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DACĂ AI FI NEVOIT 

SĂ RENUNȚI LA ARTA TA

(ȘI SĂ TE REPROFILEZI),

ÎN CE DIRECȚIE 

TE-AI ÎNDREPTA? 

Sebastian SIFFT

Nu știu care este arta mea, daca ea într-adevăr există și
îmi aparține, pe deplin asumată, consistentă, vizibilă, impre-
vizibilă, inteligibilă, apreciabilă sau neglijabilă, recognosci-
bilă, adică aceeași, însă mereu alta etc., etc., iar această
volatilitate este singura stare de la care plecînd pot să încerc
un răspuns, să gîndesc o despărțire, să construiesc scenariul
unei renunțări (in)voluntare(?), și un drum, o direcție, un
nou sens de mers sau chiar o nouă stație. 

Fără a mă simți un impostor. 
Dar să presupunem, de dragul jocului, că am identificat

totuși arta mea, și că îmi place inconsistența/ insecuritatea
ei, asemenea ochiului întredeschis cu care încerc să dibui,
dimineața devreme, traseul pistei de bicicletă, prin ceața
care se lasă încet pe Rue de la Loi, drumul lung către birou,
către scaunul aproape-ergonomic și neonul flick-flick, pașii
pe mocheta gri și primul bonjour!, hello!, ça va? din zi, 
întotdeauna intonat sobru-dens, cu un zîmbet moale într-un
colț de gură care primește stoic un etern et toi?; drum în-
trerupt, e drept, de o pauză de cafea la Pulp, lîngă bătrînul
care se pregătește să cînte l’aoleu în metrou, dimineața de-
vreme, cînd casa de marcat abia reușește să-și aprindă le-
durile verzui care vor afișa prețul exact al trezirii și al intrării
în viață sedat de un expresso triplu, fără zahăr (face rău!),
dar cu biscuite, fără nimic altceva, black, merci! Împărțim
biscuite, sănătate & pe mîine?

(Și cînd respiri, atacul de panică pentru că nu ai reținut
toată scena se mai estompează puțin.) 

Și pe drum mă gîndesc la mașinării electronice, la zgo-
motele cerului-oraș și ale pămîntului-oraș, la semafoarele

care au un timer ce reglează ritmul traficului, mă gîndesc
la sirenele ambulanțelor care au un capacitor ce le dă lungi-
mea și amplitudinea sunetului lor cu nume de fată, nino-
nina, și pentru toate astea, pentru toate sunetele astea, știu
că există un circuit electronic pe care îl pun uneori pe hîrtie,
într-o pauză de prînz, iar seara, după ce toți ai mei s-au așezat,
după ce povestea-de-adormit-copii a fost spusă, sunetul
ceții care s-a lăsat pe pămînt se transformă în sunetul unui
val al cimitirului Marea Mediterană care se lovește de țăr-
mul Europei, fuuuuu-fuuuuu, apoi într-un puuf-puf de lo-
comotivă cu aburi care prinde treptat viteză și estompează
granițele dintre noi și țările noastre și culturile noastre, și
revizitez în gînd povestea prietenului meu care a stat 10
zile în buncăr cînd avea 5 ani și războaiele nu erau încă
atît de silențioase și-mi dau seama că nu există alchimie
pentru a reproduce bătăile de-atunci ale inimii lui; și toate
se întîmplă chiar în momentul în care Sim mă pupă pe
obraz și-mi spune: uau, tu ai făcut astea? Ce mișto! Dă puțin
mai încet, te rog. Și hai la culcare, mîine trebuie să.

Și adorm. 
Pe la 5am se trezește fiul meu și uneori vrea să joace 

fotbal. Și între două pase și un gol printre picioare mi-l
imaginez pe bunul meu vecin Cédric cum deschide lapto-
pul și ecranul îi luminează fața belită de somn și începe să
tasteze un mesaj exemplar către noi, jucătorii matinali de
fotbal, dar eu știu, și arta mea știe, că sunetele acelea pot
fi ușor reproduse cu ajutorul cîtorva rezistențe conectate
la un amplificator operațional, apoi la un circuit care re-
duce exponențial lungimea sunetului astfel încît să devină
cît mai percutant clak-clak-clak, gestul său e liminal, traduc-
tibil, iar nevroza sa, mult prea consistentă pentru a nu-i
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ți-ar plăcea să lucrezi?

răspunde: Grand merci, Cédric pour ta vigilence, on est 
d’accord, pas de football à 5h du matin, désolé. Pe Cédric,
de fapt, eu l-am creat, cu arta mea, într-o noapte în care
nu puteam dormi și în care singurătatea era un bibelou.
Cédric este art-enemy-ul meu și, o dată pe an, toamna,
cînd apar gogoșarii la magazinul turcesc, visez să îi dăruiesc
un borcan de zacuscă făcută după rețeta mamei și să-l im-
plor să nu dispară niciodată, pentru că arta.

Dacă aș fi nevoit, așadar, să renunț la arta mea, oricare
ar fi ea, cred că mi-ar plăcea să fiu învățător.

Tatiana ȚÎBULEAC

Dacă prin artă se subînțelege scrisul cărților, cred că nu m-aș
îndrepta prea departe. Aș face ceea ce am făcut mereu când
nu am scris: jurnalism, comunicare. Nimeni nu te împiedică
să fii creativ în aceste meserii, poate doar dead-line-urile.
Îmi amintesc cu bucurie de anii în care am lucrat reporter
– dorința de a fi primul povestitor, efectul imediat al celor
scrise de tine, reacția oamenilor. Cu cărțile nu e tocmai
așa. Este însă mai intens. O carte este ca un reportaj difu-
zat în fiecare oră – reacțiile tot vin și vin. Am avut un mare
noroc să pot lucra în medii unde am avut libertate de a
alege, libertate de exprimare. Nu cred că poți rezista în
scris – orice fel de scris – fără libertate.

Cred că sună bizar – din atâtea meserii din lume – 
aș alege, probabil, psihiatria. În urmă cu câțiva ani chiar
m-am pornit să mă înscriu la facultate, însă ceva m-a oprit
din drum. Oricum, nu cred că aș fi dus la capăt un astfel
de proiect. Răbdarea mi-a lipsit mereu. Însă da, fascinația
față de această meserie a existat mereu. Îmi amintesc că

unul din primele mele reportaje din presa scrisă, aveam
cred 20 de ani, a fost de la Spitalul de Psihiatrie din Chiși-
nău. Când m-a văzut intrând pe poarta spitalului, direc-
torul, care aștepta un jurnalist „serios”, m-a privit cu o
dezamăgire neprefăcută. „Tu știi unde ai venit, fetițo?”,
mi-a spus, apoi m-a invitat să bem ceai cu biscuiți. A ieșit
totuși un reportaj bunișor, am luat și un premiu. 

Ce să zic, îmi plac istoriile încurcate. Îmi plac oamenii
și am o definiție a mea pentru „nebunie”. Nu știu acum dacă
aș fi fost un psihiatru bun sau dacă aș fi fost în stare să
scriu vreodată un Salonul Nr. 6, dar mi-ar plăcea să încerc.

Tudor GANEA

În ultimii ani empatizez din ce în ce mai mult cu gestul
personajului jucat de Kevin Spacey în American Beauty.
Omul își dă demisia de la un job bănos și face un 
downshifting. Ajunge să vândă burgeri. Și e fericit. Mă
bântuie acest gând, dar nu m-aș face shawormar. Nu-mi
place mirosul de maioneză cu usturoi. M-aș duce în orice
zonă unde stresul lipsește sau există în proporții foarte
mici. Nu mai vreau stres. Mi-ar plăcea să muncesc cu muș-
chii. Sincer. M-am săturat de cap. Aș vrea să muncesc în
natură. Mi-ar plăcea să renunț la arhitectură și să devin
fermier. Sau viticultor. Sau pescar de ton într-un orășel
american de pe coasta Atlanticului (de preferat New Ham-
pshire sau Massachusetts – am văzut câteva filme turnate
acolo și mi-au plăcut locurile). Pe scurt: vreau liniște și 
natură. Nu mai vreau agitație, predări, termene limită,
stres și calculator. Nimic special. Are Alexandru Dragomir
o prelegere în care demonstrează că omul modern nu 
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gândește libertatea în esența ei, ci ca pe o eliberare. Suntem
supuși de-a lungul întregii noastre vieți: de părinți, de pro-
fesori, de șefi etc. Sentimentul libertății însoțește eliberarea –
pe care noi o confundăm cu libertatea absolută, ne bântuie,
dar nu-l trăim la intensitate maximă niciodată. Mi-ar plă-
cea să fiu cu adevărat liber, însă, deocamdată, râvnesc doar
la acest entry-level al libertății: negarea supușeniei. Din pă-
cate, această negare a supușeniei este prost văzută în socie-
tate. Mulți văd în acest gest de eliberare (Gata! M-am săturat!
De azi fac ce vreau!) o dovadă de imaturitate, de egoism, de
neasumare a unor responsabilități, de nebunie chiar. Și poate
au dreptate. E urâțel când un cap de familie dă bir cu fu-
giții. Așadar, soluția de compromis ar fi să mă uit fascinat
după pungi în bătaia vântului, într-o fermă sau într-un
mic port unde pescarii își întind plasele la uscat, cu muzica
lui omas Newman răsunând printre acele pinilor cres-
cuți pe stâncile newhampshiriene.

Cristina ISPAS

Iniţial am citit greșit întrebarea și am înţeles că trebuie
să spun ce aș alege acum să fac, dacă m-aș putea întoarce
în timp, la vârsta alegerii propriu-zise, și răspunsul era că
aș alege să fac matematică, în loc de litere. Deși, bineînţe-
les, e tricky să răspunzi la așa ceva, pentru că iei în calcul
multe lucruri pe care le-ai învăţat după, fără legătură cu
contextul de atunci. Dar la modul ideal vorbind, asta 
mi-ar plăcea să fi făcut, să mă fi orientat spre matematică
(care îmi plăcea), în loc de litere. Ar fi fost și o alegere mult
mai logică pentru mine, pentru că mi-au plăcut foarte
mult profesorii mei de matematică, și profesoara din gim-
naziu (care mi-a fost și dirigintă) și profesorul din liceu.
Erau și oameni foarte OK, speciali pentru orășelul în care
trăiam, și aveau și copii cool și interesanţi, un reper foarte
important. Deși poate a contat și faptul că îi simțeam mai
fair în evaluare, matematica fiind o știinţă exactă, în com-
paraţie cu profesoarele de română, pe care nu le-am putut
suporta. Și cine știe unde m-ar fi dus asta cu matematica.
În orice caz nu la ASE și, după, într-o corporație, pentru
că acolo am fost, chiar dacă din poziția de traducător, și
am văzut cum e. Dar poate că aș fi ajuns totuși la ASE și
în final mi-aș dezvoltat o mică afacere. Și aș fi scris oricum. 

Întorcându-mă însă la întrebarea reală, cred că mi-ar
plăcea să lucrez cumva în domeniul educaţiei, dar nu ca
profesor. Undeva în cercetare, unde studiezi societăți, sis-
teme de educație, după care fabrici metodologii și ai con-
tact frecvent cu copiii, faci diverse lucruri cu ei. Cred că e
un domeniu nu doar extrem de ofertant și interesant, dar
și foarte actual, extrem de dinamic (pentru că e obligatoriu
să ții pasul cu o realitate care se schimbă foarte repede), și
în același timp foarte sensibil și foarte important. 

Diana GEACĂR

Mi-am dorit foarte mult să devin mamă, eram în stare
să-mi dau și scrisul pentru asta. A fost chiar o promisiune.
Pe atunci scriam pe apucate, fără noimă, gândindu-mă că
următoarea carte o să vină singură la mine. Dorinţa mi s-a
îndeplinit, iar Dumnezeu a fost mai înţelept decât mine.

Și brusc am rămas fără niciun strop de timp. La început
eram prea buimacă să-mi dau seama ce mi se întâmplă,
apoi, cu copilul la sân, am început să mă întind după un
pix și o foaie. Pe urmă am început să scriu lângă el, în timp
ce dormea, oricât de puţin. Mai târziu, în timp ce ne jucam,
dădeam fuga la carneţel să-mi mai notez o idee. Dar cel
mai mult scriam în minte, în timp ce-l plimbam. Am 
intrat într-un ritm pe care l-am păstrat și nu trece o zi fără
să scriu măcar un rând. Așa am scris volumul Dar noi 
suntem oameni obișnuiţi, apărut anul ăsta la Cartea Româ-
nească, am reușit să termin (sper!) un roman pentru copii
și să-mi aranjez volumul de proză scurtă la care încă 
lucrez.

Cred că sunt dependentă de scris, dar mie mi se pare
fantastic, pentru că de mică mi-am dorit să fiu scriitor. Am
scris primul vers pe la opt sau nouă ani (verdele ploii e mai
curat decât cel al broaștei), apoi prima poezie (despre un
câine), apoi povestiri, am început și un roman cu animale
vorbitoare, pe urmă, prin clasa a noua, m-am întors la
poezie. 

Ce aș face dacă aș fi nevoită să renunţ la scrisul meu?
Pentru această situaţie de groază, îmi imaginez trei scenarii:
1. Mă apuc de grădinărit și de crescut animale, pentru că
adesea simt nevoia să sap, iar nevoia de muncă fizică – am
aflat în timp – e tipică (și benefică) personalității obse-
sionale; și pentru că iubesc animalele. 2. Mă angajez la o
asociaţie de salvat câinii și pisicile de pe stradă. 3. Traduc
și redactez cu înverșunare cărţile altora. 

În toate trei aș regăsi o parte din bucuria pe care mi-o
dă scrisul, dar probabil că, oricât de mult iubesc animalele
și ador să-mi testez limitele, cea de-a treia e cea mai realistă.
Îmi place enorm să traduc, tratez fiecare carte cu respect,
pentru că știu cum e să-ţi pui credinţa în scris. Am învăţat
foarte multe despre mine și despre scrisul meu în cei apro-
ximativ șase ani de când îmi apare numele pe cărţi ca tra-
ducător și redactor.

Probabil că aș fi mulţumită cu viaţa asta, dar, pentru că
aș avea tot timpul conștiinţa faptului că am scris cândva
și că acum nu mai pot face asta, m-aș transforma în Grinch
pentru cei din jur, pentru care numai scrisul mă făcea 
suportabilă.

*  * *
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V. LEAC

Ar fi interesant dacă am putea testa opțiunea asta cu
obligat să renunți la arta ta, de obicei vine de la sine și e
practicată de o categorie mai specială de poeți/artiști (vezi
cazul lui Constantin Acosmei), alții migrează spre alte zone
culturale sau pur și simplu își văd de viața lor, depinde ce
demers își aleg. Eu cred că sunt suficient de fantomatic în
arealul poetic actual, nu toți suntem „unul dintre cei mai...”.
Dacă rămâi cât de cât lucid, nu poți continua la nesfârșit
scriind poezie pentru că te anihilezi, devii propriul tău ma-
laxor. 

Cât privește migrația spre alte spații culturale, în cazul
meu artele vizuale, vine dintr-o curiozitate firească și pa-
sională. În ultimul timp au făcut și alți poeți pasul acesta
și e foarte bine. Statutul ăsta de excursionist îți oferă un anu-
mit tip de plăcere (ejaculări senzoriale) pe care locuitorii
unui gen artistic nu le mai au sau, dacă le-au avut cândva,
ele au dispărut, plăcerile. Poți să-mi spui excursionistul și
nu mă voi simți deloc ofensat.

Despre meserii am mai vorbit, chiar tu m-ai întrebat la
un moment dat ce meserie mi-ar plăcea să fac și ți-am răs-
puns atunci că aș rescrie cu plăcere poezii proaste ale dife-
riților poeți importanți. Acum lucrez la Modulab, un loc
în care mă simt foarte bine, deocamdată.

Emilia AJULE

Dacă ar fi să o iau de la capăt, m-aș gândi în primul
rând la o locuință nouă: m-aș muta clandestin într-o bibli-
otecă imensă cu multe cărți vechi și traduceri din literatura
contemporană. Mi-aș căuta un complice, care să-mi aducă
din când în când ceva de mâncare și aș citi toate cărțile pe
care nu am apucat să le citesc până acum.

Și dacă tot veni vorba de locuințe și alte nevoi: am tot
întâlnit în ultima vreme oameni din diferite colțuri ale
lumii, dar atât de asemănători între ei, când vine vorba
despre lucrurile esențiale ale vieții. Ălea de care chiar ai ne-
voie, pentru că altfel mori. Un vis de-al meu, dacă nu s-ar
pune problema financiară, ar fi să mă mut un an într-o altă
țară, să-mi găsesc un part time job, și-n restul timpului să
fac voluntariat, să cunosc oamenii, cultura, limba și im-
plicit literatura locală. Actual m-au convins oameni care
vin de acolo că Iranul, Siria – dacă n-ar fi război – și Co-
lumbia sunt, făcând abstracție de la problemele cu care se
confruntă, țările pe care neapărat trebuie să le fi văzut. E
interesant să-i auzi pe cei de acolo vorbind entuziasmați,
cu ochii larg deschiși despre literatura lor, despre Hafiz,
Nizzar Qabbani, García Márquez.

Cea mai realistă variantă e însă că, dacă ar trebui să
încep de la capăt, m-aș întoarce în România. 

Veronica D. NICULESCU

Sunt deja reprofilată

Am spus de câteva ori, mai în glumă, mai în serios, în
perioadele de mare oboseală, că aș vrea să mă fac florăreasă.
Să stau în micul magazin cât e ziua de lungă, să privesc
lumea trecând pe stradă, să foșnesc ușor din celofan, 
să traduc câte o poezie de Nabokov pe săptămână. Dar nu
m-ar angaja nimeni, n-am experiență. Și, de fapt, nu mai
doresc să fiu angajatul nimănui. Altădată, mult mai de-
mult, spuneam că aș vrea să fiu îngrijitoare la Zoo. Dar
acum, după ce-am scris o carte în care îngrijitorii la Zoo
sunt porecliți Clonț și Piciorong, parcă nu-mi mai arde.
Asta dacă vorbim de meserii. 

Adevărul e însă altul. Adevărul e că sunt deja reprofilată.
Zdravăn reprofilată. Am trecut prin atâtea perioade, atâta
am cotit, de la facultatea tehnică absolvită acum douăzeci
și cinci de ani, de la meseria mea inițială, practicată patru
ani și ceva, trecând prin meserii de împrumut, încât cred
că mă voi opri la ceea ce fac acum. Mi-a luat cam mult,
dar am ajuns la capăt: să traduc cărți este ocupația care mi
se potrivește cel mai bine. De zece ani traduc cărți, de șase
ani trăiesc exclusiv din traduceri și scris. 

Dacă vorbim despre scris, atunci am alt răspuns. Ne 
reprofilăm, oricum, după fiecare carte scrisă – și publicată
sau nu. O luăm de fiecare dată de la capăt, altfel. Cărțile
mele sunt foarte diferite între ele. Mă străduiesc să fie așa.
Ne reinventăm mereu, turnăm în forme noi ce avem de
spus. După proză scurtă am scris „simfoniile”, apoi am
scos un roman cu o structură atipică, apoi un roman pentru
copii și adolescenți, acum merg pe sârmă cu altă poveste
în spinare. 

Mă uit în urmă, mă întreb și eu ce-aș fi răspuns dacă aș
fi fost întrebată acum douăzeci de ani cum m-aș reprofila.
Știam că vreau să fac altceva în anii ‘90, când am renunțat
la meseria mea și-am intrat în prima redacție de ziar, 
unde-am văzut toate grozăviile lumii, de nu le-aș mai 
fi văzut niciodată. Știam că faptul că fusesem bună și la 
matematică, nu doar la engleză și română, mă dusese pe
un drum greșit, drumul de atunci al copiilor buni. Dar aș
fi putut răspunde cu toate câte aveau să urmeze? Nici
gând. Aș fi zis îngrijitor la Zoo, sunt sigură, deși visam 
litere și pagini de literatură, în timp ce în jurul meu plu-
teau pagini cu morți, cu violuri, cu sinucideri, cu politi-
cieni și editoriale mai trecătoare ca apa de ploaie.

*  * *




