin 
remarcabil din partea Consiliului Județean, prin 
intermediul Direcției de Proiecte și Dezvoltare 
Durabilă. A fost, apoi, extrem de important felul în 
care a reacționat comunitatea la vremea când Casa 
Muzeelor era încă un proiect la care se muncea. 
Diverse ONG-uri ne-au fost alături, diverse alte insti-
tuții culturale ieșene, mulți artiști, dar și oameni din 
sectorul privat. Iar aici trebuie să-i numesc neapărat 
pe Irina Schrotter, care a îmbogățit diverse săli ale 
muzeelor cu replici spectaculoase ale unor costume 
de epocă sau chiar costume create după descrieri 
literare, sau pe artiștii ieșeni Felix Aftene și Matei 
Bejenaru și pe inegalabilul Ion Barbu, care ne-au 
„donat” munca și talentul lor, concepând și reali-
zând mai multe săli din Muzeul Literaturii. Și mai 
vreau să subliniez implicarea Uniunii Sindicatelor 
Libere din Învățământul Preuniversitar, care a donat 
în întregime sala de clasă din Muzeul Copilăriei în 
Comunism, cel ce a devenit o parte extrem de apre-
ciată a complexului Casa Muzeelor. Prin urmare, nu 
prea are rost să vorbim de noroc, ca să vă răspund 
direct la întrebare, ci despre oameni care simt că 
pot lăsa urme puternice peste timp și vor s-o facă. 
Au venit asemenea oameni lângă noi, iar asta a fost 
esențial.

„O intimitate literară”

Nu pot să nu observ dimensiunea intimă a 
Muzeului Literaturii din Iași. Sala „Boema 
ieșeană” ni-i dezvăluie pe scriitori în timpul liber, 
cărțile devin pereții unde vizitatorii își adăpos-
tesc minutele scurse în timpul vizitei lor, Muzeul 
Poezie(i) expune, printre alte obiecte, pantofii 
unor scriitori contemporani. Cât de importantă 
este interacțiunea dintre cititori și personali-
tatea artiștilor pe care îi citesc? E mai degrabă o 
favoare adusă relației autor-cititor sau o dezvră-
jire a celui dintâi?

E o invitație în interiorul poveștii. Întotdeauna viața 
de dincolo de cărți a scriitorilor i-a fascinat pe iubi-
torii de literatură. Un muzeu nu are însă voie să se 
depărteze de sensul lui real, să se apropie de ceea 
ce oferă tabloidele. Așa încât am creat, cu ajutorul 
artiștilor care ne-au venit alături, o intimitate lite-
rară. Am legat poveștile din cărți cu poveștile 
oamenilor prin metafore, iar unele dintre metafore 
au fost construite cu ajutorul unor obiecte perso-
nale ale scriitorilor, care în timp vor deveni, desigur, 
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obiecte de patrimoniu. Vizitatorii noștri pătrund 
în intimitatea autorilor tot prin intermediul litera-
turii, doar că ajutată de concepte artistice puter-
nice, impresionante. Mai exact spus, ca să răspund 
și direct întrebării cu privire la interacțiunea dintre 
cititori și personalitatea artiștilor, ne-am străduit ca 
personalitatea celor cărora le sunt dedicate sălile 
de muzeu să fie strâns legată de cea care poate fi 
descoperită și citindu-le cărțile. Căci sunt rare cazu-
rile (chiar dacă, fără discuție, există și astfel de 
exemple) în care spiritul cărților se îndepărtează de 
personalitatea autorilor lor.

„Am văzut tineri afectați, 
 cu lacrimi în ochi,  
nu exagerez deloc”

Muzeul Pogromului comemorează victimele 
comunității evreiești pe care parcă discuțiile 
legate de istoria națională le-a trecut multă 
vreme cu vederea. De ce credeți că are România 

responsabilitatea morală de a-și recunoaște 
greșelile și de a-și comemora victimele?

Știți, contraargumentul pe care l-am auzit cel mai des 
la ideea înființării Pogromului, la care personal am 
ținut enorm, a fost: „Chiar dacă lucrurile au stat așa, 
de ce trebuie noi să ne simțim vinovați?”. Pentru ce 
a fost atunci nu avem de ce să ne simțim noi direct 
vinovați, într-adevăr. Însă dacă ascundem ce a fost, 
dacă nu recunoaștem, dacă nu ne asumăm ca popor 
și tragediile pe care înaintași ai noștri le-au cauzat, 
devenim într-un fel părtași. Abia atunci suntem și noi 
vinovați. O comparație puțin forțată, dar poate nece-
sară: a păstra tăcerea atunci când afli despre o crimă 
comisă de cineva nu e chiar lipsă de vinovăție, nu? 
Și-apoi, oamenii care se spală pe mâini de trecut, în 
ideea că nu avem vreo vină pentru ce au făcut înain-
tașii noștri, sunt tocmai cei care, cu atâtea alte prile-
juri, se fălesc, de-a dreptul, cu eroismul sau cu talentul 
altor înaintași. Atunci nu mai simt nevoia să se spele 
pe mâini de trecut, atunci preiau trecutul și-l folo-
sesc cu mândrie pentru a-și justifica acțiuni patrio-
tice uneori, patriotarde deseori, din prezent. Avem o 
dublă măsură aici, mai mult decât vizibilă, dar e greu 
să ne-o recunoaștem. Muzeul Pogromului de la Iași 
era, este și va fi necesar. El nu rezolvă istoria, nu poate 
repara nimic, din păcate. Dar ne amintește câtă dramă 
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se poate produce atunci când preferi să închizi ochii și 
să-ți spui: „Nu e treaba mea, nu eu sunt vinovat”.

E emoționant să vezi cât impact are asupra unor 
oameni care nu știau despre evenimentele din 
1941. Am văzut tineri afectați, cu lacrimi în ochi, 
nu exagerez deloc. Sigur că există și alte reacții, 
dar despre acelea mai degrabă auzim, nu le vedem. 
Căci un om care continuă să nege Pogromul nu va 
veni la Muzeu pentru a-l vizita. Însă e foarte impor-
tant, repet, faptul că mulți oameni care știu puțin, 
sau chiar deloc, despre acele evenimente află acum 
și înțeleg. Credeți-mă, de fiecare dată când văd 
asemenea reacții mă emoționez în egală măsură 
și-mi spun, din nou și din nou, că miza e enormă și 
că un asemenea muzeu era mai mult decât necesar.

„Prezența muzeului în viața 
comunității nu se poate reduce 
doar la a păstra și a valorifica 

patrimoniul”

Educația muzeală face parte din portofoliul acti-
vității Muzeului Național al Literaturii Române 
din Iași. Ce impact au atelierele asupra tinerilor? 
Reușiți să fidelizați acest segment ca public?

Educația muzeală a fost printre mizele personale ale 
precedentului mandat. Cred că un Muzeu ar trebui 
să aibă ca prioritate educația muzeală, iar asta nu 
numai pentru că așa e firesc și face parte din misi-
unea unei asemenea instituții, dar și pentru că există 
un interes uriaș din partea publicului, din partea 
copiilor, din partea părinților. E foarte îmbucurător 
să văd cât de mulți participă la asemenea activități.

Cred că MNLR Iași este o instituție importantă a 
Iașiului. Iar prezența muzeului în viața comuni-
tății nu se poate reduce doar la a păstra și a valori-
fica patrimoniul. De aceea organizăm evenimente 
precum FILIT sau Șotron, cu o foarte bună implicare 
a comunității, de aceea realizăm și evenimente cu 
rezonanță larg culturală, nu una strict literară.

„Muzeele sunt făcute să 
prezerve istoria, dar în același 

timp s-o valorifice”
Imagini din expozițiile Muzeului Literaturii din Iași
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Mai credeți în posibilul succes al unui muzeu 
clasic? În ce măsură răspunde el nevoilor vizita-
torilor de astăzi?

Să știți că nu toată lumea e neapărat încântată să 
descopere într-un muzeu o abordare mai interac-
tivă, mai în ton cu ce ne imaginăm noi că gândește 
publicul de azi. Sunt oameni pentru care muzeul e 
exclusiv un sanctuar guvernat de istorie și dedicat 
istoriei, fie ea literară sau de orice alt tip. Și noi nu 
venim să spunem că nu așa trebuie privit un muzeu. 
Dimpotrivă, cred că e greșit să încerci să schimbi, 
doar de dragul unui răspuns la solicitările prezen-
tului, locuri pline de trecut și de fascinație cultu-
rală precum Bojdeuca lui Ion Creangă, precum Casa 
lui Mihai Codreanu, precum conacul Negruzzi de la 
Trifești sau cel al lui Alecsandri de la Mircești, ca să 
dau doar câteva exemple. Sunt muzee și muzee. E 
adevărat, pentru mine, la fel ca pentru mulți dintre 
colegii mei, e important ca un muzeu să răspundă 
publicului de azi. Căutăm să înnoim modul în care ne 
prezentăm, ne uităm permanent la muzee mari din 
lume, ne dorim să facem ceva cu adevărat impor-
tant. Dar ne place să credem că ne raportăm întot-
deauna la valoare, la cultură, la istorie. N-am un 
răspuns cu da sau nu la întrebarea dumneavoastră, 
căci nu putem vorbi despre un singur „public de 
astăzi”, unul care vede lucrurile într-un singur mod. 
Cred, într-adevăr, că publicul e esențial, că muzeele 
sunt făcute să prezerve istoria, dar în același timp 
s-o valorifice. Iar valorificarea se face cu ajutorul 
publicului și pentru public, fie el larg sau format din 
specialiști. Însă, chiar dacă, prin absurd, publicul ar 
cere-o, un muzeu nu poate avea aceleași obiective 
cu un parc de distracții. De aceea, căutăm o abor-
dare modernă, ne dorim mijloace noi de expunere 
și informare, mergem uneori și către ludic acolo 
unde ne putem permite, dar așa cum am spus deja, 
o facem ținând permanent cont de misiunea unei 

instituții de acest tip și raportându-ne constant la 
ideea de excelență culturală.

„Dacă oamenii își pot permite 
să-mi spună că greșesc, atunci 

am mult mai multe șanse să 
evit greșelile”

Cum vedeți acest rol de manager de muzeu?

Să știți că eu nu folosesc pluralul degeaba. Noi avem 
multe întâlniri aici, discuții mai destinse sau mai 
aprinse. Și multe dintre decizii sunt luate pentru că 
suntem în majoritate de acord cu ele. Nu-mi impun 
părerile pentru că sunt manager, ar fi total nepo-
trivit. Nu cred nici în ideea aceea pe care o mai aud 
uneori, ca sugestie, anume că un coordonator al unei 
instituții nu trebuie să arate niciodată că poate greși. 
Eu știu că pot greși și n-am nici un motiv să mă prefac 
în fața oamenilor că-s infailibil. Dar mai știu și că, 
dacă oamenii își pot permite să-mi spună că greșesc, 
atunci am mult mai multe șanse să evit greșelile. Am 
divagat puțin, nu era neapărat ăsta sensul întrebării, 
dar nu e tocmai rău că am făcut-o: pot reveni astfel, 
în finalul discuției, la colegii mei. Și pot spune că 
rolul meu ca manager e definit și de ei. Propunerile 
lor bune, pe care sigur că le iau în seamă, deschid 
instituția și îi dau multe șanse. De aceea îi și apreciez 
foarte mult, de aceea le mulțumesc și de aceea țin să 
subliniez, de fiecare dată când am ocazia, că nu spun 
asta pentru că ar da bine, ci pentru că am cu adevărat 
toate motivele s-o fac. l

Lucian Dan Teodorovici este director al 
Muzeului Național al Literaturii Române 
din Iași. Este iniţiator și coordonator, 
alături de Dan Lungu și Florin Lăzărescu, 
al Festivalului de Literatură și Traducere 
de la Iași (FILIT). Este scriitor, regizor și 
scenarist și coordonator al colecției „Ego. 
Proză” de la Editura Polirom.
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 Niculae Iancu

Consiliul de securitate 
al Pământului, Nuuk,  

28 august 2040

Ficțiune geopolitică

M embrii Consiliului de 
Securitate al Pământului 
se vor reuni la finalul 
lunii august 2040 în 
Nuuk, Statele Unite ale 
Europei. Va fi un summit 
aniversar, care va marca 

împlinirea unui deceniu de la înființarea consiliului, 
ca organ însărcinat cu menținerea păcii și securi-
tății universale al Organizației Pământului. În urmă 
cu zece ani, procesul de reformă a Organizației 
Națiunilor Unite a condus la crearea organizației de 
astăzi, care surprinde mai bine schimbarea naturii 
ordinii internaționale și noua rațiune a-statală a 
celei mai importante instituții de guvernare globală 
de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Acceptarea în rândul membrilor organizației a 
actorilor globali non-statali a fost decizia politică 
firească, favorizată de valul de transformări econo-
mice și sociale, amplificate de avansul tehnologic 
de la începutul mileniului. Pe fondul modificărilor 
psiho-comportamentale ale oamenilor hiper-tehno-
logizați, identitățile naționale s-au estompat în fața 
altor tipuri de identități. Rețelele sociale, culturale 
și profesionale distribuite global au căpătat în anii 

‘2020 pronunțate valențe politice. Deciziile majore 
au ieșit de sub apanajul guvernelor, o cedare de 
autoritate fără precedent a statelor în fața valului 
de libertarianism social de sorginte cybersocie-
tală. Influența crescândă a rețelelor sociale asupra 
mecanismelor politice a pregătit terenul pentru 
afirmarea actorilor economici și tehnologici globali, 
a marilor universități și centrelor de cercetare, a 
platformelor internaționale de analiză strategică 
și lobby sau a organizațiilor non-guvernamentale 
non-profit, ca parteneri egali ai statelor-națiune.

Războiul ruso-ucrainean din prima parte a dece-
niului trei a marcat eșecul statului, ca unică enti-
tate politică beneficiară a monopolului puterii și 
a consfințit rolul covârșitor al actorilor supra-sta-
tali și non-statali în deciderea sorților recursului la 
violenţă. Este cea mai mare reformă a modelului de 
organizare politică a societății umane de la Pacea 
Westfaliană, atunci când geografia înlocuise religia 
pentru a trasa frontiere fizice în jurul centrelor de 
putere politică create de omogenitățile societale 
de tip național.

Tranziția actorilor sociali, economici și tehnologici 
non-statali către spațiul politic global le-a asigurat 
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accesul cu drepturi depline în cadrul Adunării 
Generale a Organizației Pământului. Cei 275 de 
membri statali și non-statali ai primei adunări 
generale din 2030 au creat organisme de decizie 
pentru rezolvarea principalelor probleme cu care 
se confruntă societatea de astăzi. Între acestea, 
Consiliul de Securitate al Pământului ocupă un loc 
central, alături de Consiliul drepturilor omului și 
identităților multiple, Consiliul inteligenței arti-
ficiale și interacțiunii om-mașină, Consiliul de 
protecție a mediului, ecosistemelor naturale și 
organismelor cyborg sau Consiliul de colonizare a 
spațiului cosmic.

Însă, probabil că cea mai importantă reformă poli-
tică a fostei ONU se regăsește în structura bicame-
rală actuală a Organizației Pământului. Un proces 
început la finele anilor 2020, care a condus la 
formarea Adunării Reprezentanților, sub forma unei 
camere inferioare cu 555 de membri aleși direct 
de oamenii din întreaga lume pentru mandate de 
trei ani. Procesele elective au loc pe platformele 
politice ale mediei sociale, acolo unde candidații 
trebuie să convingă că pot vorbi și vota în numele 
unor comunități reprezentative distribuite global.

Rezoluțiile Adunării Generale a Organizației Pămân-
tului, senatul noii ordini internaționale, sunt funda-
mentate pe inițiativele Adunării Reprezentanților, 
care, la rândul lor, se bucură de legitimitatea conec-
tării directe a membrilor la interesele oamenilor 
sau comunităților care i-au votat. Opiniile repre-
zentanților beneficiază de ratinguri de încredere 
și onestitate rezultate din agregarea a două clase 
de scoruri. Pe de o parte, „steluțele” dobândite în 
interiorul rețelelor sociale și profesionale, iar pe 
de altă parte, ratingurile de comportament extrase 
de tehnologiile machine learning implementate în 
rețelele de tip Internet of Things care ne asigură 
confortul cotidian. Adunarea Reprezentanților 
beneficiază de cinci locuri de membri nepermanenți 
ai Consiliului de securitate al Pământului. Aceștia 
acționează, de regulă, ca o minoritate politică 
favorabilă inițiativelor convergente ale membrilor 
permanenți.

În pofida festivismului previzibil, reuniunea de la 
Nuuk se anunță tensionată, cu mai multe puncte 
fierbinți pe agendă decât eufemisme consensuale. 
De altfel, alegerea locației a presupus negocieri 
intense între blocurile geotehnopolitice ale lumii. 
Poziția Nuuk, la frontiera dintre Statele Unite ale 
Europei și Statele Unite ale Americii de Nord, poate 
semnifica dorința comunității euroatlantice pentru 
menținerea rolului său central în asigurarea secu-
rității internaționale în următoarele decenii. Surse 
apropiate echipelor de negociere afirmă că decizia 
finală privind locația summitului a fost influențată 
de Statele Unite ale Americii de Nord, uniunea care 

integrează astăzi statele canadiene cu cele ameri-
cane și deține cea mai mare putere militară și tehno-
logică a lumii. În ciuda competiției globale pentru 
supremație tehnologică, cei mai mulți membri ai 
Consiliul de Securitate al Pământului se vor deplasa 
la Nuuk cu dronele nord-americane ale Lockheed 
Martin, pornind de la Iqaluit, orașul cu două mili-
oane de locuitori de pe coasta de est a Americii de 
Nord. Încălzirea globală a înlesnit popularea accele-
rată a teritoriilor din nordul Atlanticului, acoperite 
de ghețuri până nu demult.

La Nuuk, cei 15 membri permanenți și 15 aleși 
ai consiliului de securitate vor trebui să adopte o 
poziție fermă cu privire la stabilizarea centrului 
Africii, devastat de conflictele ultimului deceniu 
create de migrațiile masive de populații, sărăcia 
accentuată, foametea și bolile produse de schimbă-
rile climatice. 11 membri, Statele Unite ale Europei, 
Statele Unite ale Americii de Nord, Federația 
Democratică Rusă, China, Amazon, Google, Pfizer, 
Xiaomi, Autonomous Generation, Forumul Global 
de Mediu și Confederația Oceania, au propus 
un proiect de rezoluție prin care o jumătate de 
miliard din cei aproape două miliarde de africani ar 
putea primi rezidență fie pe insulele artificiale ale 
Organizației Pământului din Oceanul Arctic, fie vor 
fi strămutați în teritoriile rusești și nord-americane 
din proximitatea Cercului Polar de Nord. Consiliile 
politice autonome regionale public-private din 
aceste regiuni, formate din reprezentanții statelor, 
corporațiilor și ONG-urilor, sunt de mai mulți ani în 
căutarea de forță de muncă pentru noile areale agri-
cole și industriale care au luat locul fostelor întin-
deri de gheață. După unele surse de la Moscova, 
populații largi ar putea fi relocate și în regiunea 
Gobi, care se confruntă cu o criză majoră a forței de 
muncă, mai ales după investițiile masive ale Rusiei, 
SUE, SUAND, Amazon și Tesla în construcția celui 
mai mare cosmodrom al lumii și a uriașelor hub-uri 
logistice ale industriei aerospațiale.

În deciziile pe această temă vor conta și rezulta-
tele programului de augmentare biologică, derulat 
în ultimii șapte ani de Consiliul de protecție a 
mediului, ecosistemelor naturale și organismelor 
cyborg, pentru facilitarea adaptării rapide a oame-
nilor la condițiile climatului rece și la consumul 
alimentelor artificiale rezultate din reciclarea deșe-
urilor din plastic.

Se poate anticipa o opoziție a Federației Africii 
Subsahariene cu privire la proiectele care vizează 
migrații masive controlate de populații. Guvernul 
său a luptat mulți ani pentru găsirea de soluții în 
interiorul arealului african. Cu toate acestea, decizia 
de strămutare va fi susținută de părților direct inte-
resate cu puternice argumente economice și finan-
ciare. Conform declarațiilor ministrului european al 
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Apărării, stabilizarea Africii va permite retragerea 
celor două corpuri de armată ale armatei europene 
din Africa, iar Comandamentul militar european de 
la Pretoria ar putea deveni Centrul euro-african de 
transfer tehnologic în domeniul inteligenței artifi-
ciale. În același sens, Consorțiul General Dynamics 
– Rheinmetall – Renault a anunțat că programul 
de relocare a populațiilor afectate de schimbă-
rile climatice îi va permite să recicleze mașinile de 
luptă ale celor trei brigăzi ale forțelor sale de secu-
ritate privată cu care contribuie la forța de stabili-
zare a Africii, pentru a putea utiliza materialele rare 
recuperate în construcția flotei lor spațiale. Mai 
mult, bateriile retrofitate vor putea fi redistribuite 
complexului energetic de centrale de desalinizare 
a apei oceanice de la Dakar, deținut de Organizația 
Mondială a Apelor Artificiale. Acest complex 
alimentează și Sahara River, cel mai mare fluviu 
artificial din lume, care străbate întreaga Uniune a 
Africii de Nord de la Dakar la Alexandria.

O altă chestiune sensibilă este statutul coloniilor 
lunare. Pozițiile aparent ireconciliabile ale Chinei și 
Tesla au blocat adoptarea unei rezoluții pe această 
temă în ultimii trei ani. Elon Musk a declarat în 
mai multe ocazii că cel mai mare succes pe care îl 
poate avea până la împlinirea vârstei de 70 de ani 
ar fi ca Asociația Coloniilor Lunare să ocupe un 
fotoliu în cadrul Adunării Generale a Organizației 
Pământului, în timp ce Beijingul duce o campanie 
susținută pentru menținerea sistemului instituit 
în 2032 de reprezentare prin rotație a intereselor 
asociației de fiecare dintre actorii prezenți pe lună. 
Se poate anticipa că discutarea subiectului va fi 
amânată până anul următor, atunci când reuniunea 
anuală a Consiliului de Securitate al Pământului 
va avea loc, pentru prima dată în istorie, în spațiul 
cosmic. Stația orbitală privată Amazon Universe îi 

va găzdui pe liderii de securitate ai lumii, prilej cu 
care va fi lansat mult așteptatul program de colec-
tare a asteroizilor bogați în zăcăminte de cobalt, 
litiu și magneziu cu ajutorul dronelor militare de 
generația a zecea.

Neincluderea pe agenda Summitului de la Nuuk a 
chestiunii coloniilor lunare este cu atât mai previ-
zibilă cu cât americanii și europenii doresc cone-
xarea statutului Lunii cu problematicile reglemen-
tării traficului comercial către Marte și distribuirii 
mai echitabile a costurilor pentru reciclarea deșeu-
rilor spațiale între puterile deținătoare de capabili-
tăți autonome de transport spațial, de foarte mare 
viteză, bazate pe inteligență artificială. Aducerea 
Chinei, Rusiei și Indiei într-un acord universal de 
control al licențelor pentru traficul cosmic ar repre-
zenta o victorie importantă a euro-americanilor, cu 
atât mai mult cu cât costurile acestor transporturi 
au scăzut semnificativ în ultimii ani. În schimbul 
intrării indienilor în acord, Statele Unite ale Europei 
au promis alocarea de fonduri importante pentru 
finanțarea stației de reciclare a deșeurilor spațiale 
de la Made, mega-centrul ecologic al Indiei Mari, 
stat al cărui frontiere coincid în foarte mare măsură 
cu cele coloniale de la începutul Secolului XX.

Indiferent de succesul unui asemenea acord, poziția 
Tesla în chestiunea coloniilor de pe Lună nu poate 
fi ignorată, mai ales după ce la conducerea consi-
liului său de guvernare a venit Greta Thunberg, 
cunoscută pentru pozițiile radicale cu privire la 
lipsa de credibilitate a guvernelor statelor-națiune 
în abordarea problemelor de mediu și considerată, 
de mulți, ca inflexibilă și zeloasă. Miza Tesla este 
pregătirea terenului pentru lărgirea autonomiei 
politice a satelitului natural al Pământului în scopul 
introducerii cetățeniei selenare.
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Rămânând în domeniul spațial, conform unor surse 
jurnalistice din web-ul cuantic, Statele Unite ale 
Europei ar intenționa să aducă în discuție la reuni-
unea de la Nuuk necesitatea semnării unui tratat 
de neproliferare a stațiilor orbitale pentru lansarea 
rachetelor hipersonice și pentru controlul armelor 
inteligente dirijate de generația a cincea. Elementul 
de sensibilitate al acestei teme este instabilitatea 
conștiinței artificiale universale, rezidentă în meta-
versul găzduit de Meta. La prima vedere, o astfel 
de inițiativă poate părea surprinzătoare, mai ales 
venind de la liderul global în domeniul tehnologiilor 
de realitate augmentată utilizate de majoritatea 
sistemelor de comandă și control ale infrastructu-
rilor critice globale, domeniu în care se încadrează 
și rețelele de sateliți și platforme orbitale. Însă, 
Bruxellesul este supus unei presiuni crescânde din 
interior, în primul rând din partea mișcării eticienilor 
post-neoumaniști pornită din Londra după reinte-
grarea insulelor britanice în Uniunea Europeană, 
la finalul deceniului trei. Trebuie reamintit că reîn-
toarcerea britanicilor în Uniune a fost facilitată de 
succesul economic obținut de europeni în cadrul 
financiar 2021-2027, datorită perseverenței în 
implementarea master-planului de reziliență după 
pandemia de Covid-19, ultima mare pandemie 
globală a omenirii. Explozia cercetării și inovării de 
pe continent a fost într-o totală antiteză cu criza 
economică în care s-au adâncit insularii după Brexit. 
O lecție usturătoare pentru istoria națiunii care a 
creat modelul politic al democrației, deschiderii 
națiunilor către cooperare și dialog și comerțului 
global. Eticienii londonezi au transformat această 
lecție într-o politică post-neoumanistă a solidari-
tății, unității și incluziunii pe care o văd aplicabilă în 
toate spațiile fizice și virtuale ale societății noastre, 
inclusiv în spațiul cosmic.

Este de așteptat ca Rusia și Oceania să nu 
agreeze semnarea unui tratat de neproliferare, 
mai ales după ce Moscova și Canberra au încheiat 
un memorandum de cooperare pentru utilizarea 
duală a stațiilor lor orbitale militare într-o rețea 
comună pentru îmbunătățirea tehnologiilor de 

captare și înmagazinare a energiei fulgerelor. 
Aceste surse de energie au fost integrate în cate-
goria infrastructurilor critice după abolirea emisi-
ilor de CO2 în 2035. Sensibilitatea subiectului 
este amplificată de acțiunile piraților energe-
tici, care și-au îmbunătățit tehnicile de conectare 
ilegală la sursele de energie alternativă cosmice, 
atmosferice și submarine. Aceasta, în pofida rezo-
luției Consiliului de Securitate al Pământului din 
urmă cu trei ani, prin care Forțele Spațiale Nord-
Americane au fost mandatate să desfășoare 
Operațiunea Geea pentru protejarea meta-in-
frastructurilor energetice neo-neconvenționale. 
Se pare că limitările operaționale, mai ales nein-
cluderea infrastructurilor private ca obiective ale 
misiunii, au împiedicat obținerea de rezultate 
concrete până în prezent.

În final, o altă rezoluție va fi pusă pe agendă de 
Toyota și MIT are doresc ca finanțarea cercetă-
rilor pentru tehnologiile de propulsie a dronelor 
cu consum negativ de energie să fie validată de un 
consiliu științific care să raporteze periodic stadiul 
dezvoltărilor către adunarea generală. Măsura are 
în vedere potențialul dual al acestor tehnologii, iar 
cei doi membri ai consiliului de securitate reclamă 
concurența neloială din domeniu a centrelor de 
cercetare care nu investesc suficient în implemen-
tarea cerințelor obligatorii de securitate ciberne-
tică, din cauza costurilor încă prohibitive. În ultimii 
ani, au fost semnalate scurgeri de informații către 
grupările anarhiste și de extremă dreaptă, care 
după unele estimări ar putea ajunge să producă 
vehicule cu consum negativ de energie în mai puțin 
de trei ani. O astfel de evoluție ar crea o adevărată 
explozie a traficului de roboți, semiconductori și 
plasmă cibernetică, care intră sub incidența regi-
mului internațional de control al producției și distri-
buției de resurse tehnologice esențiale.

În acest context complicat de securitate globală, 
summitul Consiliului de Securitate de la Nuuk 
devine crucial pentru stabilirea direcției în care se va 
îndrepta omenirea până la finalul acestui secol. l

Niculae Iancu este expert în securitate 
și apărare, cu experienţă în domeniul 
cercetării științifice militare și de 
intelligence. Fost rector al Academiei 
Naționale de Informații.
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 Daniel Cristea-Enache

Versatilitate

Mihai Măniuțiu – Cum și ce vor fi vorbit 
românii în epoca post-comunismului

 
Versatilitatea discursivă și stilistică

După mai multe cărți publicate, în genuri diferite 
(poezie, proză, eseu), se poate spune că literatura 
nu mai înseamnă pentru Mihai Măniuțiu doar… 
violon d’Ingres, ci o pasiune și o vocație secundă. Cu 
„A șaptea viață a lui Alexandru Royce”, Măniuțiu mă 
convinge că este un scriitor veritabil, capabil să arti-
culeze o intrigă romanescă, să urmărească, în pagini, 
personaje literare diferite și să ofere totodată citito-
rului, pe lângă întâmplările în sine, o reflecție asupra 
sensului lor. Dar cea mai meritorie reușită a regizoru-
lui-scriitor este, aici, versatilitatea discursivă și stilis-
tică prin care el își „derulează” romanul.

Mărturii, depoziții, confesiuni

Lipsit de un narator impersonal (precum în romanele 
de un realism mai tradițional), acesta se compune din 
capitole alcătuite, la rândul lor, din mărturii, depo-
ziții, confesiuni, relatări, povestiri ale personajelor. 
Elementul lor comun este dat de istoria tânărului din 
titlul romanului, iar cel căruia i se povestesc versiuni 

diferite asupra lui Alexandru Royce este un gazetar 
care face o „anchetă”, un „reportaj”, un „itinerar” cu 
ceea ce i s-a întâmplat eroului titular.

Formula aceasta a anchetei prin care se reconsti-
tuie, din fărâme, adevărul asupra unui personaj sau 
a unei situații-cheie a mai fost practicată în romanul 
autohton; la Augustin Buzura, la Virgil Duda, la 
Norman Manea, ca și în „Reconstituirea”, pelicula 
rapid interzisă a lui Lucian Pintilie (film făcut după 
o nuvelă a lui Horia Pătrașcu), observăm o aceeași 
„efasare” a naratorului omniscient, ce lasă loc unuia 
doritor de a afla adevărul și unor personaje care îi 
povestesc ceea ce cunosc — într-o continuă fragmen-
tare de perspectivă, cu „adevăruri” parțiale, relative, 
inevitabil subiective. Mihai Măniuțiu, în romanul său, 
va împinge acest multi-perspectivism până la ultimele 
consecințe. Gazetarul care își desfășoară cu răbdare 
și minuție ancheta este redus, așa zicând, la tăcere de 
către autorul care ne face să ascultăm numai răspun-
surile, nu și întrebările; și care nu-i oferă o identi-
tate concretă, un nume, nici măcar o voce ziaristului 
ce a declanșat acest „turnir” confesiv. Dacă tânărul 
Alexandru Royce este un personaj enigmatic, ciudat, 
așa cum reiese din relatările celor intervievați, gaze-
tarul pare unul de-a dreptul invizibil, prin unghiul 
naratologic ales și păstrat de Măniuțiu.

Ca story, cu episoade reconstituite de gazetar prin 
punerea cap la cap a relatărilor (ca într-un puzzle), 
istoria lui Royce e cam trasă de par, cu o doză de 
senzaționalism ce-l face pe autor să-și treacă eroul 
prin mai toate mediile sociale: mafioți autohtoni, 
foști securiști și milițieni ceaușiști, oameni de afaceri 
cu averi exorbitante, vrăjitoare, educatoare de grădi-
niță și oengiști, informatori agramați și bodyguarzi 
înspăimântători, vagabonzi, „peregrini”, călugări 
săraci cu duhul, creaturi „patibulare”, cum ar spune 
Patapievici, ciobani și specialiști în IT, camionagii și 

O
bservăm, de nu puține ori, cum 
un profesionist ori un performer 
într-un domeniu are ambiția 
de a ieși din ceea ce se numește 
zona sa de competență, încer-
când altceva și confruntându-i 
pe admiratorii săi cu un alt tip 

de pariu. „Transferul capitalului simbolic” nu se 
produce însă de la sine, fiindcă adesea și criticii lite-
rari, și cititorii de plăcere resimt diferența de nivel.
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vedete din showbiz… O întreagă lume este întâlnită 
de Alexandru Royce într-un timp foarte scurt, în timp 
ce nouă, oamenilor obișnuiți, ne-ar lua o viață și ceva 
să facem cunoștința tuturor acestor tipologii.

Captarea vocilor și limbajelor

Unde excelează însă Mihai Măniuțiu este tocmai în 
captarea vocilor și limbajelor specifice acestor cate-
gorii socio-tipologice. De la proza regretatului Sorin 
Stoica, la fel de impregnată de o realitate socială 
captată în discurs, n-am mai întâlnit o asemenea 
rezoluție artistică, cvasi-perfectă, a condiției sociale 
a unui personaj, a nivelului de instrucție, a orizon-
tului său imediat perceptibil prin felul în care perso-
najul vorbește.

Frescă socială obținută  
prin succesiune de relatări

De la un punct încolo, miza lecturii nu mai constă 
în urmărirea obiectului anchetei gazetărești (ce i 
s-a întâmplat lui Alexandru Royce?), ci în hașurarea 
unei noi linii caracterologice în tabloul social atât de 
complex reușit de Măniuțiu. Nu prea ne mai intere-
sează ce anume relatează personajele, la ce se referă 
ele, cum l-au văzut pe eroul nostru (câteva caracte-
rizări: „din lună”, „teroristu’”, „puțoiul”, „nimurugu’”, 
„zălud”, „străinezu’”, „ciudățelul”, „retardat”, „fața 
aia de lunatic”, „alien”, „Maidanezul”), ci modul în 
care ele însele se exprimă. Cu o versatilitate stilis-
tică absolut remarcabilă, Mihai Măniuțiu reușește un 
tur de forță descriptivă, nu prin descrierea persona-
jelor, prin portretizarea lor, dar prin captarea fiecărui 
discurs auto-caracterizant. Să vedem numai două 
exemple din această frescă socială obținută prin 
succesiune de relatări ce poartă o amprentă a condi-
ției fiecărui personaj în parte.

Gorila domnului T.

Un personaj memorabil este „gorila domnului T.”, 
care își iubește angajatorul cu o fidelitate de animal 
domestic și care, ca să nu facă moarte de om, se 
înspumează, după cum bine l-a sfătuit și duhovnicul 
lui… Conștient de potențialul tipologic al persona-
jului în chestie, Măniuțiu va face astfel încât el să 
mai vorbească o dată, spre finalul romanului. Dacă 
tânărul Alexandru Royce e „ciudățel”, apoi acest 
bodyguard al domnului T. pare nebun de legat:

„Io nici nu știu câteodată cine mai sunt, așa-i de 
complicat cum te socotesc și te numără ba unii, ba alții, 
și cum se întâmplă, da’ te faci că nu-i nimic și te-nspu-
mezi, și imediat știu ce fac și mă-nscriu în ordine legală, în 
legalitate, cum mi-o ordonat, și ascult de domnul T. ca de 
Dumnezău. Păi despre înspumare vă pot vorbi și-o săptă-
mână, că-i specialitatea mea, îs maistru de vârf. Eu mă-n-
spumez și dacă-s singur și nu mă calcă nimeni pe bătături, 

mă-nspumez al naibii, ca să iasă tot acidu’ care fierbe-n 
mine, să iasă ca spuma de șa șampanie și — gata, îs ca nou. 
Și aproape-mi vine să chiui de satisfacția asta, că l-am dat pe 
dracu’ de-a berbeleacu’. Că dracu’ sălășluiește-n fieștecare 
din noi și tre’să-l dăm afară periodic. Mă-nspumez, futu-i 
anafura ei de lume, Doamne, iartă și păzește, mă-nspumez, 
și rămân cool” (p. 36)

Un intelectual cu probleme sufletești

Capitolul 3 se deschide prin relatarea unui alt 
personaj ce se ține minte, un chelner care a 
ter minat regia de tea tru 
și vor bește cu totul 
altfel decât gorila dom-
nului T., într-un stil 
elevat, discret-scriitori-
cesc, de in telectual cu 
probleme sufletești:

„Era o zi de sâmbătă. 
Una din zilele alea nici 
cenușii, nici colorate, când 
ai un fel de umbră în tine și 
simți că toate ar putea să-ți 
iasă pe dos. Speri să nu se 
întâmple asta, de vreme ce 
toate sunt ca de obicei și nu 
remarci nimic schimbat. 
Însă umbra e acolo și n-ai 
putea spune cu precizie 
dacă e a ta, sau a altcuiva 
care s-a insinuat ori caută 
să se insinueze în tine. Ca 
o presimțire. Ca amintirea 
vagă a unui vis mai degrabă 
dezagreabil.” (p. 56)

Nenumiții

Romancierul evită, în mai multe rânduri, să dea 
un nume personajelor care relatează, ameste-
cându-le cu altele care, dimpotrivă, au nume ori 
porecle sugestive. Un interlop poartă supranumele 
de Mușchetaru’, un agent de poliție se numește 
— regulamentar — Costel Vieru. Dar alții rămân 
așa, nenumiți, nu fiindcă ar fi niște personaje mai 
puțin interesante, ci pentru că sunt în cel mai 
înalt grad reprezentativi pentru societatea româ-
nească post-revoluționară, cu bodyguarzi și avocați, 
„gorile” și „domni” potenți financiar, „peregrini” și 
camionagii. Prin fiecare dintre ei, Măniuțiu reușește 
să fixeze un profil individual verosimil și totodată o 
categorie întreagă de personaje asemenea.

Din această perspectivă, romanul de față e o adevă-
rată mină de aur pentru un sociolog din viitor, care 
va dori să știe cum și ce vor fi vorbit românii în 
epoca post-comunismului. l

Mihai Măniuțiu, „A șaptea viață a lui 
Alexandru Royce”, roman, Editura 

Humanitas, București, 2022, 196 p.
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Yigru Zeltil

„un afișaj de bord  
care a criptat bordul”

Ioan Coroamă, dincolo de mizele 
pe care și le propun cei mai mulți 

debutanți

I
oan Coroamă s-a născut în 2001 
și se încadrează cronologic și 
mentalitar în ceea ce socio-
logia americană descrie ca fiind 
„generația Z”, un contingent cu 
o stare materială mai precară 
decât generațiile anterioare și, 

ca atare, cu tendințe pronunțate către 
un individualism mai restrâns și către 
activism pentru cauze precum ecologia. 
În acest spirit se poate citi primul său 
volum de poezie, „Colectiva”, apărut în 
colecția celei mai notorii edituri noi de 
poezie, OMG.

Calofilia prevalează  
asupra minimalismului

Tânărul poet vine dintr-un oraș cu un mediu literar 
mult mai conservator, Iașiul, participând mai 
degrabă la lumea literară clujeană, unde face parte 
din gruparea Mafia Sonetelor, care urmărește revi-
talizarea interesului pentru formele fixe, aplicate 
însă într-o poezie mai actuală, mai puțin conserva-
toare (și în carte se pot zări un sonet, un rondel și, 
ocazional, rime, mai ales interioare). Andrei Doboș, 
Vlad Moldovan și Alex Văsieș sunt reperele din proxi-
mitate care par să-i fi marcat cel mai mult maniera 
poetică, după cum vom vedea, precum și anumite 

tematici, însă se îndepărtează și mai categoric de 
poeticile brut(al)e ale generației 2000. În mod mai 
frecvent decât la Doboș, calofilia prevalează asupra 
minimalismului (mai accentuat la Alex Cosmescu, ca 
să amintesc un alt poet marcat de fenomenologie).

Mai frapant, se afirmă aici, printr-o nouă sinceritate, 
o sexualitate vegetală („devin o floare când te văd/
și-mi cânți mirare când mă vezi,/ suntem caise în 
livezi,/ petale alungite-n margini/ de grădini”, „florile 
(după un vechi imn floral)”), în contrast ascuțit cu 
erotismul hedonist, cinic și încărcat de misoginism 
și anti-„corectitudine politică”, care caracterizează o 
mare parte din poezia masculină de la D. Bănulescu 
și Gălățanu încoace. În loc de experiența carnală a 
sexului, se anunță „jocul care produce viață și iubire”, 
principiul reproducerii – nu neașteptat pentru o eră 
în care a redevenit centrală biopolitica – și un fel 
de iubire față de alteritate în care Bogdan Crețu, în 
cronica sa din „Observator cultural”, percepe „philia, 
o iubire a aproapelui cvasicreștină”.

Afinitatea feministă

„Colectiva” poate șoca din mai multe puncte de 
vedere, și încă din titlu. Pentru cei mai mulți, 
„colectiv” este un cuvânt la masculin, având cono-
tații funeste după incendiul de la clubul cu același 
nume; altminteri, duce cu gândul la „colectivism” 
și la spiritul colectiv perceput negativ în raport cu 
individualismul. Forma feminină „colectivă”, din 
câte cunosc, a fost introdusă la noi în circulație 
mai recent de grupări feministe precum Colectiva 
Vagenta. Or, afinitatea feministă este evidentă 
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la Coroamă chiar și, pe alocuri, în maniera sa de 
a scrie, cum ar fi în uzul paralelismului sintactic, 
ca la Medeea Iancu: „vreau să construim feri-
cire/ și pentru cei din casele de copii,/ și pentru 
cei din uzinele dezafectate,/ și pentru cei înfome-
tați din stradă/ și pentru cei suferinzi din spitale./ 
să construim fericire pentru oricine are nevoie 
de fericire” (talking heads #two). Poemul care dă 
titlul cărții consacră acest procedeu sub numele de 
mantră – și trimiterea nu e întâmplătoare.

Mitologie, spiritualitate și magie

O altă trăsătură atipică pentru generațiile anterioare o 
reprezintă un anumit interes pentru mitologie, spiritu-
alitate și magie, care se anunță încă din primul poem, 
„câteva vrăji pentru tine”. Un poem scris probabil 
cu gândul la Andrei Doboș și Mihnea Bâlici, „cu mila 
domnului, Andrei”, trimite la credința budistă.

Alte secvențe m-au dus cu gândul la reabilitarea 
limbajului magic din tarotul și astrologia pe care 
adolescentele și adolescenții par să le recupereze 
nu doar în virtutea unei neîncrederi în raționalism, 
moștenită de la generațiile care consumă spiritu-
alitate de „self-help” la pachet cu științe „alterna-
tive” și teorii conspiraționiste totale, ci și dintr-un 
spirit de frondă față de patriarhat și de capitalismul 
neoliberal (sistem criticat aici în cele mai nevral-
gice puncte, de la experimentele pe animale până 
la exploatările de litiu).

„Hybrid Sarx”

Turnura aceasta este întreprinsă de Coroamă 
deopotrivă cu un suflu oarecum mistic (Bogdan 
Crețu a identificat aici candoare „mîșkiniană” și „un 
ce profetic, apostolic”) și cu un apel consistent la 
teoria critică (un alt aspect atipic în poezia română, 
deși poate banal în poezia franceză, americană sau 
scandinavă), mai cu seamă la materialismul vitalist al 
lui Deleuze și Guattari („rizom”, „asamblaj”, „corpul 
fără organe” ș.a.m.d.) și la teoriile postumaniste:

„Corpul a fost injectat cu anti-viruși ARN, 
încălzit la peste 70 de grade la termică, 
și-a pierdut rușinea de a se arăta, 
un afișaj de bord care a criptat bordul.

Corpul s-a dezumanizat, 
fugind de închipuirea lui, 
l-a alungat pe Endehomena, zeul chipurilor. 
Corpul a fost dezvrăjit și deposedat de 
propria-i energie interioară”. („Hybrid Sarx”)

De la particular la general

Nóra Ugron, în „Orlando postuman”, un alt debut 
notabil de anul acesta, a reușit de asemenea să 

abordeze zona non-umană deopotrivă printr-o 
ancorare mai riguroasă în teorie decât alte cărți 
asociate cu această etichetă, de „poezie postu-
mană”, și prin conexiuni afective; acestea sunt 
înscrise însă în siajul unei 
poetici confesive. La Ioan 
Coroamă elementele confe-
sive nu lipsesc cu totul, însă 
ele sunt puțin obfuscate, 
aproape duse în surdină, de 
la particular la general: „ce 
așteptări am de la părinții 
mei/ care mă simt diferit, 
dar care-mi acceptă/ dife-
rența./ ce așteptări am de la 
cei din jurul meu,/ care mă 
simt diferit, dar care nu-mi 
acceptă/ diferența” („talking 
heads #one”).

Andrei Doboș consideră că 
putem vorbi de „o poezie 
fractalică și expansivă, în 
care amalgamează sine-
stezic o mare diversitate de 
tipuri de discurs, dispozitive 
formale și niveluri ale reali-
tății”. Ne putem întreba, nu 
fără temei, dacă nu cumva 
volumul suferă din pricina 
mulțimii copleșitoare de teme 
sau a varietății incredible de registre, care pendu-
lează între senzorialele reverii pastorale și medi-
tațiile ideatice din care nu lipsește jargonul de 
extracție teoretică față de care unii cititori ar putea 
manifesta alergie.

Proliferare a vocabulelor abstracte  
și a semnificațiilor posibile

Concrețea mai pronunțată a poemelor din prima 
parte, „Diferențe”, a produs, aș spune, nu puține 
poeme antologice (mai pot fi amintite „iluzia”, 
„Copaci” sau „Pământ”). Cinstit, aș spune că a doua 
parte a cărții reușește per ansamblu să mențină 
efectul de poezie, fără scăderi semnificative de 
intensitate, dar la limită, cu o proliferare a voca-
bulelor abstracte și a semnificațiilor posibile care 
riscă să amintească de Nichita Stănescu, deși aici 
îi este tributar lui Daniel Turcea (de la care este 
împrumutat un motto: „această ocazie a Timpului/ 
acestă întâmplare a Spațiului/ și acest calmant al 
Acțiunii”). Cu atât mai lăudabilă rămâne ambiția 
lui Ioan Coroamă de a merge dincolo de mizele pe 
care și le propun cei mai mulți debutanți de pe piața 
noastră de carte. E un volum foarte nonconformist 
în contextul românesc actual, unul dintre acele 
debuturi despre care se va mai vorbi mult, pe scurt: 
un eveniment. l

Ioan Coroamă, „Colectiva”, OMG 
Publishing House, 2022
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 Daniel Cristea-Enache

Cvasi-cinematografic

Carmen Firan, o remarcabilă 
observatoare a situațiilor de viață

U
na dintre problemele 
prozatorilor noștri 
care au debutat și 
s-au afirmat în timpul 
regimului trecut 
o reprezintă sufo-
carea spațiului epic 

cu considerații și digresiuni eseistice, 
uneori filozofice, ce țin mai mult de o 
necesitate de exhibare retorică a auto-
rului, decât de o logică a personajelor 
romanului sau a conflictului în care 
ele sunt parte. Subcapitole și capitole 
întregi ne arată nu altceva decât ceea ce 
a citit prozatorul, fără vreo legătură cu 
ce se întâmplă în roman, atunci când 
totuși pare a se întâmpla ceva.

Carmen Firan, „Singurătatea 
bărbaților”, Editura Tracus Arte, 

București, 2022, 216 p.
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Conștientă poate de acest risc, Carmen Firan a dat 
în Singurătatea bărbaților un roman alert și capti-
vant, cvasi-cinematografic prin schimbarea rapidă 
a perspectivei și elementul vizual al scenelor și 
episoadelor, și totodată cu analize și auto-analize 
psihologice aflate la marginea unei psihanalize 
vindecătoare. Diferă, față de modelul romanesc 
schițat mai sus, și profilul personajelor de aici, fie 
ele feminine ori masculine, realizate social sau mai 
degrabă nu, tinere, precum arătosul Nick, de 30 de 
ani, ori la o vârstă mai „coaptă” precum cea a eroinei, 
Mimi (Miriam) care traversează și susține întreg 
romanul fără a fi un super-protagonist neverosimil. 
Și „eroina” — cu ghilimele ușor de înțeles pentru cei 
ce vor citi cartea —, și celelalte personaje pe care 
le cunoaștem prin intermediul ei își poartă condiția 
și ilustrează un regim realist al prozei. Se întâmplă 
destule lucruri neobișnuite în roman, apar răsuciri 
ale cursului și răsturnări de situație, însă autoarea 
evită (și bine face) o rețetă senzaționalistă. Viața 
personajului central și a celorlalte este suficient de 
plină, pentru ca întâmplările ce se nasc din coexis-
tența într-o familie, la un job și într-o comunitate, în 
cercul prietenilor apropiați, al amicilor, al colegilor 
și al noilor cunoștințe, să ofere tensiune epică și 
chiar dramatică paginilor în care ele apar. 

Carmen Firan este o remarcabilă observatoare a 
situațiilor de viață ce devin parcă de la sine prozas-
tice, precum și a lumilor lăuntrice care răbufnesc 
la suprafață cu o anume violență în momentele de 
confruntare și conflict. Mai mult decât atât, pe lângă 
disputele așa-zicând exterioare, din scenele în care 
Mimi se înfruntă cu un altul (o femeie, ca angajata sa 
Jessica, sau un bărbat, ca Jim, prietenul soțului său 
defunct), la fel de bine redată este „lupta” eroinei 
cu ea însăși, cu momentele percepute ca îngrozi-
toare de către o femeie luptătoare, care nu se vrea 
și nu se lasă doborâtă. Privită dintr-un anumit unghi 
și de la distanță, femeia cincuagenară care a fugit 
din România lui Ceaușescu pentru a ajunge în cele 
din urmă la New York și a deține o clinică de frumu-
sețe (și mai multe milioane de dolari în cont) este 
fără dubiu o învingătoare. Privită mai îndeaproape, 
așa cum o face romanciera observându-i gestu-
rile, cuvintele, intonația, mimica, răgușeala vocii în 
unele momente de tensiune sau de emoție puter-
nică, Mimi se dovedește o femeie puternică, dar 
și vulnerabilă, dominatoare, dar și rănită în viața 
ei anterioară, după cum va fi și în cea viitoare. În 
fine, intrând în lumea ei lăuntrică, în gândurile și 
sentimentele, amintirile mai vechi și senzațiile de 
acum, proiecțiile și reprezentările ei, planurile pe 
care și le face și ambițiile ținute mereu sus, într-un 
roman realist mai degrabă dur decât comfortable, 
Carmen Firan reușește să construiască un personaj 
feminin memorabil, pregnant și autentic în aceeași 
măsură, surprinzătoare. Avem în fața ochilor un 
personaj tridimensional și cu multe fațete, pe care 

romanciera îl prezintă nu dintr-odată și exhaustiv, ci 
într-un mod gradat, încetul cu încetul, prin interme-
diul unor secvențe epice care se vor dovedi lămu-
ritoare. În locul unei analize extinse făcute într-un 
anumit punct al cărții, Carmen Firan a preferat să-și 
urmărească personajul central și să observe (cu 
aparentă răceală, cu neutralitate) felul în care Mimi 
(Miriam) se comportă într-o situație sau alta. Iată 
ceva cu adevărat pasionant pentru mine: să urmă-
resc în romanul de față întâmplări din spațiul social 
și privat, public și personal ce răspund sensibili-
tății și interiorității unui personaj feminin; iar acest 
personaj feminin să nu fie creat de un romancier, de 
un bărbat care își închipuie el cum este femeia și ce 
simte ea, ci de o romancieră veritabilă cunoscând 
din interior experiențele și nuanțele feminității.

Câteodată, e drept, Carmen Firan mai exagerează 
și pune prea mult în dreptul eroinei sale, care trece 
prin întâmplări cât trei personaje balzaciene la un 
loc. De aici provine și o eclipsă de verosimilitate 
realistă, cum e aceea că Mimi a ajuns foarte tânără 
fiind într-un bordel italian, unde era păzită cu străș-
nicie după ce încercase să evadeze — și de unde 
totuși a reușit să scape, cu ajutorul unui „client” 
milos. Cum a ieșit, tehnic vorbind, Mimi din subsolul 
acela bine păzit, autoarea nu ne mai spune, făcând 
însă romanul să avanseze spre clipe mai senine. Pe 
de altă parte, instinctul de romancieră o face pe 
autoare să nu mai răsucească intriga încă o dată, 
după mai multe twists, spre un happy-end de tip 
hollywoodian, ci, dimpotrivă, să aglomereze și să 
suprapună necazurile eroinei în ultimul sfert al 
cărții. Femeia de succes din burghezia newyor-
keză primește lovituri în serie cărora nu e chip să le 
facă față; astfel că, dacă la începutul romanului ea 
se îndopa cu antidepresive și somnifere, dar avea 
perspectiva unui viitor eclatant, la finele cărții va fi 
scoasă pe margine, în afara jocului, și nu va mai avea 
un viitor promițător, ci amintiri, frumoase ori dure-
roase, din viața ei de până atunci.

Romanul este de altfel unul destul de trist, de un 
realism dur, cum spuneam, chiar dacă limbajul 
ține de sfera unui societăți americane mai înalte. 
Singurătatea bărbaților (apare în carte și un manus-
cris cu acest titlu, ce complică suplimentar viața 
eroinei) începe cu urmările imediate ale sinuci-
derii lui Fred, soțul lui Mimi, scriitorul est-european 
celebru în timpul comunismului și care, emigrat 
în America, nu a mai impresionat pe nimeni; și 
continuă prin devoalarea traumelor eroinei, cu 
refugiul ei în Xanax, scotch și ședințe de psihote-
rapie. Nici celelalte personaje nu sunt ilustrarea 
roz a faimosului American Dream: Jessica e divor-
țată, după ce a părăsit-o soțul, fără a-i lăsa un ban; 
un alt scriitor are mai mult succes decât Fred, dar 
îl lovește un cancer; până și terapeutul lui Mimi, 
personaj extrem de interesant, are traumele lui, 
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resuscitate prin efectul de ecou de către rememo-
rările pacientei sale. 

Majoritatea personajelor din roman suferă așadar 
din motive evidente ori lăuntrice, excepție făcând 
originalul Jim și Nick, tânărul de care se amore-
zează Mimi. Dar și aici am putea analiza chiar 
unghiul de observație. Dacă eroina nu ar fi atât de 
furioasă pe Jim și atât de excitată de Nick, fapt care 
o transformă într-un narator necreditabil, cum spun 
naratologii, și într-un analist superficial, poate că și 
cei doi bărbați trecuți la categoria fericiților vita-
liști din roman s-ar număra printre vulnerabilii din 
carte. Nefăcând o critică a capitalismului și a socie-
tății americane, Carmen Firan nici nu prezintă viața 
în America în culori fals-strălucitoare. Realismul 
romancierei este consistent și coerent, ceea ce 
o face să evite simplificările ori șarjele și să caute 
eșantioane de viață personală într-o societate 
concurențială. Spre finalul romanului, într-unul 
dintre cele mai frumoase și mai delicate episoade 
din carte, o Mimi (Miriam) învinsă și obosită se 
bucură, în Florida, de un masaj făcut de o cuba-
neză fugită din alt tip de societate (aceea a „feri-
cirii” comuniste, cu forța). Sub mâinile pricepute 
ale Mariei, eroina noastră se simte „aruncată” în 
timp, proiectată nu într-un anumit moment fericit 
al biografiei ei, ci în mai multe, „dulci sau amare”, ca 
în viața oricui: 

„— Vreți un masaj?

Mimi dădea din cap, se relaxa și închidea ochii. Maria 
se așeza pe jos și îi masa tălpile cu ulei din nuci de cocos, 
apoi pulpele până la genunchi și la urmă îi făcea un masaj 
la gât și umeri. Pe Mimi o arunca în timp, uneori pe 
vremea când ea și Jessica își făceau una alteia tratamente 
de frumusețe, alteori pe vremea când era ea însăși tânără și 
lucra într-un salon din Soho, masând picioarele femeilor 
în vârstă și cu bani. Inima i se desfăcea în bucăți, prin câte 
valuri trecuse, cât de adâncă era marea, ce nesfârșit cerul, 
i se desfășura timpul în felii, gustase din toate, dulci sau 
amare, ani de căutări și încrâncenare, ani savuroși, ani goi, 
și ea acum pe terasă undeva în Florida, nici tânără, nici 
destul de bătrână pentru un ultim refugiu, nici suficient 
de tânără să mai înceapă ceva, nici îndeajuns de bătrână 
să renunțe, privind cum se întuneca oceanul în timp ce 
Maria, caldă și blândă, îi masa spatele. Singurătatea e un 
șarpe pervers care ți se strecoară în cana cu lapte, care 
așteaptă răbdător sub pat până când îți vei pierde gustul și 
mirosul, vei asurzi de atâta liniște.” (pp. 181-182)

Singurătatea bărbaților a devenit, iată, contagi-
oasă… Romanul lui Carmen Firan (numit „perfect” 
de către Andrei Codrescu pe coperta 4) este unul 
puternic și sofisticat. Ar putea fi ecranizat, cu câte 
lucruri interesante se întâmplă în el, ori drama-
tizat, în formula unei drame psihologic-existen-
țiale apăsătoare și pentru personajele implicate, și 
pentru spectatorii veniți la teatru. l
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internaționale. Suntem un pilon de dezvoltare a României și ne propunem să 

continuăm în aceeași direcție.

România

Ungaria

Austria

Grecia

Serbia

Bulgaria

Germania

Croația

Prima multinațională
cu capital românesc.
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revistaCULTURA.ro

www.revistacultura.ro

Fundaţia Culturală 
Augustin Buzura

n daniel cristea-enache n yigru zeltil n nicu 
ilie n corina taraș-lungu n bogdan crețu n 
carmen corbu n alexandru lamba n bogdan 
coșa n cristina bogdan n irina anghel n 
bogdan răileanu n andrei ungureanu 
n ion buzu n iuliana alexa n carmen 
tiderle n simona epure n andrei kurkov 
n samar yazbek n boulem sansal n lucian 
dan teodorovici n niculae iancu n mihai 
măniuțiu n ioan coroamă n carmen firan n

Publicație culturală  
finanțată cu sprijinul Ministerului Culturii


