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Camere de scriitori
Un birou împins lângă geam și un teanc de cărți pe pervaz sau un colț al mesei de ping-pong și o ladă de bere sub fund? Fie că vorbim despre
o mansardă închiriată într-o clădire dărăpănată sau despre biroul în care sunt desfășurate activitățile zilnice, fie despre una dintre sălile
bibliotecii, despre pivniță, despre barul preferat sau despre bucătăria în care o oală fierbe neîncetat, majoritatea scriitorilor – iar noi vedem mai
mereu acest lucru în jurnale sau în biografii – recunosc că a existat un spațiu fizic pe care l-au văzut ca fiind camera lor de lucru.
În cazul dumneavoastră, cum arată acest spațiu în clipa de față? Au existat și alte „camere de lucru” în trecut? Cum își lasă ele amprenta asupra
scrisului?

Anchetă realizată de Bogdan Coșa

Florin BICAN, De la Bouvard et Pécuchet la Roald Dahl
Am răsfoit odată un album cu fotografii înfăţişând camerele
de lucru ale unor personalităţi care excelau, fiecare, în domeniul său.
Erau şi scriitori printre ei. Ţin minte că nu m-am putut proiecta în
nici unul dintre acele interioare, deşi erau toate, fără excepţie, atrăgătoare şi prietenoase. Pentru că toate, fără excepţie, erau marcate de
personalitatea ocupantului, în moduri pe care nu le puteam identifica
cu acurateţe, dar le simţeam undeva în zona plexului solar, chiar dacă
posesorul de drept nu figura în fotografie. Nu ştiu cât de „regizate”
fuseseră fotografiile. Sumara prefaţă nu făcea nicio menţiune în acest
sens. Dar încercând să mă joc cu cadrele, care, recunosc, mă fascinau,
am renunţat destul de repede la orice tentativă de a le rearanja. Fiecare
obiect din cadru părea a-şi fi găsit poziţia optimă, armonizându-se
perfect cu restul obiectelor şi cu mobilierul din cameră, într-un echilibru stabil şi fragil totodată. Nu aveam nicio îndoială că acela care
lucra în acel spaţiu permuta obiectele în cursul activităţii lui cotidiene (apăreau în cadre şi ceşti cu cafea aburindă şi scrumiere cu ţigări
mocnind gânditor). La fel cum nu mă îndoiam că, în urma acestor
permutări, camera îşi păstra echilibrul. Ştiam însă că, dacă aş fi operat
eu vreo modificare în respectivul spaţiu, camera i s-ar fi părut străină
posesorului, fără a-mi fi devenit mai familiară mie. Aşa că nu am râvnit la nici una dintre acele încăperi, în felul lor, perfecte.
Au fost însă şi spaţii la care am râvnit şi pe care am avut ocazia să le emulez. Pe unul l-am văzut într-o poză. Era fotoliul, mai
degrabă spartan, în care scria Roald Dahl, pe o tăblie sprijinită pe
genunchi. Despre cel de-al doilea am citit şi m-a cucerit imediat.
Este vorba despre pupitrul dublu, pe care enciclopedicii copişti ai
lui Flaubert, Bouvard şi Pécuchet, îl proiectează cu grijă înainte de
a-l comanda tâmplarului din sat, pentru a se reapuca de copiat ca pe
vremuri – copier comme autrefois.
Până acum am experimentat cu tot felul de formule, fiecare prielnică proiectelor mele într-un moment sau altul. În fiecare, locul
central îl ocupa masa de scris. Am scris până destul de târziu de mână
– cu cerneală! – ceea ce făcea indispensabilă o suprafaţă stabilă şi
suficient de generoasă pentru a-mi desfăşura pe ea cărţi, notiţe, dicţionare, enciclopedii, cafele şi, bineînţeles, foaia pe care scriam. La fel
de indispensabilă era şi fereastra, care devenea, la rândul ei, suprafaţă
de lucru – nu o dată, acolo am găsit cuvintele căutate, în lumina –
sau întunericul – pe care le canaliza spre interior, în peisajul flexibil
pe care îl decupa.
De când am trecut pe laptop, spaţiul meu de lucru s-a modificat
inevitabil, devenind mai dinamic. Chiar dacă în continuare traduc
şi uneori chiar scriu de mână pe genunchi sau pe colţul mesei, cea
mai mare parte a scrisului meu este intermediată de taste, iar ecranul
se adaugă ferestrei, la care, neputând-o înlocui pe de-a-ntregul, nu
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atentează câtuşi de puţin. Aşa că fereastra rămâne o cerinţă esenţială
a camerei mele de lucru.
În spaţiul în care scriu acum, în mod curent, se regăsesc modelele Roald Dahl şi Bouvard şi Pécuchet. Lucrez la un pupitru dublu,
cu ataş. Pupitrul îl împart cu soţia mea. Ştiu că-i un caz rar să poţi
împărţi camera de lucru cu cineva şi încă mă minunez de viabilitatea „aranjamentului”. Ca Bouvard şi Pécuchet, lucrăm alături, fiecare
la ale lui, la pupitrul nostru dublu, pe care însă nu l-am comandat
la tâmplarul din sat, ci l-am înjghebat, prin forţe proprii, din două
birouri alăturate tandru în faţa ferestrei, care dă generos în cimitirul
inundat de vegetaţie al oraşului. În jurul nostru, se ridică meterezele
bibliotecii, prevăzute cu scări de asalt. Deşi nu simt nevoia unor decoraţiuni pentru suprafaţa mea de lucru, cu timpul şi-au făcut loc acolo
două piese – Enigelia, una dintre păpuşile soţiei mele, care îndeplineşte conştiincios funcţia de secretară, şi o machetă de automobil
„Pobeda”. Este omagiul meu discret la adresa scriitorilor români care
au nemurit acest vehicul, acum pe cale de dispariţie, în paginile lor,
de la Florin Mugur, la Mircea Cărtărescu, la Filip Florian.
Cele două birouri sunt prevăzute, fiecare, cu câte un ataş. Pe
partea mea, ataşul este un fotoliu Poang, model parcă mai generos
decât instalaţia spartană a lui Roald Dahl. Din el scriu acum aceste
rânduri...
Lucian VASILESCU, Ţara mea, viaţa mea, dragostea mea –
despre modesta mea ratare personală sau despre cartea
din magazia cu scule
Acum mai bine de patru ani m-am îndemnat să scriu încă o
carte, propunându-mi, încă de pe atunci, să fie ultima pe care o voi
mai publica. Dacă tot avea să fie ultima, m-am învârtit şi m-am tot
gândit cum şi unde să o scriu.
Cum s-o scriu? Cu tocul cu peniţă, muiat în călimară. Ştiam
că păstrasem obiectele astea, pe care le folosisem în clasele primare,
într-o cutie unde am îndesat, în timp, tot felul de lucruri aparent
nefolositoare, dar de care nu mă pot despărţi. Le-am găsit. Am găsit
şi un „registru” vechi, cu scoarţe groase şi un caiet cu hârtie specială,
cu coperte de piele. Aşadar, problema mijloacelor de producţie era
rezolvată.
Unde s-o scriu? Am făcut un inventar al locurilor care-mi sunt
cele mai dragi şi am hotărât să scriu doar la căsuţa pe care o avem
la ţară, în satul Ciupa din Vâlcea (aproape de Horezu). Acolo nu
sunt nevoit să port niciun fel de mască diurnă, nu trebuie, de fapt, să
nimic. Acolo doar vântul, ploaia şi cei trei câini ai mei – Flac, Roua şi
Paco (în ordine cronologică) – pot să mă judece. Acolo mă simt liber
pentru că sunt, într-adevăr, liber.
Am focalizat şi mai mult pe decorul de la ţară şi mi-am găsit
culcuşul în magazie, unde mi-am încropit o masă de lucru cu un
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scaun confortabil, printre tot felul de scule cu care-mi dau peste
degete când mă las pradă instinctelor de gospodar.
Am evaluat deciziile luate şi le-am găsit nimerite. Am adăugat
la cele de mai sus şi câteva sfeşnice vechi în care am înfipt lumânări,
pentru scrisul de noapte.
Mi-am propus, când am început să scriu ultima carte, să respect
întocmai tot ritualul pe care-l „pusesem în scenă”. Cum ajungem la
ţară mai rar decât ne-am dori, am tot scris, puţin câte puţin, vreme de
mai bine de patru ani. Din când în când, doar schimbam lumânările.
Cartea a apărut acum aproape o lună, aşa cum mi-am dorit, la
o editură care nu a mai publicat niciodată poezie. Pe carte o cheamă
Ţara mea, viaţa mea, dragostea mea – despre modesta mea ratare personală şi a apărut la editura RENTROP & STRATON.
Călimara, tocul şi caietele s-au întors în cutia unde ţin tot felul
de lucruri care-mi aduc aminte de mine deşi, aparent, nu-mi mai
sunt de niciun folos. Nici ele mie, nici eu mie însumi.
Acum, când ajung la ţară, cobor în beci după oarece „provizii”,
înşfac, după caz, un ţoi sau un pahar, apoi mă duc şi mă aşez la masa
din magazie şi privesc în gol. Uneori stau astfel până când se face
seară – atunci aprind lumânările şi mă uit, în continuare, în aceeaşi
direcţie. Şi-mi pare că e bine.
Marin MĂLAICU-HONDRARI, Între două grajduri
Cred că nu am avut niciodată ceea ce s-ar putea numi o cameră
de scriitor, în primul rând pentru că nu am avut niciodată o cameră
a mea, un spațiu care să-mi aparțină numai mie. Dar nu vreau să mă
plâng, cumva am știut să mă pliez spațiului în care am trăit și mi-am
găsit întotdeauna cotlonul potrivit pentru scârța-scârța pe hârtie.
Cât am locuit cu părinții mei (eram adolescent pe atunci, iar mai apoi
foarte tânăr), obișnuiam să scriu afară, cred că nu neapărat pentru că
nu aș fi găsit un colț de masă pe care să-mi așez caietul, cât mai ales
pentru că mi-era rușine. Nu suportam să fiu văzut scriind și chiar și
acum suport cu greu, de asta nu pot scrie în locuri publice, de exemplu. Așadar, îmi ascundeam rușinea de a scrie prin te miri ce locuri;
dacă era cald afară, scriam cocoțat într-un măr din capătul grădinii,
sau stând între două grajduri ca într-un fotoliu, cu fundul la capătul
acoperișului de la grajdul nostru, acolo unde se unea cu acoperișul
grajdului vecin pe care îmi sprijineam picioarele. Mai târziu, după
ce m-am mutat la bloc, am început să scriu în bucătărie, pentru că
era singurul loc unde exista o masă. Cât am stat în Spania, cea mai
mare parte a timpului am scris pe o măsuță rabatabilă, ceva mai lată
decât un laptop, în rulota în care locuiam. Sau scriam prin mașinile
pe care le păzeam, dar nu prea scriam, de fapt. Am scris mult numai
în ultimii doi ani petrecuți în Spania. Atunci am scris Cartea tuturor
intențiilor, într-o casă plină de câini, alături de o umbră care nu mai
reușea să iasă din depresie. Ca să scap de prezența ei apăsătoare și
de vacarmul patrupedelor, mă refugiam într-o cameră de baie de la
etajul casei, un loc spațios, și acolo scriam, așezat pe capacul de la
WC sau sprijinit cu spatele de cada de baie. Era un loc bun, aseptic,
cu o lumină rece, fără niciun fir de praf, fără niciun pic de căldură,
cu un mobilier impersonal. Apoi am revenit în țară și de atunci scriu
iarăși în bucătărie, o bucătărie mult mai mică decât baia din Spania,
dar mult mai familiară, scriu înconjurat de aragaz, de frigider, de
coșul cu legume (chiar acum, când scriu, mă uit din când în când la
câteva fire de ceapă verde care ating cu mustățile lor albe o legătură
de ridichi roșii – ca să dăm și puțină culoare textului). Când lumea
doarme, atunci mă duc eu la bucătărie și încep să scriu. Sau ziua, când
prind ore de singurătate și chiar dacă nu e nimeni în casă, eu tot la
bucătărie mă duc și reîncep, copăcel-copăcel, să învăț să scriu.

ASTRA – 1-2, 2014
www.revista-astra.ro/literatura/

Bogdan-Alexandru STĂNESCU, 2 cărți și jumătate, plus o
teză de doctorat
În clipa de față scriu într-o sufragerie în care pereții sunt
îmbrăcați în rafturi, din podea până-n tavan, un perete e destinat
picturii (mă pot mândri cu două gravuri dintre care una e „un Georg
Grosz”), o canapea, unde citesc (sau zac, dacă-i întrebați pe membrii activi ai familiei mele), stă aliniată peretelui „artistic” și am și un
birou așezat pe o altă latură. Biroul ar trebui să reflecte în mod ideal
preocupările mele curente, lucru care nu se întâmplă, bineînțeles: de
fiecare dată când mă apuc de lucru, trebuie să strig adunarea și să
dau fiecăruia ce-i aparține. Dispare marketingul, dispar fișele de la
grădiniță, ochelari vechi, unghiere, creioane colorate, medicamente,
hârtiuțe cu numere de telefon de acum 15 ani, jucării din ouăle
Kinder, șoareci de pluș, perii de păr, perii de păr de pisică, cămăși
necălcate și, poate, în final, rămâne teancul atât de bine structurat
pe care-l pusesem eu acolo cu luni în urmă. Camera asta, unde ar
trebui să scriu eu, e un fel de vatră a satului, un centru al universului
familial. Am încercat să fiu dur, să impun reguli, am răcnit, am plâns,
am implorat, am căzut în genunchi, am explicat condiția nobilă a
criticului, a poetului, a creatorului, în fine… Nu, nu pot aduce ciuma
tristeții în sufletele nevinovate ale celor doi copii, al nevestei, și al
celor două pisici, toți cei care sunt atrași de camera asta precum fluturii de noapte de lumina mortală a lumânării. Chiar acum, Sara stă
lângă mine, adică e prăbușită pe mâna mea stângă, și se uită pe ecran,
întrebându-mă despre ce scriu. În spatele meu, Oana calcă. Asta e
bine, pentru că în general vorbește la telefon. Noua pisică a familiei,
Dolfi, îmi ia tastatura la mișto. Marc doarme: când se va trezi, va
veni glonț lângă mine pentru diverse negocieri. Așa am scris 2 cărți
și jumătate, plus o teză de doctorat. Și așa bănuiesc că voi mai scrie
câteva, până pe la vârsta de 50 de ani, când copiii vor pleca pe nu știu
unde, iar eu nu voi mai avea nici un chef de scris.
Ar mai fi biroul de la serviciu: acolo e liniște, ușa se încuie.
Din păcate, inteligența creativă se încuie și ea, cedând terenul celei
pragmatice, numai bună pentru a face calcule de profitabilitate, a citi
cataloage redundante până la Dumnezeu, să asculte pledoarii de tot
felul și, în general, să se pună în slujba literaturii altora.
Altă cameră de lucru, singura de altfel, e cea din casa mamei,
unde mi-am scris lucrarea de licență și unde mă încuiam cu zilele,
alături de un pick-up vechi, remontat în mod miraculos. Dar nu pot
face comparație: aceea a fost o cameră a lecturii solitare, a reveriei
adolescentine și a literaturii proprii de proastă calitate. Poate că, în
condiții ideale, în liniște, singurătate, nici n-aș mai putea scrie: m-am
învățat cu plânsete, cu înjurăturile de la Cartoon Network, cu festivalurile și galele care se proiectează în jurul meu, cu mâțele puse pe
joacă. Îmi place să cred că am dezvoltat pe creier o membrană asemănătoare cu cea care închide nările focilor.
Ana DRAGU, În cadă – direct pe faianță
Ei bine, eu sunt minoritatea scriitorilor, așa cum era și de
așteptat. Nu recunosc că există un spațiu fizic la care mă pot gândi
ca fiind camera mea de lucru. Nu recunosc și într-un fel asta mă
enervează pentru că e ca și cum din acest motiv n-aș fi nici un fel
de scriitor. Singurul spațiu pe care îl recunosc e cel psihic. Dar asta
nu îl face nelimitat. Ceea ce mă afectează puternic. Spațiul psihic pe
care îl admit are atributele unui câmp electric precedat de un vortex
pe care nu îl nimeresc decât rar sau poate sunt în majoritatea zilelor
prea mare, prea mamă și prea proastă ca să nu opun rezistență. Pot
scrie în mașină, în cadă direct pe faianță – și uneori o fac, pe telefon,
la calculator, în pat, pe dulap, oriunde și lângă aproape oricine. Atâta
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vreme cât e liniște în cap. Când nu e liniște în cap înnebunesc oricum
și nu pot decât să îmi repet: nu ai nimic de spus, nu ai nimic de spus,
nu ai nimic de spus? Deci camera mea de scris e liniștea din cap. E
foarte greu să faci liniște în capul unui autist care își alocă toată energia încercării de a se adapta.
Un studiu recent a descoperit că mintea unui autist produce,
în medie, cu 42% mai multă informație în starea de odihnă decît
un creier neurotipic. Așa se explică de ce autiștii evită interacțiunile
sociale. Iar scrisul ia, uneori, forma unei interacțiuni sociale. Vrei să
spui ceva cuiva. Vrei să fii auzit, înțeles, mângâiat, admirat. Iar eu nu
vreau, în cele mai multe zile, decât să îmi aud gândurile, așa că ciulesc
urechile și ca să aud trebuie să fie foarte, foarte multă liniște în cap.
Când reușesc să ajung totuși acolo, o să stai cu mine la masă fără să ai
habar că-n timp ce tu vorbești singur eu scriu. Și dau din cap și spun
DA și zâmbesc și trebuie să găsesc o strategie prin care să mai spun și
NU. Da-ul ăsta automat a indus în eroare prea mulți oameni.
La ora asta e oarecum liniște, așa că apar și primele gânduri despre întrebarea ta. Încep să identific o „camera mea de scris” și ea e
patul. Sufăr de insomnie non-organică, așa că mă bucur enorm când
dorm. Spun asta ca să se înțeleagă de ce nu mă ridic din pat exact
în secundele în care alunec în somn ca să notez versurile minunate,
puternice, memorabile care răsar exact atunci, de niciunde, sau poate
care încearcă să călătorească în sens invers din somn în realitatea stării de veghe din care eu încerc din răsputeri să scap. În pat, chiar în
timp ce adormeam, am scris poeme întregi, dar le-am uitat până a
doua zi. Când, rar, nu le-am uitat, au ajuns și ele rânduri pe foi foarte
subțiri de copaci morți. Susțin cu tărie: trebuie să se inventeze un
dispozitiv pentru ca oameni triști ca mine să poată scrie în somn.
Teodora COMAN, Cu geamul în acoperiș
Spaţiul înseamnă multe lucruri până să ajung la casă şi la camera
de scris. Întâi, îţi formează anumite deprinderi: orientarea sau lipsa
de orientare, marcarea teritoriului cu obiecte sau prezența proprie,
neutralizarea prin demobilare sau mania curăţeniei, comprimarea prin împachetare, nerăbdarea agresivă cu care despachetezi un
cadou/un colet şi arunci fâşiile unui ambalaj sfâşiat, fără să îţi pese
de dezordinea din jur (în unele cazuri, cum e cel al obiectelor foarte
fragile, se adaugă şi debarasarea de zăpada artificială de protecţie).
Apoi, spaţiul determină acţiunile, tipurile de mobilitate: cale dusă,
cale întoarsă, repere fixe şi rătăciri, mulţi paşi pe loc. În sfârşit, vin și
evidenţele: apartenenţa sau alienarea, raportate la noţiunea de acasă.
„Nicăieri nu e mai bine ca acasă”. Concret, e vorba de un apartament
la mansardă pe jumătate mobilat, cu două niveluri. Sus, în acoperiș,
există două camere mici, una pentru dormit, cealaltă pentru calculator şi uscat rufe, iar jos, camera de zi. Biroul de lângă geam, nu, nu
există birou nici ca spaţiu destinat activităţilor intelectuale, nici ca
obiect de mobilier pentru scris. Când ne-am luat spaţiul în primire,
nu mă gândeam atât de departe. De obicei, mă abţin să gândesc în
perspectivă. Eram mulţumită că puteam descuia şi încuia uşa când
vroiam eu, exersam sentimentul de a fi la casa mea cu precauţia pe
care o ai când dă norocul peste tine şi ştii că se poate duce când ţi-e
lumea mai dragă. Nici actele de proprietate nu mi-au domolit firea
prăpăstioasă. Au trecut mai bine de 7 ani de atunci şi spaţiul nu a
suferit modificări de profunzime, nici nu mi-a trecut prin cap să
creez o celulă special destinată scrisului. Nimeni nu are o cameră a
lui, avem lucruri comune pe care noi, cei doi locuitori, le folosim
simultan sau prin rotaţie. Scrisul se întâmplă oriunde şi oricând,
îmi trebuie ceva de notat. La început, puneam idei pe hârtii cu altă
destinaţie şi, în majoritatea cazurilor, le pierdeam. Apoi am avut o
perioadă în care mi-am format obiceiul de a nota pe facturi neplătite
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fiindcă nu îmi permiteam inconştienţa de a le arunca, mă temeam,
consecinţele ar fi fost dure. Hârtiile cu scadenţe au avut și au parte de
un tratament special şi de un sertar anume, cu folii de compartimentare în funcţie de ceea ce se consumă într-o casă: energie electrică,
internet, căldură, gunoi, apă. Nu am revendicat niciodată un spaţiu
numai și numai pentru scris, să îl delimitez cu pereţi distincţi sau să
trec la modelare ambientală adecvată, ar fi fost o pretenție exagerată,
mai ales că nu am disciplina scrisului ca act planificat, aşa cum fac
scriitorii adevăraţi, care se închid câteva ore pe zi. Unitatea lor de
măsură pentru spațiu și timp e aceeași: numărul de pagini scrise. La
mine acasă, scrisul merge în salturi și, de obicei, mână în mână cu
celelalte activităţi casnice. De multe ori, le întrerupe cu pauze bruşte,
dar binevenite. Mă trezesc oprindu-mă din mestecatul unei mâncări,
corectatul unui vraf de lucrări, curăţenie, citit sau uitatul la televizor
pentru a mă mobiliza în căutarea agendei. Faza hârtiilor pierdute şi a
dezorganizării a trecut, însă scrisul a rămas la fel de haotic şi ilizibil.
Imediat după aceea, trec la calculator şi transcriu într-un fişier. Revin
la activitatea domestică întreruptă şi, după ce o termin, continui ceea
ce am notat sau încep să modific. În forma finală, la care ajung după
destul de mult timp, textul are doar o treime sau un sfert din forma
lui inițială. Așa merg lucrurile, în zig-zag și prin comprimare. De
multe ori, se întâmplă și invers: trebuie să întrerup scrisul din cauza
zgomotului care mă avertizează că ceva a dat în foc sau a mirosului
înțepător de mâncare arsă. O iau de la capăt.
Chiar dacă nu există un spaţiu în sensul acelei camere de scriitor,
am un loc preferat: partea scurtă a canapelei în formă de L, cu o pernă
la spate şi genunchii îndoiţi în așa fel încât să pot sprijini agenda.
Foarte rar mi se întâmplă să scriu acasă la o masă, o fac doar în sala de
lectură de la bibliotecă sau în fereastra dintre orele de la școală. Apoi,
mai e salteaua din camera de dormit, cu geamul în acoperiș, un velux
de dimensiuni mici și o perspectivă limitată a lumii din afară, înscrisă
într-un dreptunghi de cer neutru. E o senzație stranie: am parte de
o maximă siguranță, departe de indiscreția vecinilor de proximitate,
dar trăiesc și experiența unei claustrări. Deși locuiesc la ultimul nivel
al blocului, geamul închide casa ca un capac de sticlă. Am impresia că
mă aflu pe fundul unui recipient. Când rabatez geamul, lumea doar
se aude. Ca să o pot vedea, trebuie să mă urc pe un scaun, să fac un
efort suplimentar de accesare. Cea mai mare parte a câmpului vizual
e confiscată de acoperișul cu punctele de fugă descendente. M-am
obișnuit cu asperitățile fiecărei țigle, cu cerceveaua ranforsată și cu
rugina din anumite porțiuni ale scocurilor, făcute din tablă proastă.
Nu am pervaz, nu am flori, nu am sfori de întins rufele, nu mă pot
sprijini pe coate pentru a admira orașul în voie. Formatul geamului
mă privează de la percepția obișnuită a lumii și de la unele activități
curente, dar plusează cu paradoxul unei vieți subterane, trăită la
înălțime. Experiența asta spațială pe care mi-o oferă propria casă nu
avea cum să nu mă influențeze. Lumina din interior depinde mult
mai vizibil de vreme, mai ales iarna, când zăpada se depune pe geamul securizat, iar aerul se întunecă aproape dramatic. Până și zgomotul ploii îmi dă fiori, devine mult mai agresiv când cade direct pe
sticlă decât în paralel cu ferestrele verticale standard. Inutil să mai
spun că, într-o noapte cu ploaie torențială care se aude pe velux, nu
poți dormi. Ești, literalmente, sub vreme.
Sorin GHERGUȚ, Supernova
Fiindcă este vorba, în cazul meu, mai ales de versuri, aş începe
cu o distincţie între „scris“ şi „compus“. Am compus versuri pe unde
am apucat – mijloace de transport în comun (de suprafaţă sau subterane), ca pieton şi, în funcţie de condiţiile de trafic, chiar şi la volan
(nerecomandabil – nu încercaţi asta în maşina proprie). Traseul
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pe care circul cel mai frecvent e Gara Obor – Piaţa Aviatorilor, în
Bucureşti (metrou/tramvai: Iancului – Piaţa Victoriei şi retur; auto
– cu o Dacia Supernova galbenă – alternez între Mihai Bravu –
Ştefan cel Mare şi Ferdinand – Foişor – Mihai Eminescu). Notez
ce-mi vine-n minte după posibilităţi sau încerc să ţin minte (cu o
rată de succes de circa 90%) şi transcriu, îndeobşte, pe înserat, la
un Toshiba Satellite situat de regulă pe o masă, în sufragerie, între
boxele unei combine Sony.
O cameră în folosinţă (nu totdeauna netulburată) am avut
începând de pe la 17 ani, când ne-am mutat din Drumul Taberei, de
la trei camere, în zona Muncii, la patru. Singur am locuit undeva în
zona Pieţei Gemeni, vreo patru ani, într-un spaţiu greu de încălzit,
în care în dimineţile de iarnă doar zgomotul maşinii de gunoi îmi
amintea că nu mă aflu într-un refugiu alpin. Condiţii ideale de lucru
am avut, în acea perioadă, la Tescani, unde m-am bucurat, timp de
o lună, de o rezidenţă de creaţie finanţată de Pro Helvetia. Acolo a
căpătat contur, în toamna lui 2006, volumul Orice. Îmi plac, ca locuri
propice activităţilor creatoare, camerele de hotel.
Probabil că există o determinare bilaterală între infrastructură
şi suprastructură, dar mi-e greu s-o cuantific. Tot ce pot să spun e că
outputul creşte, cantitativ, atunci când plec din Bucureşti, dar asta
e şi fiindcă părăsirea oraşului de reşedinţă se asociază, de-obicei, cu
împrejurări în care o pot arde, mental, în voie.
Dmitri MITICOV, De la Cluj la Chișinău
Prima cameră de lucru, dacă e s-o numim așa, a fost pentru
mine la șase ani și acum cineva ar spune uite destinul sau altul ar
spune uite cît de precoce, cînd de fapt cea mai nimerită sintagmă
este: vărsat de vînt.
Am avut tot timpul biroul la geam, dar asta e o pură întîmplare.
Mai degrabă să spunem că în momentul ăsta spațiul meu de lucru
înseamnă un birou de un metru pătrat în colțul camerei, cu spatele la
televizor și fața la perete. Dar mă rog, spațiu de lucru sună așa foarte
profesionist cînd de fapt lucru înseamnă că stau cu ochii pe geam sau
pe facebook și la un moment dat se întîmplă ceva și deschid o pagină
de word sau notepad.
Cînd ai geamul aproape, ai avantajul că îți poți arunca din
cînd în cînd ochii pe fereastră și ce poți vedea? Cîteodată un taxi
care trage pe dreapta și cineva coboară din el, cîteodată oameni care
se plimbă sub stîlpii de iluminat sau o gașcă de băieți în jurul unei
mașini. Depinde și cum te uiți sau în ce moment. Cîteodată te poți
uita și nu mai poți să vezi altceva în afară de fața ta, ca-n oglindă. Și
atunci iar începi să zici Dmitri, mișcă acolo.
Am hanoracul atîrnat pe spătarul scaunului, asta pot să recunosc. Dar și cea mai mare realizare e că i-am dat suportului pentru
tastatură, de cînd mi-am luat laptop, o întrebuințare mai specială:
îmi pun acolo cărți de poezie din care citesc din cînd în cînd. În
căminul Leu, unde am stat vreo doi-trei ani, țineam cărți în jurul
monitorului, pe birou, aduceam beri sau diverse băuturi pe lîngă,
se tot adunau lucruri. Acum nu prea mai aduc beri așa des, dar am
suportul pentru tastatură: cînd vreau să citesc cărțile de suflet, trag
de el și aleg.
Spațiile mele de lucru au fost întotdeauna birouri la fel de
banale ca biroul de la banca unde lucrez și unde mai fac corectură pe
texte, să moară colegii de curiozitate ce tot face ăla (pentru că la mine
la bancă nimeni nu deschide fișiere word decît din întîmplare). Dar
nici nu știu dacă vreodată poezia a fost scrisă acolo. Mă rog, acolo a
ieșit din cap, acolo a fost munca. Dar spațiul de lucru adevărat a fost
tot timpul în altă parte. De exemplu, în 2010 a fost în mașină, cînd
am condus de la Cluj la Chișinău. Altădată, a fost în troleibuz sau
la o masă cu prietenii. Dar dacă mă întrebi cum arată biroul meu de
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acasă, păi am un laptop, două boxe pentru muzică, o pereche de căști
cu microfon, un tub de pastile efervescente cu magneziu și un CD
în copertă „Night racer” primit la cereale Chocapic. Plus nelipsitul
suport de pahar pe care-l folosesc la bere sau borcanul de compot.
Dar prima cameră de lucru a fost la șase ani într-o tabără la
mare. Se întîmplă că zilele astea o tot luam pe fir înapoi și mă întrebam cum ajunge un om să scrie poezie, adică unde a fost punctul
ăla de start pentru fiecare. Dacă vrei, poți să-i spui spațiu de lucru in
nuce. Dar eu nu am traume și nici probleme în copilărie, n-am fost
lăsat singur acasă și nici părinți scriitori n-am avut. Dar a fost o tabără
la mare pe la șase ani cînd am făcut vărsat de vînt și am stat aproape
zece zile într-o cameră care de fapt era o anexă la clădirea principală.
Nu era lumină pentru că era un fost birou de administrație dezafectat și cameră de carantină improvizată, iar ușa trebuia să fie încuiată
în permanență ca să nu ies și să nu contaminez. N-am scris nimic
acolo cum ușor poți să îți dai seama, dar cred că la mine acolo a fost,
dacă e să fi fost vreodată.
Cosmina MOROȘAN, Am stat odată într-o parcare
subterană de mall, beam
E generația asta care scrie direct pe suporturi electronice, în
parc, pe stradă, nu-s chiar orbită de fascinația pentru ei, și eu fac
la fel. Port constant laptopul în ghiozdan, în drum spre BCU sau,
în fine, la plătit facturi, întâlniri rereprogramate – mă vizualizez și
acum oprindu-mă pe o băncuță în fața unei instituții, dibuind după
un wi-fi sau chiar notând îmbătată o expresie, speriată puțin să nu-mi
alunece din cap. Să nu-mi amintesc după aia jumătăți, să regret cine
știe ce bucurie de formulă din ziua aia. Scriu oriunde, probabil singura constantă e că, de cele mai multe ori, mă folosesc de device. Am
și-un carnețel negru, racolat de la un prieten, în care mai notez fazele
extatice – când lumea doar curge și nu se formulează decât fragmentar, puțin narativ, niște secvențe despre aglomerarea aia momentană
fooaarte sparkling.
Am și citit mult așa, completă nomad, și asta nu e întâmplător,
dacă am fi la o masă, în momentul insinuării chestiilor de principii în
viață , cum se întâmplă des la fazele sociale, când oamenii-s cel mai
în vrie, aș lipi modul ăsta vagabond al meu de a scrie de o mică ideologie. Structura cea mai obsesivă și mai imaginativă trebuie să se scoată
cumva ca să n-o ia imaginația razna, pe negative, resentimentar și
deprimist. Așa ajung (încearcă) (de exemplu, scorpionii) să vireze
înspre o etică maxim experimentală, fericind vectorul imaginației,
dându-i repere pozitive infinite, mai degrabă... Doar pozitive. Așa că
am oroare de mitologii proprii, de loculnostruspecial, mi se face rău
când mă surprind sacralizând câte-un cuvânt, un spațiu etc. Nu-mi
place sentimentul de dor. Ce-i drept, în ultimul timp, mi-am arogat și eu (neluându-mă nicio secundă în serios) o bucătărie cinstită,
cât o cameră de copil, dar numai pentru liniște și non-interacțiune,
scris eseuri (facultate etc.). Acolo se mai desfășoară, de asemenea, din
când în când, spectacolul maniacal: revin și-mi citesc chestiile literare,
fac lipituri, mă distrez sau intru pe low – că imaginea aia n-o să sune
niciodată cumva. Există și un autism în variația aia, când creezi, concomitent te rețese și mediul (natura te face frumos la nervi, muzica te
lucrează masiv la emoții...), preiei diagrama, vorba unui teoretician,
dar pui și tu cu nebunia, chestia ta fresh sau, în fine, apare intervenția
aia cumva impersonal-singulară. Modest, ne jucăm riguros, după
cum îmi mai formulez, francez, așa, în momentele de reflexivitate.
Deci, din bucătărie: aud vag cântecul păsărelelor, mă înnebunește o
secundă lumina nouă, verific turtițele, dar toate, toate-s racordate la
un ritm foarte al meu, care nu depinde însă de decizii, alegeri. Asta
e compilația, în fond: autoafectarea celui care creează, cooperând
simultan cu ce înnebunește de frumusețe, stranietate.
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Îmi amintesc acum situația unor scriitori care se izolau în
șoproane întunecate, părăsindu-și familia, într-un soi de emulație
resentimentar-artistique foarte, foarte ciudată, devenind total nonempatici ca să scrie. Poate defensiv, renunțau la orice context care
implica oameni (deci reactivitate, în sens mai nasol). Sau alții obsedați
de ideea de a fi îndrăgostiți, stricați de droguri, băutură (și spațiile
aferente), alții mega ascetici, paranoizându-se frumos pe asta. Alții
hipersensibili și la un vânticel cu ploaie (aici spun! : Nietzsche), alții
ajungând, după o mega mega epuizare incredibilă, de la intensități,
în cel mai straniu conservatorism (Schlegel), cu ochii moi și umezi,
dar la fel de cruzi, așa cum trebuie. Nu mă îndepărtez de la cerința
anchetei, viața în sine e camera scriitorului. Ziceam de Salinger,
Barthes, hărțuitul de Rousseau, nu mai pun indicii despre care, cum
și-a căutat/transformat „cuibul”. Poate că ar trebui să pomenesc,
pentru că vocile alea mi-au permeat pe viață discursul, și de virajul
femeilor, cu obsesia pentru camerele lor proprii, spațiul, imperativul
spațiului, ce-ar fi trebuit să fie de la început, indiscutabil, un dat, ceva
de la sine. Sunt printre cei care nu s-au gândit la sănătatea programatică a contextului în care scrie (de obicei, sănătatea proprie, destul
de precară, nu ne permite, în cele din urmă, decât dulcea contemplare a ceea ce vine). Când am scris prima dată (contactând pe loc
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plăcerea aia a noului, a prospețimii materialității cuvintelor, mixate
pe o chestie mai protonarcisiacă – faptul că tu poți fi un izvor care
creează, lucru ce se poate transforma și într-o mare inhibare, ca la
Kafka, ce se asigura din când în când – repetându-și că o dată ce ți-a
ieșit un text bun, nu se poate să nu mai știi să scrii), prin clasa a patra,
o compunere-descriere, voluptatea în sine a actului a omorât orice
din afară. Și s-a continuat așa, semiautist, ușor versatil, în relație șiret
dionisiacă cu universul.
E adevărat, există privilegiile unor spații care livrează la greu
material. Probabil prozatorii știu mai bine asta, dar și eu, care visez
o poezie și polifonică, cu puțin umor, vag colorată, nostalgică, mor
după aglomerații. Mă mai pun special undeva, deseori urmăresc, nu
neapărat ca să notez pe loc, mușuroiul exotic uman, trecând de la
un grup la altul, pe accesorii și interjecții. Analizez, diagnosticând
atmosfera, vorba unui alt teoretician. Pe la BCU sau în piața centrală, într-o plimbare, cel mult. Nimic nu s-ar compara, pentru
mine, c-un jurnal bine scris al trecerilor, modificărilor, al momentelor de indeterminare dintr-o zi, an. Am stat odată într-o parcare
subterană de mall, beam, am privit oamenii, comentam întruna, toți
păreau foarte, foarte expuși, era și-o voluptate în asta, și ceva duios,
am și scris puțin, dar acasă, după.
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