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RAMONA BOLDIZSAR

Ramona Boldizsar s-a născut în 1993 în Vrancea și în prezent

locuiește în sudul țării. A început să citească la 14 ani și de atunci nimic
nu a mai fost la fel.
A absolvit Facultatea de Filosofie în București și lucrează la disertația
pentru Masterul Istoria și Circulația Ideilor Filosofice. Frecventează
atelierele de scriere creativă ale Revistei de Povestiri. A publicat în Revista
de Povestiri, în revista Confesiuni și pe platforma online Litero-mania. A
colaborat la volumul Idei Filosofice și Artă Contemporană. Traduceri și
comentarii.
Ține un blog unde povestește despre ce mai citește și, uneori, despre ce
mai face. În fiecare sâmbătă citește un poem pe Instagram. Când nu scrie,
citește și inventează povești pentru fetița ei. În prezent lucrează la o carte
pentru copii.
Volumul nimic nu e în neregulă cu mine a fost scris în 2020 și a avut rol
aproape terapeutic, ca un mecanism de protecție împotriva anxietății
provocate de Covid-19.
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câteva poeme din volum

prologurile scurte ale
unor vieți anterioare
[...]
5
mărturisirile
nevrozele
credințele
nebuloasele
narațiunile patetice despre
sine
și mai ales
imaginile constructive
despre
dezastrul incubant al unei
baby super nova

vreau să știi că

am ajuns să scriu poezie din necesitate.
Lumea mă întreabă dacă scriu și câteodată mint.
Emoțiile mi le potrivesc în timpuri verbale aleatorii
cuvintele mele stau într-o cușcă a inconștienței mimată prin
conștiința scopului;
miza și motivația personajului (scopul și durata vizitei).
La vârsta asta ar fi trebuit să am multe de povestit
dar sunt prinsă în capcana unui malpraxis cotidian
o existență care-mi consumă tot timpul și pe care o fraudez
în mod consistent și aproape
empatic.
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[am ascuns tăcerea în pod]

Noi românii suntem poeți ai traumei
aflu de la Radu Vancu dintr-un podcast despre Celan
&mă opresc pentru că _trebuie să_
(să ajung acolo unde spun tot ceea ce nu vreau?)
nu sunt multe lucruri de spus despre mine
tot ce știu e că uneori tac
nu din compasiune pentru interlocutori plictisiți ci pentru că
dezvăluirile-ricoșeu sunt branșa mea, semnez cu penița de oțel,
_expert la tăiat craca de sub picioare_
Celan spune ceva despre un cuvânt după chipul tăcerii
Este tot ceea ce nu voi putea face vreodată
Umbreluțele tăcerii, mici terapii care te apără de ploaie dacă știi
cum să le ții bine.
Cât despre mine, nu am nicio umbrelă
Și câteodată scriu și uit că am promis să fiu subtilă când vorbesc
despre de ce doare
adevărul e că nu sunt deloc traume ci doar eu
&n-am nicio scuză.

——

Am visat într-o noapte că toată pielea mea se transformase în
rugină și
cu cât ștergeam mai mult, cu atât dispăream și în locul meu
apăreau
toate lucrurile pe care le pierdusem vreodată. Când m-am trezit
tavanul era tot acolo alb cu pete de sânge, un țânțar pe care l-am
omorât cu un prosop. Nu știu ce să cred despre imaginea asta și
îmi verific pielea. În locul ei, o roșeață familiară care arde.
poemul ana of mine în lectura autoarei:
🎧 Ascultă
Click aici!
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Iubesc cartea asta cu toate imperfecțiunile ei,
datorită modului în care m-a ajutat

un interviu cu Ramona Boldizsar,
realizat de Maria Petricu și un cristian
Maria Petricu: nimic nu e în
neregulă cu mine l-am citit ca pe
un manifest al acceptării de sine.
Crezi că naturalețea și deschiderea
ta (prin interviuri, recenzii,
lecturi pe rețelele de socializare)
au influențat modul în care a fost
receptat volumul?
Ramona Boldizsar: Cred că este
posibil. Adesea îmi scriu oameni
atrași de, să zicem, deschiderea de
care dau dovadă în social media.
Oamenii au nevoie de context, cel
mai adesea. Mai ales în ceea ce
privește literatura contemporană.
Și eu le ofer unul.
S-a întâmplat să ajungă la poezia
mea oameni care nu mă cunoșteau
dinainte și au fost atrași de ea, dar
totodată sunt mulți cititori care
mă cunoșteau din spațiul virtual
și toată munca pe care o depun eu
pentru promovarea literaturii i-a
atras și spre volumul meu. Poate că
o parte din receptarea volumului
meu are legătură și cu prezența
mea în on-line. Nu știu dacă ăsta
e un lucru bun sau rău.

Mă bucură ambele perspective,
și când cineva merge la cartea mea
pentru că e curios, dar și când îmi
descoperă mai întâi cartea și apoi
ajunge la mine. Sunt persoane care
au citit nimic nu e în neregulă cu
mine și apoi au descoperit că în
fiecare sâmbătă citesc un poem
pe social media. Au fost încântați,
dar mai ales eu – pentru că așa știu
că ofer cu adevărat ceva celorlalți.
Știu că a ajuns o „placă” pe care o
repetă toată lumea, dar munca asta
voluntară nu aș putea s-o fac dacă
nu aș simți că ceva ajunge la cineva.

M-aș bucura dacă
statutul meu de poetă
mi-ar aduce mai mulți
cititori pe blog – asta
ar însemna că și
autorii despre care
vorbesc eu vor avea
mai multă vizibilitate.
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M.P.: Ce impact a avut
publicarea volumului de debut
asupra blogului pe care îl aveai
deja? Este luat mai în serios un
om care scrie despre cărți dacă a
publicat la rândul lui?
R.B.: Sper că nu sunt luată prea
în serios (în sensul de rigid sau
pompos), îmi doresc ca blogul
meu să fie un spațiu prietenos și
atrăgător pentru oameni care caută
anumite lecturi și nu numai. Cred
însă că are mai multă credibilitate
blogul meu acum. Și oamenii
sunt curioși cine e poeta asta, ce
scrie ea, cum își documentează ea
viața și lecturile. Și ăsta nu e un
lucru rău, din contră. Mi-au scris
oameni care m-au descoperit în
interviuri și astfel au ajuns și la
blogul meu. Am mai multe planuri
în direcția aceasta – în ceea ce
privește promovarea literaturii
contemporane; planuri despre
care nu vorbesc încă, dar m-aș
bucura dacă statutul meu de poetă
mi-ar aduce mai mulți cititori pe
blog – asta ar însemna că și autorii
despre care vorbesc eu vor avea
mai multă vizibilitate.
M.P.: De cât timp scrii? Ce te-a
îndreptat spre cariera literară?
R.B.: Scriu de când am învățat
să scriu. Învățătoarea mea se
6
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plângea mereu că nu știu să scriu
și să citesc (ceea ce era foarte
inexact) și cred că asta m-a făcut
mult timp să scriu doar pentru
mine. Când eram copil, mă
gândeam că voi deveni profesoară
– îmi doream asta pentru că mi
se părea că e cel mai apropiat
spațiu de ceea ce făceam eu cu cea
mai mare plăcere, adică să scriu.
Habar nu aveam că pot să fiu și eu
scriitoare! Nu e o carieră pe care
am luat-o în considerare pentru că
a) inițial nu am știu că se poate, b)
apoi m-am gândit că nu e ceva ce
EU aș putea face, ci doar oamenii
talentați și geniali, c) mi-am dat
seama că, oricum, nu pot trăi din
asta. Ceea ce ne aduce la punctul
d) când, de foarte curând, miam dat seama că mi-am reprimat
suficient această dorință și că a
scrie e singurul lucru care mă
definește cu adevărat, așa că lucrul
ăsta trebuie să fie al meu într-un
fel sau altul. Cu orice preț. Iată-ne
aici.
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Respect viziunea
cititorilor și nu există
niciun motiv pentru care
cartea mea nu ar fi și
lucrurile/senzațiile acelea
pe care le-a provocat
într-un cititor.

citirea propriu-zisă, încât nu am
fost foarte atentă la conținut.

M.P.: În fiecare sâmbătă ne
citești câte un poem. De curând ai
înregistrat poemele din volumul
tău pentru ediția sonoră. A trecut
ceva timp de când a fost publicată
prima ediție. Cum le-ai re-simțit?

R.B.: Știu că există deja această
poziție conform căreia cartea
nu-i aparține autorului, ci doar
cititorului (de la Barthes încoace,
într-un fel). Și dacă vorbim despre
critică, recenzii, despre ce impresii
provoacă cartea, atunci sunt total
de acord cu asta. M-am detașat
de cartea asta chiar dinainte s-o
scriu, din punctul ăsta de vedere.
Cititorul are întotdeauna dreptate
– pentru că experiența lui cu
cartea mea este a sa, este veridică,
este adevărată, este „singura”
care contează. Respect viziunea
cititorilor și nu există niciun motiv
pentru care cartea mea nu ar fi
și lucrurile/senzațiile acelea pe
care le-a provocat într-un cititor.
Pozitive sau negative, bune sau
rele! În sensul ăsta, nu are nicio
importanță „ce” am vrut eu să zic.
Important e ce impresii a creat.
Astfel că, din punctul acesta de
vedere, cartea e plecată de la mine
de mult timp.
Însă ce aș vrea să spun este că eu

R.B.: Înregistrarea cărții a fost
o experiență foarte interesantă
pentru mine. Am recitit cartea
mea doar din motive obiective –
pentru editare, redactare, lucruri
de genul acesta. Dar când am
făcut-o cu voce tare, singură în
cameră, m-am simțit bizar și
foarte timidă. Nu aș fi putut s-o
înregistrez în prezența altcuiva,
cred. Mi-a fost greu să găsesc
o voce și adesea m-am întrebat
dacă aș citi și a doua oară la fel
un anumit poem. Sper doar ca cei
care vor asculta ediția sonoră să
fie mulțumiți, pentru mine a fost
un efort – bun, într-un fel creativ,
o experiență emoțională, în orice
caz. Ce este într-un fel amuzant e
că m-am concentrat atât de tare pe

un cristian: Am văzut multe
interviuri în ultimele luni, semn că
– iată – cartea a circulat și a stârnit
un interes real. Te-ai detașat de
ea sau faptul că a venit și ediția
sonoră te-a reapropiat?

7

țignal

RAMONA BOLDIZSAR

dar din punctul ăsta de vedere,
niciodată nu mă voi detașa de
nimic nu e în neregulă cu mine.
Și cred că orice gest, orice lucru
pe care-l fac în legătură cu ea, are
tendința să întregească această
relație, ca să zic așa. Treaba mea a
fost s-o înregistrez, dar de ascultat,
nu cred că aș reuși s-o fac. Asta e
treaba cititorilor.

iubesc cartea asta. Spui că ai citit
nimic nu e în neregulă cu mine
ca pe un „manifest al acceptării
de sine”. Pentru mine, nimic nu
e în neregulă cu mine reprezintă
ieșirea din sertar. Aș putea edita
cartea asta. Aș putea s-o fac mai
bună. Sunt lucruri pe care poate
le-aș schimba. Dar nu vreau. E o
prezență, e o bucățică din mine pe
care vreau s-o las să se manifeste
și să existe așa cum e ea. Iubesc
cartea asta cu toate imperfecțiunile
ei, datorită modului în care m-a
ajutat. Unpopular opinion, poate,
8

E o lume fanstastică
pe care eu
o explorez împreună
cu fiica mea. Poveștile
cu care am crescut nu au
nicio legătură cu cele pe
care le întâlnesc acum în
literatura pentru copii
u.c.: În cazul literaturii pentru
copii, deși mulți se laudă c-o
au la degetul mic, surprizele-s
majore. Las la o parte faptul că
nu există prea multe premii, de
cronici nu mai vorbesc, dar critica
de top (vorba vine) o pasează la
colțul cu coji de nuci, pentru că
așa se raportează orice sursă de
putere (politică, chiar și literară)
la copii: ultimii pe listă, cei care
mai pot aștepta. Care e relația ta
cu literatura pentru copii? Diferă
substanțial bagajul cu care ai venit
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din copilărie/adolescență de cel cu
care ești acum, din relația directă
cu un copil?
R.B.: Am crescut cu povești
despre Cenușăreasa, Pinocchio,
Cei trei purceluși, Scufița Roșie
și tot așa. Multe dintre ele mi se
par acum sexiste, prea violente,
unele dintre ele nu i le-aș citi în
forma aceea fiicei mele. Fiica mea
nu crește cu aceste povești, așa
că simt că există niște diferențe
majore aici. Mă bucur că există
mai multe perspective și pentru
fetițe – nu doar povești despre
prințese neajutorate îmbrăcate în
rochițe (să zicem) superbe, dar
complet nepractice. Descopăr și
eu un alt tip de literatură pentru
copii și un alt mod prin care
poți porni în viață – povești cât
mai diverse și diferite, ilustrații
superbe, unele complicate, altele
minimaliste. E o lume fanstastică
pe care eu o explorez împreună
cu fiica mea. Poveștile cu care am
crescut nu au nicio legătură cu
cele pe care le întâlnesc acum în
literatura pentru copii. Și faptul că
am această aventură cu fiica mea
întregește toată experiența. Am o
relație foarte strânsă cu literatura
pentru copii, nu doar pentru
că mă fascinează și îi și citesc
constant fiicei mele, ci pentru că
mă interesează să o scriu. Nu e
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doar un plus adus relației dintre
mine și copilul meu, ci și chiar
în ceea ce privește cariera mea
de scriitoare – în măsura în care
îmi doresc să scriu și să public
(și) cărți pentru copii. Nu vreau
să intru pe teritoriul premiilor și
cronicilor, dar ce pot spune este că
am observat o tendință pozitivă:
chiar și părinți care nu citesc,
cumpără cărți pentru copiii lor.
Ăsta e un lucru minunat.
u.c.: Cât contează în alegerea
cărților de acest tip relaționarea
cu un copil (al tău sau nu, nu
contează neapărat, pentru că mulți
pot citi aberant că atunci când spui
că X nu are cum să funcționeze
în logica așteptărilor unor copii
înseamnă că nu are copii, când,
de fapt, înseamnă că nu are prin
preajmă copii, sub orice formă de
rudenie sau vecinătate)?
R.B.: Fiica mea adesea vrea să
citească anumite cărți care sunt
foarte kitsch. Singura selecție
pe care eu o fac este cumva cea
morală, nu vreau să îmi cresc
copilul cu cărți cu conținut violent,
rasist, sexist, lucruri de genul
acesta, cum nu îi citesc nici cărți
religioase sau povești care tind să
îi creeze o conștiință „morală” un
pic cam selectivă sau severă. Poate
să-și aleagă ea credințele când mai
9
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crește. Dar ce vreau să spun este
că mi se pare important să o las
și pe ea să aleagă. Într-un timp,
cartea ei preferată era o broșură de
la o clinică, foarte kitsch, urâțică
și complet neinteresantă (din
punctul meu de vedere!) despre
un fluturaș Flu-Flu care mergea la
doctor. Și i-am citit broșura asta
luni de zile, pentru că nu avea
conținut pe care l-aș considera
eu dăunător și pentru că-i plăcea.
Trebuie să ne ascultăm și copiii –
doar pentru că mie nu-mi place
o carte, nu înseamnă că ei nu
o să-i placă. Pentru noi cărțile
sunt și un punct de legătură, ne
întregesc relația mamă–fiică și
pe cât de mult îi aleg eu cărțile
acum, pe atât de tare mă aștept
s-o facă predominant ea când mai
crește. Contează ce cărți îi aleg
acum pentru că o parte din timpul
pe care-l petrecem împreună
înseamnă să citim cărți. Și ea de
acolo își creează o întreagă lume,
un întreg discurs care se răsfrânge
asupra relaționării noastre (și nu
numai). Aleg cu grijă, dar a se
citi asta în cel mai distractiv mod
posibil. I-am cumpărat și cărți
dintr-o serie care mie îmi displace
complet, e atât de plictisitoare și
enervantă, dar îi citesc acele cărți
pentru că ei îi plac la nebunie.
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u.c.: Faptul că probabil noi n-am
ajuns la atâtea cărți pentru copii
câte putem descoperi astăzi (chiar
în lecturi în original) contează
în pregătirea ta cu biblioteca
celui mic? (Îmi vine mereu să
spun pregătire, pentru că piața e
efectiv burdușită de cărți pentru
copii și cred că trebuie zilnic să te
informezi despre asta – mulți vor
râde, dar numai când te raportezi
la tantrumuri, moarte sau
lucruri complicat de gestionat în
comunicarea cu cei mici, e nevoie
de o permanentă informare, pe
lângă reîncărcarea bateriilor).
R.B.: Mă simt adesea depășită de
volumul atât de mare – sunt cărți
despre orice și îmi vine să cumpăr
câte o cutie în fiecare săptămână.
Încerc să le selectez pe cât pot, pe
teme care ne interesează, de care
avem nevoie, sau în funcție de cât
de distractivă și/sau interesantă
poate fi cartea. Copilul meu are
o atracție specială pentru povești,
lucruri inventate, lucruri haioase,
spre deosebire de cei care caută
mai mult realism (sunt și copii
așa care preferă doar personajecopii, enciclopedii, lucruri legate
de știință, fără animale vorbitoare
și teme supranaturale). Fiica
mea e o mică visătoare, pe cât se
poate spune asta despre un copil
de 4 ani jumătate. Încerc cât pot
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să îi iau cărți diverse și tot astfel
încerc să nu mă las copleșită.
De vinovăție (sau altceva) că nu
ajung să-i ofer mai multe lecturi
importante și interesante. Trăim
în epoca asta foarte rapidă, ceva
tot trece pe lângă tine, încerc să
răspund nevoilor ei pe cât de mult
pot. Și sunt sigură că acest lucru
va duce la ceva bun. Deja mă simt
„educată” în cărți pentru copii și
știu să fac selecții, dar asta nu ne
împiedică să intrăm într-o librărie
și să cumpărăm ceva aleatoriu. E
o plăcere specială asta de a lua o
carte necunoscută de pe un raft –
pentru amândouă.

Sunt foarte
recunoscătoare fiicei
mele, datorită ei am
început să scriu și
literatură pentru copii.
u.c.: Cumperi mai multe cărți
pentru copii decât pentru tine?
R.B.: Cred că în ultimul an am
cumpărat mai multe pentru mine,
dar în primii trei ani de viață
ai copilului meu am cumpărat
(poate) mai multe pentru ea, până
i-am făcut o mică bibliotecă. Noi
cumpărăm cărți destul de des și
cel mai adesea iau cărți pentru
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amândouă. Dacă este adevărat
că atunci când copilul te vede că
citești, o va face și el, atunci pot
spune că un lucru sigur îl fac bine
în parenting. Suntem o familie
care cumpără și citește cărți în
mod constant.
u.c.: Cititul cărților pentru copii
și maternitatea te-a făcut să încerci
(fie și pentru uz personal, că iarăși
e o discuție, puțin înțeleg că în
familii există texte de folosință
internă, care fără să fie publice
pot fi preferate de copil) să și scrii
pentru cei mici?
R.B.: Faptul că am citit atât de
multe cărți pentru fiica mea, m-a
făcut să-mi reactivez creativitatea
în direcția asta. Îmi place mult
să inventez lucruri și să modelez
limbajul. Maternitatea, dar mai
ales dorința fiicei mele de a asculta
povești, m-au făcut să încep să le
scriu. Multe doar pentru ea, iar
pe unele aș vrea să le transform
în cărți pe care să le poată citi și
alți copii. Poate și dintr-un soi
de nostalgie. Când nu vor mai
prezenta interes pentru ea, m-aș
bucura dacă ar face-o pentru alții.
Pentru că resimt o bucurie pură
atunci când inventez ceva pentru
copii. Ador să creez personaje
și situații distractive; mă simt
ca acasă. Într-un fel, mă simt
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și eu copil atunci când le scriu.
Sunt foarte recunoscătoare fiicei
mele, datorită ei am început să
scriu și literatură pentru copii.
Cochetasem cu asta și înainte să se
nască, dar nu mi-aș fi oferit acest
timp, nici această disponibilitate,
fără interesul ei constant de a
asculta poveștile mele.
u.c.: În pandemie am sesizat
două extreme: mulți au evitat să
scrie, alții s-au năpustit la scris.
Cum a fost la tine?
R.B.: În pandemie am început
să-i inventez cât mai multe povești
pentru fiica mea, dar nu cred
că a avut legătură cu contextul
nefericit. Pe de altă parte, dacă
nu am fi fost atât de izolate, cine
știe? Prima poveste pe care i-am
scris-o a fost necesară: nu găsisem
nicio carte care să ne pregătească
corespunzător pentru vizitele
la oftalmolog, astfel încât i-am
inventat eu una despre o omidă
care avea nevoie de ochelari. A
cucerit-o imediat. După aceea,
a început să ceară ea constant
povești noi. Dar pandemia cred
că m-a împins să scriu volumul
de poezie nimic nu e în neregulă
cu mine. Nu am mai avut parte de
multe „scăpări” și ieșiri care m-ar
fi ajutat să manevrez anumite
situații și emoții. Izolarea m-a
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RAMONA BOLDIZSAR

determinat, în multe feluri, să
scriu poezie, să mă re-descopăr,
să mă re-analizez. Deci, pe scurt,
aș zice că da, am putut scrie, dar
nu m-am năpustit s-o fac cât, mai
degrabă, n-am avut de ales. Dar nu
am scris despre pandemie.
u.c.: Ce te-a marcat cel mai mult
în această paranteză pandemică?
R.B.: Indiferența celorlalți.
Locuiesc la țară și mulți oameni nu
au respectat (aproape) niciodată
regulile. Nu mai puteam ieși din
curte de teamă că mă întâlnesc
doar cu oameni fără mască.
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u.c.: Au lipsit evenimentele
publice, dar a explodat zona
virtuală.
Pentru
tine,
ca
promotor literar care oricum
lucrai pe interfața video, a fost o
oportunitate sau un handicap?
R.B.: O oportunitate, cu
siguranță! Cred că a fost un prilej
și pentru ceilalți să observe că
acest spațiu virtual poate fi utilizat
cu folos. Eu locuiesc departe de
spațiile culturale active, astfel încât
zona virtuală îmi este necesară
din multe puncte de vedere. E o
bucurie pentru mine dacă le va fi
și altora de folos, chiar și atunci
când vom „reveni la normal”.
u.c.: Crezi că se va schimba
ceva în zona literară după acest
dramatic episod pandemic?
R.B.: Nu am nici cea mai mică
idee. Poate că se va face promovare
la fel de mare și în virtual, asta e
foarte posibil. Dar dacă vor exista
schimbări majore provocate de
pandemie în contextul literaturii
propriu-zise, n-aș putea spune.
Sunt curioasă ce se va întâmpla.
Nu sunt un om foarte prevăzător,
lucrez mai bine cu lucruri
retrospective.
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un chestionar
I. Fişa individuală
Nume: Boldizsar
Prenume: Ramona
Data şi locul naşterii:
17.04.1993, Vidra, Vrancea
Blog / site personal:
ramona.boldizsar.ro
Cărţi publicate:
nimic nu e în neregulă cu mine,
debut poezie, 2021, Casa de
Pariuri Literare
Debut on-line:
Revista de Povestiri, platformele
on-line Litero-mania și Noise
Poetry.
Debut sonor:
ediția sonoră a volumului nimic
nu e în neregulă cu mine
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II. Topuri
(1–10)
a. Edituri
Nu am o editură preferată,
citesc destul de variat și îmi plac
proiectele mai multor edituri. Cred
că cele mai multe cărți cumpărate
le am de la editura Polirom. Îmi
place proiectul celor de la Black
Button Books. Ador formatul de
publicare a celor de la Casa de
Pariuri Literare și Casa de Editură
Max Blecher, îmi plac și editura
Trei, Litera, Nemira, TracusArte,
Humanitas. Găsesc câte ceva la
fiecare.
b. Reviste literare
Citesc mai mult on-line, sunt
foarte dezorganizată cu revistele
pe hârtie. Și nu le „răsfoiesc” cu
regularitate. Citesc Observator
Cultural. Îmi place mult să ascult
interviuri și podcasturi, iar în
direcția asta ascult emisiunile
despre literatură de la Timpul
Prezent cu Adela Greceanu și
podcast-ul Zest despre scris cu
Sabina Varga. Dar și diverse alte
emisiuni străine, caut interviuri
pe youtube și pe alte platforme
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cu scriitori străini contemporani.
Îmi place, de pildă, podcastul lui
Michael Silverblatt, Bookworm.
c. Cartea de poezie | Cartea
de proză (autori români)
1. Și se auzeau greierii
– Corina Sabău
2. Vara în care mama a avut
ochii verzi – Tatiana Țîbuleac
3. Grădina Sofiei
– Suzănica Tănase
4. Tata mă citește și după
moarte – Mihail Vakulovski
5. Industria liniștirii adulților
– Anastasia Gavrilovici
6. Saturn, zeul – Olga Ștefan
7. Copilul cu piele de iarnă
– Rodica Draghincescu
8. Ascunde amintirile și distruge
tot ce-am atins – Luminița Amarie
9. Biocharia ritual ecolatru
– Mihók Tamás
d. Bloguri | Site-uri culturale
1. Anca Zaharia,
pentru recomandări de lectură
2. Dana Pătrănoiu, poemascope
3. O mie de semne
4. Litero-mania
5. Noise Poetry
6. Poetic Stand
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7. Dlite Blog Goethe
8. Revista Echinox
9. Ruxandra Gîdei, 4fără15
10. Citeşte-mă!
Și nenumărate conturi frumoase
de instagram (bookstagram).

III. O…
întrebare pentru scriitorul
preferat:
Care e relația ta cu memoria
și cât de bine o manipulezi prin
limbaj?
idee pentru o „viaţă” literară
„mai bună”:
O viață literară mai bună? Miar trebui mai multe detalii să-mi
dau seama ce înseamnă asta, dar
cu siguranță viața mea literară
s-ar îmbunătăți dacă aș avea mai
mult timp pe care să-l pot investi
în scris. Dacă nu ar trebui să fac
atât de multe alte lucruri pe lângă.
În jocul The Sims există diverse
aspirații, Life Time Wish și una
dintre ele poate fi Professional
Author. Dacă optezi pentru ceva
de genul ăsta, tot ce trebuie să
faci e să-ți pui personajul să
scrie. O grămadă! Dacă are niște
trăsături de caracter ca Artistic
sau ceva de genul ăsta, atunci
are șanse mai mari să devină un
autor foarte bun/mare/cunoscut.
17
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Uneori mai apar și diverse
oportunități – să scrie despre vreun
alt Sim important din comunitate,
lucruri de genul ăsta. Însă e un pic
comic cum tot ce face e să scrie
și reușește și să câștige suficienți
Simoleons (bani), dar și să ajungă
acolo unde își dorește. The Sims e
utopia. O viață literară mai bună
pentru un autor ar fi aceea de a
putea scrie fără să meargă la jobul
care îi plătește facturile.
problemă cu care te-ai
confruntat/pe care ai observat-o
de când ai „intrat” în literatură:
Îmi scriu diverse persoane,
publicate sau nepublicate, rugându
-mă să mă uit pe textele lor. Uneori
nu mă roagă, doar găsesc pdfuri sau invitații către a cumpăra
diverse cărți în căsuța de mesaje.
Nu mă deranjează și, când pot,
răspund. Dar sunt foarte multe
mesaje și unele dintre ele sunt
foarte obositoare. Cred că asta
e „cea mai mare” problemă cu
care m-am confruntat de când
am debutat. Și înțeleg această
atitudine, însă mă tem că nu am
atât de mult timp liber. Nu doar
că nu pot ajuta pe toată lumea, dar
nici nu am timpul necesar pentru
a răspunde tuturor.
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IV. Întrebări cu
răspuns opţional:
Ce ţi se pare „în regulă” în
literatura română actuală?
Îmi place că sunt voci foarte
diverse – în poezie, în special. Îmi
place și onestitatea cu care se scrie
în ultimii ani.
Ce ţi se pare „în neregulă”?
(ce te intrigă/nemulţumeşte/
„atacă”)
Cred că există mai puțină atenție
către literatura care nu doare;
mi se pare că literatura română
contemporană este orientată
mult către „răscolire”, dar de tip
realist, și se desconsideră destul
de mult literatura fără teme grele,
literatura fantasy, sf sau din sfera
realismului magic. Cred că suntem
ancorați în a crede că literatura de
calitate e neapărat realistă, iar eu
nu pot crede așa ceva.
Ai vrea să trăieşti din scris?
(dacă da, cum vezi posibil acest
lucru sau cum reuşeşti acest
lucru?)
Mi-ar plăcea să trăiesc din
literatură. Din scris, nu neapărat
– pentru că asta se poate (prin
content writing, copywriting și
altele asemenea). Nu știu dacă voi
putea trăi vreodată din literatură
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(mă îndoiesc), dar dacă miaș putea dedica complet viața
scrisului, aș face-o.
Cum „cuantifici” performanţa
în literatură? (premii, nr. de
cititori, statut literar...)
Presupun că prin număr de
cititori. Pentru mine cel mai
important este să văd că ajunge
cartea la cititori. Și mi-ar plăcea să
ajungă la cât mai multe persoane
astfel încât să-i crească șansele
(cărții) de a ajunge la cât mai mulți
cititori care au nevoie de ea. Vreau
să-mi definesc viața prin scris, dar
nu mă interesează statutul literar,
orice-ar însemna asta, ci mai
degrabă impactul pe care-l pot
avea scrierile mele.
Ai un model de performanţă?
N-aș spune că am. Poate după
ce voi publica mai multe cărți?
Ce ar trebui să includă
un management literar
performant?
De fapt, ce ar fi ideal pentru
un cititor e să nu se gândească
la asemenea aspecte. Îmi place
să interacționez cu cititorii, îmi
place să îmi promovez cartea,
acolo unde pot, însă mai departe
de asta nu cred că am energia
necesară de a face planuri. Ar fi
minunat dacă performanța ar
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măsura-o altcineva, și mai ales în
ceea ce privește managementul
ei. Pe mine ca scriitoare&poetă
mă interesează să ajungă cartea la
cititori și dacă există o comunicare,
din când în când, între mine și ei,
atunci cu atât mai bine.

V. (Auto)portret
Un autoportret (în cuvinte)
Poetă, mamă, expertă la visat cu
ochii deschiși și inventat povești.
Preocupată de limbaj, memorie și
imaginație.
Un portret al generaţiei
(unde şi cu cine te-ai încadra)
Greu de spus. Sunt o persoană
introvertită și-mi place mult
singurătatea, așa că mă conectez
mai greu (pe termen lung sau
constant) la un grup/o generație.
Dar sunt sigură că împărtășesc
mentalitatea generației din care
fac parte, până la urmă. Un portret
al taberei din care fac eu parte ar fi,
pe scurt: atei sensibili, preocupați
de a da un sens vieții aici și acum.

VI. Ce-mi/ce-ți doresc
eu ție?
Ce-mi doresc/propun eu ca
scriitor?
Îmi doresc foarte mult să ofer
ceva prin scris. Nu știu ce, nu
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contează ce, vreau ca atunci când
cineva îmi citește cartea, să poată
lua ceva de acolo. Sigur că asta
nu se va întâmpla cu toți cititorii
care ajung la carte, dar nu asta e
esențial, e firesc. Simt că sunt o
scriitoare completă atunci când
aud ce le-a oferit altora cartea
mea. Și nu trebuie să aibă nicio
legătură cu impresiile pe care le
am eu despre propria scriitură. Mi
se pare complet irelevant. Cartea
devine a cititorului după ce o
citește.
Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule?
Ce nu ţi-aş dori (vreodată)?
Cititorule, îți doresc cărți numai
pe gustul tău, abandonează-le pe
cele care nu-ți vorbesc. Și nu ți-aș
dori niciodată să te chinuiești cu o
carte care nu-ți spune nimic.

VII. Ce-aş cere/pretinde:
Unui editor căruia îi predau
manuscrisul
Sinceritate și o atenție cât mai
bună asupra textului. Îndrumare,
acolo unde e nevoie. Să nu se
gândească la mine, ci la manuscris
și să-l pregătească pentru ieșit
în lume acolo unde eu nu am
avut măiestria s-o fac. Vorba lui
Stephen King, to write is human,
to edit is divine. Iar în cazul în care
nu acceptă manuscrisul, mi s-ar
20
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părea prea mult să cer un feedback
„consistent”, dar cred că ar fi mai
puțin brutal refuzul dacă ar fi
oferite câteva motive punctuale
(sau un clasic, nu se potrivește cu
editura noastră, good luck!)
Unui jurnalist care mă
intervievează
Să fie atent la proiectul meu și
mai puțin la mine. Cât contez eu
ca persoană? Nu-i nimic interesant
acolo. Eu ca scriitor și cartea mea
în sine? Altă poveste. De fapt, o
multitudine de povești. Acolo
avem multe de vorbit.
Unui juriu la un concurs
naţional de debut
Corectitudine.
Unui agent literar
Să cunoască bine piața și să știe
unde să ducă cartea. Dar există
agenți literari la noi în România?
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Unui organizator de festival
literar
Să nu uite și de cărțile mai puțin
cunoscute, dar care își merită locul
lor într-un festival. Și, implicit, de
autorii lor.

VIII. Cum ar arăta:
Standul meu la
un târg de carte
Probabil cu prăjituri și baloane
și eu ascunsă undeva, citind o altă
carte. Să sperăm că nu va trebui să
organizez eu standul la târgul de
carte.
Coperta cărţii mele de
debut – dacă ar fi după mine
A fost după mine și este absolut
perfectă. Coperta volumului meu
de debut nimic nu e în neregulă cu
mine este, de fapt, un desen făcut
de o prietenă (Iunia Buricescu) în
urmă cu ceva ani și am fost foarte
fericită că s-a materializat astfel.
Desenul înfățișează o balerină
cu aripi din citate (din cărți citite
de noi două, dar și din povestiri
scrise de noi). E un desen care
marchează o bună perioadă din
existența mea și mă bucur că l-am
putut face, într-un fel sau altul,
nemuritor.
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IX.
Cel mai…
Bun poem al meu este…
Probabil poemul care deschide
nimic nu e în neregulă cu mine: I
dreamt I was Raskolnikov.
Iar la capitolul proză, probabil
o povestire scurtă care începe
așa „Devenise un punct roșu sub
pielea ei”.
Important aspect pentru mine
ca autor este să…
Pot scrie. Să am timp și spațiu
să scriu. Uneori este foarte, foarte
greu de găsit. Poate că alți autori
au mai mult succes în direcția asta.
Dacă autorii ar fi sprijiniți mai
mult și dacă ar putea trăi mai bine
din literatură, atunci ar fi excelent.
Cea mai…
Mare gafă făcută de când
„activez” în literatură a fost…
Nu-mi dau seama, sigur am
făcut o grămadă. Aștept să iasă la
suprafață. Poate-mi spune și mie
cineva.
Mare emoţie am avut-o…
La început, mi-a fost foarte
teamă că nu va plăcea nimănui
cartea.
21

RAMONA BOLDIZSAR

țignal

Cele mai…
Mari speranţe mi le-am făcut
cu…
Îmi plac certitudinile și încerc
să proiectez mai puțin până nu
știu concret că lucrurile ar putea
merge mai bine sau mai rău. Dar
am avut speranțe că nimic nu e în
neregulă cu mine o să ofere ceva
unor cititori. Se pare că a făcut-o.
Grele momente au fost atunci
când…
Nu știam dacă manuscrisul
meu este bun sau nu.
Cei mai…
Fericiţi oameni pe care i-am
făcut cu o carte de-a mea…
Mai mulți cititori mi-au scris și
mi-au spus cât de mult a însemnat
pentru ei nimic nu e în neregulă cu
mine. Îmi place să cred că cititorii
care închid cartea încântați,
mulțumiți de ceea ce au întâlnit
acolo sunt cei mai fericiți oameni
pe care i-a făcut cartea mea.

X. Dacă…
Ar fi să schimb ceva din
traiectoria mea literară, aş
schimba…
*n-aș schimba nimic. Sunt
mulțumită de ce se întâmplă și nu
mă grăbesc nicăieri. Nu regret că
nu am publicat mai devreme.
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N-aş mai scrie, ar fi…
Un dezastru.
N-aş mai putea scrie, ar fi…
Un dezastru și mai mare.
Vorbim des despre sens și
împlinire. Pentru mine asta este
scrisul. Dacă nu aș mai putea scrie,
aș simți că o parte din mine – o
parte semnificativă, esențială – a
dispărut. Și nu știu ce m-aș face.
-mi pare rău de ceva, e că…
Am o fereastră de câțiva ani în
care nu am scris deloc literatură.
E să pun o întrebare
suplimentară în acest chestionar
şi să şi răspund, aceasta ar fi…
Cât lucrezi din imaginație atunci
când scrii?
Dacă nu aș avea imaginație, nu
aș mai scrie. Îmi place să împletesc
realitatea cu posibilitățile limbajului și tot ce iese din asta e un soi de
imaginație.

XI. Publicul
Să ne gândim puțin la ideea
de public. Care e publicul de
care ai nevoie? Există o cifră
minimă dincolo de care publicul
te motivează sau rămâne doar o
noțiune abstractă?
În acest punct al vieții mele?
E o noțiune complet abastractă.
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Mai ales pentru că nu mă pricep
deloc la cifre. Publicul de care
am eu nevoie nu există pentru că
îmi doresc să mă ascund într-o
cochilie și să stau acolo nevăzută
de nimeni. Publicul de care are
nevoie cartea mea? Pentru că sunt
cititoare la rândul meu, ce pot
spune este că am încredere căși va găsi cartea publicul și că cel
mai adesea are nevoie de oameni
empatici și deschiși la minte,
curajoși sau dornici de a întâlni
curajul. Și, câteodată, de ce nu, de
a fi ținuți de mână într-un fel sau
altul.
Ce mesaj ai pentru publicul
tău actual? Dar pentru cel viitor,
care va citi acest mesaj peste câțiva ani?
Mulțumesc. Și mulțumesc. Și
nu vă fie teamă să împărtășiți ce
credeți despre o carte. Nu aveți
nicio obligație față de autor. Și,
totodată, sper să citiți doar cărțile
acelea care vă oferă ceva. Orice
este acel ceva.
Ce așteptări ai de la public?
Nu aș merge într-atât de departe
încât să spun că am așteptări.
Singurele așteptări sunt de fapt un
îndemn pe care-l tot repet, acela
de a citi doar acele cărți care le
oferă ceva. Și dacă e și cartea mea
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acolo, atunci nu pot decât să mă
bucur.
Cauți publicul sau îl lași pe el
să te caute?
E o întreagă discuție aici. Îmi
promovez cartea, dar sper să nu fiu
niciodată agresivă în promovarea
ei. Scrisul pentru mine este atât
de important încât nu-mi vine sămi las cartea în voia sorții odată
ce a ieșit în lume. Dacă pot face
ceva s-o ajut să ajungă la cititorii
care au nevoie de ea, atunci o
voi face. Deși asta înseamnă o
ieșire constantă din zona mea
de confort. Dacă contextul ar fi
fost diferit, și răspunsul meu ar fi
fost (poate) altul. Dar dragostea
pentru ce scris ar fi fost, probabil,
aceeași. Am nevoie să scriu, dar nu
aș fi avut aceeași nevoie și să public
dacă nu mi-aș fi dorit să ofer ceva
celorlalți. Și, în acest sens, nu cred
că îmi caut publicul cât împing
cartea în față, dacă pot, pentru a o
ajuta să prindă niște aripi.

XII
Să presupunem că ești
proprietarul unei librării. Ce faci
în prima lună?
Nu ar fi o idee bună pentru
mine, cred, nu aș fi departe de a
da cărți gratis oamenilor. Însă ce
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aș face ar fi să promovez mai mult
literatura română contemporană.
Să organizez citiri, serate de
poezie, evenimente de tot felul cu
autori români contemporani.
Să ne imaginăm că lansezi un
concurs literar. Cum s-ar numi?
Dacă aș lansa un concurs literar,
i-aș scrie autoarei Diana Geacăr
și aș întreba-o dacă ar fi de acord
să folosim titlul volumului său de
poezie Dar noi suntem oameni
obișnuiți. Așa mi-ar plăcea să se
numească.
Să ne gândim că lucrezi la o
strategie națională de promovare
a scriitorilor români. Cu ce te
gândești să începi campania?
Prin bannere publicitare cu
fețele autorilor, cartea și un mesaj/
citat, eventual și numele unei
librării sau al unui site de unde pot
cumpăra cartea. Aș face probabil
tot felul de emisiuni, interviuri cu
scriitori și celebrități – ceea ce e
foarte mainstream, desigur, însă
așa ar putea ajunge mesajul la cât
mai multe persoane. Tricouri și
plase cu citate din autori români
contemporani. Aș schimba, în
primul rând, și programa școlară
dacă aș putea și aș introduce autori
mult mai recenți și potriviți pentru
diverse categorii de vârstă.
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