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ȚIGNAL Doina Ioanid

Doina Ioanid s-a născut la 24 decembrie 1968, în Bucureşti. A absolvit 
Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti în 1995 şi cursurile de Master 
(Studii Culturale Franceze) la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
aceleiaşi universităţi, în 1998. A publicat poeme în volumul colectiv Ferestre 
’98, girat de Mircea Cărtărescu, Editura Aristarc, Oneşti, 1998. A participat 
la volumul experimental 40238 Tescani, Editura Image, Bucureşti, 2000.

A debutat individual cu un volum de poeme în proză: Duduca de 
marţipan, Editura Univers, Bucureşti, 2000 (Premiul de debut „Prima 
Verba”). Au urmat alte volume de poezie: E vremea să porţi cercei, Editura 
Aula, Braşov, 2001 (volum nominalizat la Premiile „Aspro”); Cartea burţilor 
şi a singurătăţii, Pontica, Constanţa, 2003; Poeme de trecere, Editura Vinea, 
Bucureşti, 2005; Audio-book Poeme de trecere, Editura ninpress, 2009; 
Ritmuri de îmblînzit aricioaica, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
2010; Cusături, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014; Cele mai mici 
proze, Editura Nemira, Bucureşti, 2017 şi Bazarul culegătoarei, Casa de 
pariuri literare, 2019. 

Poemele sale au fost traduse în franceză, maghiară, turcă, slovenă, 
bulgară, croată, suedeză, germană, neerlandeză, engleză, galeză, italiană, 
polonă şi spaniolă. Doina Ioanid a tradus din franceză mai multe cărți, 
printre care: Marguerite Duras, Vara, la zece şi jumătate seara – Editura 
Cartier, Chişinău, 2006; Dai Sijie, Într-o noapte fără lună – Editura Polirom, 
Iaşi, 2009; Karine Lambert, Femeile care au renunţat la bărbaţi – Editura 
Trei, Bucureşti, 2015; Georges Rodenbach, Cîntărețul de carillon, Univers, 
Bucureşti, 2020.
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cîteva poeme 
din volum

Momente de fericire în stradă: 
oameni stînd la soare, în parc, pe 
scările clădirilor sau ale bisericilor. 
Unii îşi iau prînzul, alții ascultă 
muzică. Ea e cu un cîine negru şi 
mare la picioarele sale, el e cu un 
cățeluş alb pe genunchi. E frumos, 
beau o bere şi ascultă o muzică 
venind de nu se ştie unde. Arată 
fericiți. S-au întîlnit din întîmplare? 
Prea puțin contează, sînt mulțumiți 
cum stau acolo, pe scările de la 
Palais des Congrès, cu spatele 
rezemat de uşa din fier, veche, cu lei 
şi sfinți binecuvîntînd, cu deviza „L’Union fait la force”. Și încep şi ei să 
cînte, să se legene, ca pentru a arăta că într-adevăr „L’Union fait la force”.

Delftul e frumos ca o bijuterie veche, cu case bine conservate. Pare ieşit 
chiar dintr-o pictură veche. Pe străzi sînt tot felul de personaje îmbrăcate 
în costume de epocă. Turiştii se pozează cu ei. Ceramică de Delft peste tot. 
Cercei şi brățări cu ceramica din Delft... Intru în casa Ghildei Sint-Lucas, 
în care sînt doar reproducerile lui Vermeer. Atelierul cu lumina aparte. Și 
aici e vremea să-i scriu o scrisoare lui Vermeer. Mă aşez la masa la care 
au stat atîtea femei pictate de el scriind scrisori. O lumină blîndă prin 
fereastra-vitraliu. Culorile şi lumina sînt chiar ca într-o pictură de-ale lui. 
Să-i scriu o scrisoare cu uimire. Oare ce s-a întîmplat cu scrisorile sale? Se 
spune că nu s-a păstrat nici o scrisoare. Dar mie nu-mi prea vine a crede. 
E prea de tot. Dar, dragă Vermeer, nu fi trist, picturile tale sînt scrisori 
peste timp, scrisori cu poveşti misterioase, presărate cu gesturi şi detalii 
din secolul îndepărtat. Poveşti întrevăzute şi niciodată spuse pînă la capăt, 
ca nişte pleoape pe jumătate închise într-o visare. Mi-ar fi plăcut să aud 
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discuțiile tale de la Ghilda Sint-Lucas sau pe cele de la tavernă. Să ştii că-mi 
plac decupajele din viața cotidiană de-atunci, care devin sub pensulele tale 
instantanee misterioase, cu codurile lor, în care prinzi mai mult decît aerul 
epocii. Cuprinzi vederea lucrurilor în culori şi forme pe care le aşterni în 
multe straturi de lumini. Pentru un om al Nordului, pe vremea aia, era ceva. 
Luminile tale sînt des éclaircies-clair-obscurs, lumini-luminişuri-luinişuri. 
Și să mai ştii că oglinzile şi ferestrele tale sînt speciale şi speculative. Și cred 
că scenele de viață, deşi par regizate, sînt fireşti, real-magic de naturale. 
Destul cît să te atragă în tablouri.

Și la o intersecție Place d’Yser, L-am văzut pe Dumnezeu pe o bicicletă. 
Era un trafic pe acolo... uf, uf, ce mai trafic. El era pe-o bicicletă? Ce făcea 
acolo? Vedea lumea de pe bicicletă. Mai bine decît din maşinile cu gazele lor 
de eşapament (la Bruxelles, există totuşi îngeri păzitori sau doar gardieni 
ai aerului, care măsoară puritatea aerului cu aparatele lor speciale). Ar 
fi putut fi Saint-Pierre sau Saint-Roch, căci tocmai trecusem de biserica 
Saint-Roch. Da, sfinții pot şi ei să se dea cu bicicleta. Și eu, eu încă nu. 
Trebuie echilibru pe două roți. Poeții, ştiu şi ei să se dea cu bicicleta. Și eu, 
eu încă nu. Sînt totuşi destul de echilibrată. Și da, sînt poetă şi am căzut 
de pe bicicletă. Cum se face? Dumnezeu să înțeleagă, fiindcă eu cred că El 
venise să vadă lumea de pe bicicletă. Și prietenul meu vrea să merg şi eu 
pe bicicletă. Poeții e musai să ştie să meargă pe bicicletă. Poate. Sau poate 
o să mă uit la oamenii care trec pe biciclete. Să mă bucur de asta. Ei, da, 
ştiu că sînt oameni care iau sau împrumută biciclete pentru a spune „Te 
iubesc”, „Je t’aime / Je te kiffe”, „Ik hou van jou”, „’k Zeen a gèren”, „Ich liebe 
dich”, „I Love You”, „Ti amo”..., chiar dacă ai căzut de pe bicicletă. Și cerul 
de seară e albastru cu puțin roz, luminos, tocmai pentru a mă ghida în  
drumul meu.

În apartamentul de la Passa Porta, e plin de veioze ce veghează pe 
registre luminoase diverse. Veioză dreaptă pe un picior, cu un pui pe gîtul 
ei, ce-mi zice cucu, veioze în formă de arc sau de cub din cristal, o veioză 
mare lampadar, care se apleacă şi se înclină, cu pălăria sa de clopoțel sau 
campanulă, veioze de căpătîi creponate şi plisate. Veghează în alb şi oranj 
pe toate nuanțele. Mai ales seara, în toate colțurile. Sînt şi vaze cu lucori. 
Uneori îți face bine fie şi numai să te plimbi printre lucorile astea sau să te 
aşezi şi să simți mîngîierile lor.
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Literatura nu e o competiţie,  
ci o chestiune de scriituri complementare

un interviu cu Doina Ioanid
„Ce cauţi tu, duducă, pe lumea 

asta, unde au trecere numai 
femeile blonde cu gust de piper, 
bărbaţii cu ţepi de oţel implantaţi 
în vîrful capului, păpuşile gon-
flabile şi copiii precoci? De ce te 
plimbi pe străzile pline de praf ca 
o vrabie fără pene? Doar nu crezi 
în promisiunile făcute înainte 
de-a te naşte?”

Dragă Cristian, astea-s doar 
cîteva întrebări la care nu am găsit 
încă răspuns, poate dacă l-aş fi găsit 
n-aş mai fi scris. Rămîne doar sen-
zaţia, pe care s-ar putea s-o aibă 
mulţi oameni, chiar dacă nu o 
exprimă, senzaţia că uneori nu te 
integrezi în peisaj, că nu-ţi găseşti 
locul într-o lume din ce în ce mai 
nebună. Oricum, poezia nu e făcută 
să dea răspunsuri decît indirect, 
prin ricoşeu.

Să vedem puţin cum a fost cu 
începutul în literatură. Cum s-a 
întîmplat şi cum e să faci casă 
bună cu ea?

Cu literatura, am avut dintotdea-
una o relaţie specială, o relaţie de 
iubire necondiţionată. Din copilă-

rie, îmi plăcea foarte mult să citesc. 
Lecturile mele, destul de dezordo-
nate, erau pe principiul delectării, 
al unei plăceri absolute, care ţinea 
de răgaz, de intrarea într-un timp 
special, după cum scria Mircea 
Eliade. În plus, literatura era o com-
pensaţie pentru lumea sordidă a 
comunismului, în care trăiam cu 
toţii. Dincolo de asta, descopeream 
universuri diferite, descopeream 
lumi, poveşti, moduri de a spune şi 
de a se spune pe sine, care mă aju-
tau să-mi canalizez imaginaţia şi să 
mă raportez altfel la ceea ce trăiam 
– experienţe care de multe ori nu 
erau dintre cele mai fericite. Aşa că, 
fără să-mi dau seama, am început 
să inventez poveşti, pe care i le spu-
neam sorei mele Mary, înainte de 
culcare. 
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Le mai ai?
Trebuie să-ţi spun că nu le-am 

scris, nu le-am notat niciodată. 
Era doar un mod al nostru de a 
strînge rîndurile, era ceva numai 
al nostru. Oricum, din ceea ce ni 
se cerea la şcoală, compunerile şi 
povestirile îmi ieşeau cel mai bine. 
Îmi pare rău că nu le-am păstrat. O 
singură dată, am dat peste una din-
tre povestiri. Era o zi de curăţenie. 
Bunicii aveau o casă mare, cu pod 
şi şopron, cu pivniţă şi magazii, ca 
unii ce fuseseră gospodari înstăriţi, 
iar pentru comunişti, chiaburi. Aşa 
că erau multe de făcut. Curăţenia 
podului îmi plăcea foarte mult, 
găseam acolo tot ce voiai şi ce nu 
voiai, de la hamuri de cai, pe care 
nu le mai folosea nimeni, pentru că 
nu mai aveam nici cai, nici şaretă, la 
samovare, şaluri vechi şi pantofi de 
epocă. Îmi plăcea să scotocesc peste 
tot şi să stau între lucrurile alea 
care aveau poveşti, poveşti pe care 
nimeni nu mi le spunea, de frică să 
nu ne dăm de gol la şcoală şi să avem 
probleme. Erau însă lucruri care-şi 
cereau istoriile. Iar din ce mai prin-
deam de la bunici, din frînturile 
lor de conversaţii, cînd credeau că 
noi ne jucăm şi nu sîntem atente, 
încercam să inventăm poveşti. Aşa 
am descoperit, într-o astfel de zi de 
curăţenie, printre multe alte hîr-
ţoage, una dintre povestiri, pe care, 
citind-o, am descoperit, după mulţi 

ani, că era foarte interesantă şi curat 
scrisă, deşi semăna cu Un om necă-
jit a lui Sadoveanu. Am lăsat-o însă 
acolo, nu aveam obiceiul de a păs-
tra, eram oricum foarte împrăştiată. 
Acum îmi pare rău, dar nu cred că 
mai există pe undeva. Mai tîrziu, 
am început să citesc mai ordonat, 
dar de scris, şi mai ales de păstrat, 
n-am păstrat nimic. Nici chiar la 
poemele publicate, nu mi-am păs-
trat ciornele, ci numai variantele 
electronice, ca şi cînd mi-ar fi fost 
teamă să las prea multe urme. 

Ce scriai? Poezie, proză?
Cînd am început să scriu, am 

scris poezie. Nu era o poezie bună, 
erau nişte efuziuni sentimentale, 
expresie a unor stări neliniştite de 
adolescentă. Nu aveam reperele lite-
rare necesare şi nu eram un geniu. 
Oricum, am scris puţină poezie, 
tocmai fiindcă eram nemulţumită 
de ce-mi iese. După ce am intrat 
la facultate, l-am întîlnit pe Mihai 
Ignat, care era literar vorbind mult 
mai matur decît mine, venea de la 
Braşov, unde era deja un grup lite-
rar puternic. Mihai avea şi lecturi 
din americani şi sud-americani de 
care eu nici nu auzisem. Am făcut 
schimb de poeme. După ce le-am 
citit pe ale lui, le-am ars pe ale mele. 
Observaţiile lui au fost puţine, 
mi-a zis că trebuie doar să citesc 
şi altceva decît franţuji şi să încerc 
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să-mi valorific experienţele. În rest, 
am fost pe cont propriu. Cînd am 
ajuns la cenaclul condus de Mircea 
Cărtărescu, pot să spun că eram 
deja formată.

Braşovul ultimilor ani a însemnat 
mult pentru tine. Muşina, Crăciun, 
Pişcu, Mihai Vakulovski… Cum a 
fost (deja vorbim la trecut) viaţa de 
asistent universitar la Braşov?

Braşovul a însemnat mult pen-
tru mine. E un oraş mai temperat, 
cu al cărui ritm m-am potrivit. Este 
însă un oraş cam lipsit de perspec-
tivă culturală. Scriitorii braşoveni, 
de la Alexandru Muşina, Gheorghe 
Crăciun, Caius Dobrescu, Romulus 
Bucur la Andrei Bodiu, au făcut să 
mi se mai pară ceva mai mult decît 
un oraş industrial. Ca asistent la 
catedra de limbi străine, am predat 
franceză şi nu aş fi părăsit învă-
ţămîntul dacă nu mi s-ar fi pus beţe 
în roate. 

Mircea Cărtărescu şi Cenaclul 
Litere. Care e „istoria personală” 
legată de Literele bucureştene? 
Cum priveşti acum Ferestrele şi 
cum te-ai raportat la experimen-
tul Tescani?

La cenaclul lui Mircea mergeam 
sporadic. Mai vorbeam din cînd în 
cînd, însă nu eram pe atît de activă 
pe cît era, de exemplu, Răzvan 
Rădulescu. Îmi plăcea însă să trec 
uneori pe acolo, pentru spiritul viu, 
uneori muşcător al cenaclului, pen-
tru comentariile ponderate ale lui 
Mircea, care era un excelent condu-
cător de cenaclu, fin şi atent la tot ce 
se citea. Uneori ieşea cu noi, studen-
ţii, la bere, iar atmosfera degajată 
de la aceste întîlniri, poveştile lui 
Mircea, chiar şi simplul fapt că eram 
în preajma unui scriitor important, 
pe care-l apreciam, toate astea au 
contat foarte mult. Dar Mircea a 
făcut mai mult pentru noi, a lansat 
două volume colective, Tablou de 
familie şi Ferestre ’98. A mizat pe 
nişte tineri şi i-a ajutat, cînd nu prea 
se înghesuia nimeni să le dea o mînă 
de ajutor. Experimentul Tescani s-a 
născut din dorinţa de a ne întîlni ca 
scriitori şi de a scrie ceva împreună. 
A fost un mod de-a ne cunoaşte 
mai bine; a ieşit şi-o jucărea literară, 
bine primită la vremea ei. Mai ales 
poemul scris la mai multe mîini mi 
se pare reuşit. 
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Pentru mine, a fost oricum o 
experienţă unică. Mi-aduc aminte 
şi de atmosfera faină, de jocul de 
ping-pong la cîrciuma de la Tescani, 
de poveştile la lumina lumînării, de 
plimbările în jurul conacului. De 
felul în care a crescut poemul pe 
mai multe voci, la mai multe mîini. 
Și ce hai a fost cînd ne-am scris 
poemele pe piele.

Cum de n-ai intrat în Tablou de 
familie?

Păi, au fost puține locuri, fiindcă 
era un număr limitat de pagini, iar 
prioritate au avut cei care au citit 
printre primii. Eu am citit abia la 
sfîrşitul anului cinci de facultate, 
în vara lui 1995. De altfel, Mircea şi 
scrie în prefața la Ferestre ’98 că aş fi 
putut foarte bine intra în acel volum 
colectiv.

„Discretă, delicată, de o frumuse-
ţe pură, gen anii ’30, Doina Ioanid 
ar fi putut fi şi ea prezentă în pri-
ma antologie (Tablou de familie). 
Poeta şi-a ales una dintre formele 
literare dificile şi ingrate, poemul 
în proză, care şi-a găsit legitimita-
tea abia cu autorii anilor ’90. Dar 
textele ei diferă de ale nouăzeciş-
tilor prin construcţie şi imaginar: 
sînt înluminiuri gen Rimbaud, un 
fel de tapiserii verbale cu substrat 
biografic, dar şi cu inserturi su-
prarealiste. Amănuntul concret, 
expresiv, este prins imediat şi pus 
în lumină. În cenaclu, Doina are 
un discurs critic remarcabil, sigur 
pe sine, care nu se intimidează – 
în ciuda înfăţişării timide a tinerei 
– la nici o interpelare.”
(Mircea Cărtărescu – „Șapte per-
sonaje în căutarea unui auditor”, 
prefaţa antologiei Ferestre ’98)
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Primul onorariu de scriitor.Îţi 
mai aminteşti de el? Ce alte joburi/
traduceri au surclasat statutul de 
„scriitor profesionist”?

Primul onorariu de scriitor l-am 
luat de la revista Vatra, prin toamna 
lui 1995, iar cu banii ăia m-am dus 
la coafor. Tipic feminin, nu? Am 
primit numai sume infime pentru 
publicarea textelor mele. Poezia nu 
e rentabilă, asta mi se tot spune de 
multă vreme încoace (probabil că ar 
trebui să mă consider fericită că sînt 
măcar publicată). Ba am mai scos şi 
bani din buzunar, ca să-mi cumpăr 
exemplare şi să le dăruiesc fie criti-
cilor, fie prietenilor. Nimic nu poate 
însă surclasa statutul de scriitor sau 
nu neapărat statutul, care e vai de 
capul lui, ci pur şi simplu actul de a 
scrie, pentru că asta e ce-mi doresc. 
Cît despre scriitori profesionişti, nu 
putem vorbi de aşa ceva în România. 
Cu cîteva excepţii, nu cred că se 
poate trăi din scris. Scriitorul este 
întodeauna şi altceva, profesor, tra-
ducător, jurnalist, bibliotecar, om 
cu ziua, orice vrei tu. Meseria de 
scriitor nu există în România. Însă 
nici ca traducător, nu poţi supravie-
ţui. Astea sînt doar utopii culturale, 
care nu-ţi dau de mîncare. Știu că 
sună terre-à-terre, dezolant şi peni-
bil, dar asta e realitatea goală-goluţă, 
fără înfrumuseţările de rigoare. 
Deşi, în ultima vreme, am constatat 
că sînt bani în cultură, însă pentru 

cei care cunosc sistemul şi ştiu cum 
să se folosească de el sau pentru 
cei care cunosc arta de a se învîrti. 
Descurcăreala e o artă pe care nu o 
stăpînesc, dar tot am izbutit să răz-
bat, cu ajutorul unor oameni care 
m-au prețuit, scriitori, critici, edi-
tori, traducători, oameni de radio, 
actori. Și cu ajutorul cititorilor.

Ce crezi despre topurile literare?
Cred că topurile sînt utile ca 

reclamă. Am intrat şi eu în cîteva 
topuri, printre care în topul celor 
mai frumoase 50 de poeme de dra-
goste din ultimii 50 de ani, făcut de 
Poetry International, South Bank 
Center (2014). Am ieşit pe locul 14, 
ceea ce m-a onorat. Însă, topurile ca 
topurile, au şi ele un soi de limită. 
Eu mă cam feresc să fac topuri. 
Literatura e o chestie subiectivă, 
de gust, care se schimbă şi se rea-
ranjează mereu. Trebuie să treacă o 
vreme, să laşi lucrurile să se cearnă, 
să se aleagă apele, cum se spune. În 
plus, cum să fac eu o ierarhie între 
Kundera, Faulkner, Rushdie, ca 
să dau doar un exemplu? Care ar 
fi criteriul după care l-aş plasa pe 
unul înaintea celuilalt? Literatura 
nu e o competiţie, ci o chestiune de 
scriituri complementare. Asta nu 
exclude faptul că există  literatură 
bună şi literatură proastă.
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Duduca de marţipan. Premiul 
Univers pentru debut. Te aşteptai?

Îmi doream fireşte să cîştig con-
cursul de debut de la Univers, 
„Prima verba”, aşa că am trimis 
textul prin poştă. Nu mi-am făcut 
însă prea mari speranţe, nu că n-aş 
fi avut încredere în corectitudi-
nea concursului, ştiam că acolo e 
Mircea Martin, iar asta era suficient 
pentru mine. Eram însă la început 
de drum şi aveam îndoielile mele. 
M-am bucurat foarte mult, premiul 
de debut a fost un credit important 
pentru mine. Mi-a dat mai multă 
încredere în mine şi m-a lansat pe 
piaţa literară. În anii ăia era ceva să 
debutezi la Univers.

Festivalurile par să fie noul 
trend literar. Sigur, alături de pre-
mii, deşi acestea s-au compromis 
unele după altele. Reprezentările 
naționale (la tîrguri sau prin tra-
duceri) nu pot fi ocolite. Ce-ți 
propui?

Nu ştiu dacă astea sînt reperele 
pentru o conjunctură perfectă.  
Există însă o deschidere spre lite-
ratura română, există şi o dorinţă 
de promovare. Dar şi aici este o 
bătălie, cine pe cine cunoaşte, cum 
ajungi la cutare. Intervine şi gustul 
şi subiectivitatea celor care fac ale-
geri şi propuneri. Mai e o chestie şi 
de baftă, de a te afla la locul potrivit 
la momentul potrivit. Ca scriitor, 

https://youtu.be/lx_93rwoho0
https://youtu.be/lx_93rwoho0
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îmi doresc să scriu şi să public în 
continuare, să fiu citită, tradusă. 
Îmi doresc o bursă de creaţie, ca să 
am răgaz pentru scris. Îmi doresc să 
călătoresc, să mă întîlnesc cu scri-
itori şi cititori străini. Cam multe, 
nu? Și pînă la urmă toate astea 
s-au întîmplat de cînd mi-ai pus 
întrebarea. Și sper să se întîmple în 
continuare.

Poţi scrie cu muzică?
Da, chiar mă ajută.

Cam ce playlist? 
Am un playlist destul de variat. 

Ascult de la muzică clasică, la 
cea pishedelică, jazz, rhythm 
and blues, soul, rock, fusion 
electronic. Pot să-ți dau cîteva 
exemple: Bach, Bethoven, Salieri, 
Hayden, Chopin, Enescu, Verdi, 
Mozart, Prokofiev, Rachmaninov, 
Stravinski, Ceaikovski, Șostakovici, 
Haciaturian, Debussy, Bruckner, 
Ravel, Gershwin, Alanis Morissette, 
Remboutiska, Noir Désir, Lhasa de 
Sela, Capercaillie, The Cranberries, 
Tom Waits, Dido, Norah Jones, 
Trigon, Klara Nilsen (Gymnopédies 
de Erik Satie), Beatles, Pink Floyd, 
Kitaro, Deep Purple, Creedence 
Clearwater Revival, The Doors, Bob 
Dylan, jazz vechi, Ella Fitzgerald, 
Louis Amstrong, Etta James, John 
Lee Hooker, Dandy Warhols,  
Astor Piazzola, Nino Rota, Sade, 

Leonard Cohen, Joe Cocker, Sting, 
Goran Bregovic, Vanghelis, Loreena 
McKennitt, Bjork, Faith Hill, Placebo. 
Mai ascult şi şansonete franceze 
cu Edith Piaf, Joe Dassin, Charles 
Trenet, Serge Gainsbourg şi Jane 
Birkin, Jacques Brel, Patrick Bruel, 
Frank Sinatra... Ascult şi muzică 
medievală. Ascult şi muzici tradi-
ționale din mai multe colțuri ale 
lumii: muzică klezmer, muzică tra-
dițională de la români, la aromâni, 
la greci, la sîrbi, la indieni, indieni 
americani, indieni din America de 
Sud, la indonezieni ş.a.m.d.

Ai încercat lecturi cu muzică? 
Ai prefera un anume instrument 
de acompaniament sau ai merge 
pe improvizație alături de un 
muzician?

Mi-ar plăcea o improvizație ală-
turi de un muzician. N-ar fi rău nici 
cu un instrument de acompania-
ment. Vioară, chitară, xilofon sau 
saxofon. N-ar fi rău nici cu voce. 
Totul este ca muzica să nu acopere 
poezia, ci să-i fie cutie de rezo-
nanță. Eu am avut la Festivalul de 
Poezie de la Rotterdam, în 2011, o 
experiență cu fundal sonor: poezie 
înregistrată pe fond sonor natural, 
cu zgomote naturale, de insecte, 
cu foşnete... A ieşit bine. Unul din-
tre poeme mi l-am cîntat la Radio, 
la minutul de poezie. E cel cu zîn-
zînimzi din ceaşca de cafea...
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Momentul preferat al zilei pen-
tru scris? Ai un orar zilnic pentru 
scris?

Nu am un moment anume pen-
tru scris. Mi se întîmplă să scriu 
dimineața sau după-amiaza, seara, 
mai puțin. Orar zilnic de scris n-am 
avut niciodată. Mi s-a întîmplat să 
scriu zilnic, dar fără să-mi propun. 
Am avut şi perioade de săptămîni 
cînd n-am scris. Dar mi-am zis că-i 
Ok, că e chiar firesc să am o peri-
oadă de acumulare şi maturare.
Momentul preferat e oricînd aud 
acel declic interior ce-mi dă ghes şi 
pohtă de scris.

Dar pentru citit? Există ore 
numai şi numai pentru cărți?

Citesc şi dimineața, şi după-
amiaza, şi seara, oricînd am răgaz şi 
dispoziție.

Cum ți-ai ales lecturile? Te-a 
ghidat cineva inițial?

La şcoală şi la liceu, am descoperit 
mai mult pe cont propriu. Mergeam 
în bibliotecă şi alegeam cărți de pe 
raft, citeam cîteva pasaje, şi dacă-mi 
plăceau sau îmi stîrneau interesul, 
împrumutam cărțile sau le cumpă-
ram. Aşa am descoperit autori de 
toate felurile şi din toate epocile, de 
la Balzac, la Baudelaire, Rimbaud,  
Proust, Flaubert, Maupassant, la 
Galsworthy, Thomas Hardy, Ernest 
Hemingway, la Dostoievski, Tolstoi, 

Gogol, Cehov, la Kafka, George 
Bacovia, Ștefan Agopian, Panait 
Istrati, Blasco Ibañez, 1001 de nopți, 
poveştile chinezeşti, poveştile lui 
Oscar Wilde, Peripețiile bravului 
soldat Švejk de Jaroslav Hašek.

Ce n-ai mai citi acum?
Păi, acum nu stau să mă gîndesc 

ce n-aş mai citi, ci mai mult la ce-aş 
mai citit. Sînt multe cărți la care 
m-am întors şi încă m-aş întoarce:  
de J.D. Salinger, William Faulkner, 
Thornton Wilder, Truman Capote, 
Vargas Llosa, José Saramago, Alan 
Sillitoe, William Saroyan, John 
Updike, Erskine Caldwell, Flannery 
O’Connor, Richard Brautigan, 
Robert Hass, Walt Whitman, Cesare 
Pavese, Dos Passos, Cehov, Fernando 
Pessoa, Aglaja Veteranyi, Patrick 
Süskind, David Grossman, Don 
DeLlilo, Ștefan Agopian, Nicolae 
Velea, Bălăiță, Virgil Mazilescu, 
Dimov.... Frank Herbert... Poezie 
franceză şi americană. Poveşti 
şi descîntece... Oh, şi cîte multe  
altele...

Venirea în redacția Observator 
cultural n-a fost numai o simplă 
mutare de job, ci şi un început 
de navetă, un transfer dinspre 
mediul universitar către presa 
culturală. Cum se vedea din exte-
rior Observatorul, ideea de a lucra 
la o publicație de aşa importanță  
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națională, şi ce te-a convins să 
ieşi din siguranța unui viitor 
universitar?

Venirea mea la Observator cul-
tural a fost foarte spontană. Citeam 
revista, una dintre cele mai impor-
tante, mereu la zi, cu atitudine.

Apoi, într-o bună zi, mi-am dorit 
să fac şi altceva decît învăţămînt, 
să fiu mai în miezul lucrurilor. Și 
mi s-a oferit această posibilitate de 
a fi SGR. Mi-am dorit să fac jurna-
lism, dar nu ştiam prea bine cît efort 
presupune să fii secretar general de 
redacţie. M-am aruncat în apă îna-
inte de a şti să înot. Pot spune că 
nu m-am descurcat deloc rău. Dar 
e adevărat, e o slujbă care-ţi cere 
multă energie. În plus, e o respon-
sabilitate foarte mare şi ai de lucrat 
cu oamenii, treabă uneori nu toc-
mai uşoară. Pot spune că am avut şi 
satisfacţii, dar şi dezamăgiri.

Mai rău a fost cu naveta, pen-
tru că am rămas destul de mult 
prinsă între două oraşe, Braşov şi 
Bucureşti.

Primele dificultăți în noua pos-
tură? Diferența dintre teorie şi 
practică?

Cînd am ajuns la Observator, 
ştiam deja că postul de SGR e soli-
citant, dar, vorba ta, una e teoria şi 
alta e practica. Erau multe de făcut, 
trebuia să port mai multe caschete, 

cum se spune. Coordonarea unei 
echipe tinere, adunarea textelor, 
paginarea, urmărirea printurilor, 
pînă la BT. Tehnologia nu era atît 
de avansată, cum este acum, aşa 
că trebuiau reglate multe, şi asta 
din mers, pentru că revista trebuia 
să plece săptămînă de săptămînă 
la tipar. Am învăţat din zbor cum 
e cu paginarea şi, după vreo două 
săptămîni, Carmen şi Ovidiu aveau 
deja încredere în mine să mă lase 
lîngă tehnoredactori. Am învăţat, 
am tras cu ochiul şi la aceştia. Am 
fost creditată şi încurajată. Apoi, 
pentru că facerea unui săptămînal 
presupune un întreg mecanism care 
să meargă fără poticniri, am venit 
cu sugestii şi de lucru şi de conţi-
nut al revistei. De la sumar la BT e 
un întreg parcurs şi trebuie să ştii 
cum să implici mai mult oamenii. 
Unii erau tineri, nu prea ştiau nici 
ei cum e să lucrezi la un săptămînal, 
adică nu doar să fii colaborator şi 
să-ţi scrii textele, aşa că a trebuit să 
ne găsim acea coordonare între noi 
care să ne permită să avansăm cît 
mai lin. Și asta e o corelare de zi cu 
zi, o relaţionare care se construieşte 
în timp şi în baza unei încrederi 
reciproce.

SGR-ul e, pentru o publica-
ție, cam ce e redactorul pentru o 
carte. Poate chiar mai mult, pen-
tru că totul trece prin mîna lui şi 
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asta poate fi nu doar un avantaj 
în triere/selecție, dar şi o povară, 
mai ales în ritmul accelerat al eve-
nimentelor. Ce ți-ai pus în gînd să 
faci şi să nu faci în noua situație?

În primul rînd, ştiam că revista 
trebuie să iasă şi să iasă bine. Pentru 
asta, trebuia să avem o calitate a 
textelor, apoi fiecare trebuia să ştie 
ce are de făcut cît mai precis, fără 
să devină o stricteţe. Atmosfera era 
plăcută, chiar dacă ne mai enervam 
puţin că nu merge reţeaua, că n-a 
ajuns cutare text la timp, că nu s-au 
pus toate diacriticele. Mi-am propus 
(de fapt, nu ştiu dacă mi-am propus, 
cred că a venit de la sine, intuitiv) să 
ţin cumpăna între acel simţ practic 
organizatoric şi apropierea faţă de 
oameni. Cît despre ce mi-am pus 
în gînd să nu fac, nu ştiu, că e deja 
ca şi cînd m-aş fi gîndit la ceva rău. 
Cred că am lăsat să meargă lucru-
rile, le-am luat pe rînd. Situaţie cu 
situaţie. Ca să ţin cumpăna ca SGR: 
să nu fac compromisuri, să nu fac 
gesturi de care să-mi fie ruşine.

Hai să recapitulăm puțin atri-
buțiile unui SGR. Nu de alta, dar 
în probabilitatea ca presa tipă-
rită să se rarefieze, puțini vor mai 
cunoaşte sensurile unor meserii. 
Ce face şi desface, veghează şi 
aplică un SGR?

Totul începe la sumar. Acolo  
ne adunăm, dezbatem, selectăm, 
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ne spunem părerea. Apoi ur mează 
organizarea, strînsul textelor, datul 
la redactare, punerea în pagina a 
textului, cu imagini, cu reclame, cu 
tot dichisul şi tacîmul, trimiterea 
la corectură, urmărirea paginilor 
care vin de la corectură, pînă ajung 
BT. E un fel de perindare de la un 
om la altul, un du-te-vino conti-
nuu. Și trebuie să fii cu ochii în 
patru, să le potriveşti, uneori să le 
răsuceşti, să schimbi din mers, în 
funcţie de actualitate. Să ai şi calm, 
şi flexibilitate.

Fără îndoială că schimbarea 
(nu doar de job, dar şi de oraş) a 
creat şi priorități legate de revistă. 
Mă gîndesc că ai început să frec-
ventezi tot mai multe evenimente 
(deşi nu era o practică foarte frec-
ventă, librăriile şi chiar editurile 
înțelegeau mai greu mecanismele 
relației directe cu publicul şi era o 
temere în a pune în valoare autorii 
în afara manifestărilor tradițio-
nale, de tipul tîrgurilor  de carte, 
acordărilor de premii). Revista a 
şi început în scurt timp să orga-
nizeze Formula 3, un format de 
interacțiune cu publicul. Apoi, 
sigur, primirea cărților trebuie 
să fi fost alt avantaj/dezavantaj 
(cum să refuzi fel de fel de presi-
uni). Ce ai simțit că s-a schimbat 
odată cu rolul de jurnalist în presa 
culturală?

Cred că m-am adaptat destul de 
repede la rolul de jurnalist cultural, 
un rol pe care nu m-am calat, ci pe 
care mi l-am ajustat, tot din mers, 
pe propria personalitate. E drept, nu 
eram foarte obişnuită cu anumite 
interacţiuni (deşi aveam o oarecare 
experiență după anii de predare), 
dar nu mi-a luat timp mult să văd 
cum ar putea ele să funcţioneze mai 
bine, şi eu în acel context. Devenind 
jurnalist cultural, descopeream o 
nouă latură a mea, ceea ce-i plăcut. 
Cît despre Formula 3, prima ediție, 
cea sibiană din 2007, a fost o seară 
de lecturi organizată în ideea pro-
movării scriitorilor români. Cum 
turneele de lecturi şi întîlnirile cu 
cititorii erau foarte puţine, a fost o 
ocazie binevenită de a „ieşi în lume” 
şi de sta face to face cu publicul 
sibian. Pentru mine, a fost o provo-
care, a trebuit să mă gîndesc la un 
mod de a capta atenţia publicului. 
Prin urmare, mi-am făcut o fustă 
din poeme. Mi-am scris textele 
pe foi de calc şi le-am cusut la un 
loc, într-un fel de cloş. Am apărut 
îmbrăcată în propriile poeme, aşa 
cum îi stă bine unui scriitor. Apoi 
le-am dăruit celor prezenţi. A fost 
un mic performance, care a ieşit 
destul de bine, zic eu.

De fapt, ce-ți imaginai că repre-
zintă presa culturală înainte de-a 
avea propria legitimație (şi-aici e 
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o discuție, mai ales că n-am prea 
întîlnit jurnalişti culturali care 
să fie bine primiți în asociațiile 
jurnalistice şi-aşa confuze)? Ce 
reprezenta Observator cultural 
înainte de a veni la el şi cum vedeai 
presa culturală contemporană?

Citeam presa culturală şi înainte 
de a lucra la revistă. Cunoşteam 
mai toate revistele culturale, chiar 
dacă pe unele le citeam sporadic. 
Vedeam o diversitate: de la Dilema 
veche, la Bucureştiul cultural, la 
Vatra, la România literară, Apostrof, 
Steaua, Interval, Poesis, Contrafort... 
Unele erau mai axate pe literatură, 
pe cronici literare, mai puţin pe 
actualitate, pe texte de atitudine sau 
alte aspecte multiculturale. Cît des-
pre Observator cultural, avea deja 
o prestanţă înainte de a veni eu să 
lucrez la revistă. Există şi e bine să 
existe diversitate, dar cred că m-am 
apropiat de această formulă ofer-
tantă şi flexibilă a Observatorului, cu 
aspecte multiple culturale, cu atitu-
dine. Însă, cînd am început să lucrez 
la revistă, trebuie să mărturisesc  
că am perceput mai bine identita-
tea Obsului. O identitate percepută 
din interior, o identitate care reie-
şea mai bine şi contextual. Desigur, 
mi s-a întîmplat uneori să nu fiu de 
acord cu părerea vreunui colabora-
tor, dar asta nu e o dramă, pentru 
că trebuie să existe o diversitate de 
opinii, care să dea seama de o lume 

culturală vie, cu tot felul de păreri şi 
dezbateri. Atîta timp cît nu sînt cine 
ştie ce bazaconii sau parti-pris-uri.

Fluxul evenimentelor (prezent 
mai ales într-o publicație care 
nu se opreşte exclusiv la zona 
culturală) a generat în timp şi 
multe amînări, realocări de spa-
ții în revistă, rearanjări, priorități 
venite peste noapte. Te-a incomo-
dat mixtul de actualitate politică/
socială sau tocmai nerămînerea 
într-un turn de fildeş cultural ți-a 
sporit atenția?

Atenţia la actualitate este nece-
sară. La fel şi luările de poziţie. Dar 
recunosc că au fost unele momente 
cînd mi s-a făcut lehamite de o 
anume actualitate, prea behăitoare, 
plină de confuzie şi mizerie.

Mi-amintesc de drumul făcut la 
Sibiu pentru interviul cu Mircea 
Ivănescu. Mă uit la imaginile fil-
mate în tren, cînd reciteai volum 
după volum, apoi de momentul în 
care-am ieşit din casa astăzi dis-
părută, în care rîdeam toți trei, 
tu, Cezar şi cu mine, nevenin-
du-ne să credem că am putut lua 
un interviu poetului. Ningea ca 
din senin, se făcuse un frig teri-
bil, nu găseam un taxi, dîrdîiam la 
propriu şi, totuşi, vorba lui Cezar, 
nu mai conta o răceală-n plus: îl 
văzusem pe Mircea Ivănescu... 
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Interviurile-s mereu predispuse 
momentelor de grație. Ce-ți amin-
teşti din atîtea întîlniri decisive?

Îmi amintesc uneori de pregăti-
rea interviurilor, îmi amintesc de 
plăcerea de a sta faţă în faţă, chiar 
şi de a vedea cum interviul deraiază 
de la întrebările propuse spre altele. 
Descoperind astfel lucruri noi.  Îmi 
amintesc gesturile, zîmbetele oame-
nilor. Îmi amintesc bucuria de a-i 
face pe oameni să povestească. 
Îmi amintesc contextele plăcute, 
momentele de graţie de care vor-
beai. De exemplu, îmi amintesc de 
curtea de la Sîn’ Petru, unde i-am 
luat interviu lui Alexandru Muşina, 
de sarmalele de curcan făcute de 
Tania Muşina, de pomii în floare, de 
faptul că trenul spre Braşov a avut o 
întîrziere de două ore. Îmi amintesc 
de cafeaua băută cu Petre Barbu, la 
redacţie, chiar sub poza-portret a 
lui Gheorghe Crăciun, de gesturile 
lui cînd îmi vorbea despre mărul 
care-şi întindea crengile prin pereţii 
vecinilor, îmi amintesc de paharul 
cu vin alb băut împreună cu Irina 
Mavrodin, în seara cînd i-am dus 
acasă revista cu interviul publicat. 
Îmi amintesc de cutia cu jurna-
lele scrise de mînă ale lui Mircea 
Cărtărescu. Îmi amintesc vocea cal- 
dă şi fermă a lui Andreï Makine, 
privirea lui albastră şi directă. Și îmi 
amintesc şi acum întrebările pentru 
Alexandru Vlad, la care se pregătea 

să-mi răspundă la ieşirea din spital, 
fără a mai apuca însă s-o facă.

Deşi volumele de interviuri sînt 
uşor pasate şi socotite drept cărți 
ajutătoare (nu găsesc alt termen, 
dar ideea cam asta e), pentru o 
publicație, interviul e un punct de 
rezistență. O dată pentru dimen-
siunea lui (rezolvă una-două 
pagini), apoi pentru interacțiunea 
care se realizează cu creatorul. 
Editorialul dă o linie, articolele 
tratează actualitatea, rubricile 
fixe au variabile, cronicile vizează 
cărți/spectacole/filme, dezbaterile 
tratează problematici mai mult 
sau mai puțin actuale, interviul dă 
interactivitatea şi aduce în prim-
plan un personaj care merită scos 
în față. În economia unei publi-
cații (aşa mi se pare), interviul 
are un statut aparte (de unde şi 
prezența interviurilor în mare 
măsură pe prima pagină – apropo, 
cum se negociază prima pagină?). 
Practic, în opoziție cu cărțile 
de interviuri (rareori intrate în 
topuri şi remarcate), interviurile 
din revistă sînt în prim-plan. E un 
semn al diferenței dintre seriali-
tatea unei reviste şi statutul unei 
cărți?

Cred că interviul este important 
pentru o revistă, nu numai pen-
tru că mizează pe actualitate, ci şi 
pentru că aduce în faţa cititorilor 
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o interacţiune vie cu un creator, cu 
o personalitate. Negocierea pentru 
prima pagină este una de la săp-
tămînă la săptămînă, o negociere 
strînsă, dar de obicei, interviurile îşi 
găsesc locul pe prima pagină. Dacă 
e înghesuială cu dezbaterile sau 
cu chestiuni actuale arzătoare, se 
întîmplă uneori să nu intre pe prima 
pagină. Cît despre faptul că intervi-
urile din reviste sînt mai citite decît 
interviurile adunate în cărţi, cred că 
asta ţine de perceperea lor ca făcînd 
parte din actualitate. Însă, chiar 
dacă nu urcă în tot felul de topuri, 
interviurile din reviste, ca şi cele din 
cărţi, cred că vor dobîndi, cu timpul, 
o valoare literar-istorică.

Ai avut rubrici fixe, ai scris 
cronici de carte, de film, de eve-
niment, ai coordonat suplimente. 
Sute de contacte, poate mii de 
e-mailuri de răspuns, redactare, 
corectură, de la simple invitații la 
dialoguri oficiale, reprezentări ale 
revistei la festivaluri. Care e cheia 
echilibrului într-o publicație din 
care fiecare-şi poate alege doar o 
pagină sau două pentru a exista 
un întreg cît mai atractiv? Și, pe de 
altă parte, cum se spune pas unei 
tentații româneşti de-a cere cro-
nici, comentarii, reacții de tipul: 
v-am trimis cartea, cînd vine cro-
nica? Vă invităm la festival, nu-i 
aşa că scrieți despre?

Da, am făcut de toate, cu plăcere. 
Poate că singurul regret e că nu 
m-am ţinut mai mult de „Bazarul 
meu de scriitoare”. Cît despre echi-
librul alegerii în paginile Obsului, 
cred că el decurge dintr-o anumită 
flexibilitate: cronică politică, actua-
litate, evenimente culturale, opinii, 
cronici, interviuri, rubrici, dosare, 
suplimente. Știu că de multe ori, la 
sumar, discutam să nu avem prea 
multe pagini la politică sau la actu-
alitate sau la un dosar sau la un 
supliment, încît celelalte aspecte să 
fie neglijate, de exemplu cronicile.
Cît despre tentaţiile şi propunerile 
despre care vorbeşti, cu cărţi trimise 
şi insistenţe de a scrie despre ele, 
mi s-a întîmplat de vreo două ori, 
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dar răspunsul meu a fost constant: 
„Trimiteţi cartea şi dacă-mi place, 
scriu.” Dacă au mai fost insistențe, 
am fost uşor evazivă, iar oamenii 
au înţeles. De fapt, nu am prea avut 
probleme în sensul ăsta.

Un lucru puțin observat (dar 
foarte important): în Observator 
nu apar decît foarte rar cronici 
la cărțile redactorilor revistei. 
E un semn de normalitate – i-aş 
spune – nu poți scrie de rău des-
pre un coleg cu care te vezi cel 
puțin o dată pe săptămînă (ca să 
pun partea negativă în față). Apoi, 
la premii, cărțile redactorilor, 
deşi votate în turul preliminar (al 
redactorilor şi colaboratorilor), 
nu intră-n finală. Cred că regulile 
acestea sînt de bun augur. Sigur că 
semnale, chiar cîteva cronici des-
pre cărțile tale au apărut, dar crezi 
că lumea literară (habarnistă la 
astfel de nuanțe, în general) înțe-
lege sensul acestui demers?

Într-un fel, ar trebui să înţeleagă. 
Faptul că nu intră în finală e un 
lucru bun, zic eu. Chiar dacă o zic 
cu o uşoară undă de tristeţe. Cred 
că e bine, pentru că astfel se evită 
suspiciunea de genul: „Sigur că i-au 
dat premiu, doar lucrează acolo.” 
Deşi, ar trebui să se ştie de-acum 
că juriul nu e format numai din 
oameni din redacție şi că votează şi 
alți critici sau jurnalişti.

Cum ai perceput revista în 
aceşti ani? 

Au fost ani plini, cu scris, cu 
întîlniri diverse, cu lucru alături de 
colegi.

Cum au arătat bibliotecile tale? 
Apropo, mai frecventezi biblio-
teca publică?

Prima bibliotecă am făcut-o cu 
sora mea Mary, din banii de buzu-
nar. Mergeam de obicei la librăria 
Eminescu şi stăteam la cozi la cărți. 
În zona albumelor nu era chiar aşa 
înghesuială, că erau mai scumpe. 
Din cînd în cînd, tot reuşeam să 
luăm şi cîte un album, Bonnard, 
Goya, van Eyck, un mare album cu 
impresionişti... Apoi, erau anticarii 
şi vînzătorii stradali. Aşa am cum-
părat Forsyth Saga şi multe altele.  
Apoi, am făcut o bibliotecă împre-
ună cu Mihai, una chiar foarte 
mare şi bună, cu literatură din toate 
colțurile lumii, de la Vonnegut, la 
Faulkner, la Updike la Borghes, la 
Sábato, la Thomas Woolf, la Vargas 
Llosa, Manuel Scorza, Cesare 
Pavese, Italo Calvino, Dos Passos, 
la Romulus Guga, Cărtărescu, 
Oțoiu, Mircea Ivănescu, Dimov, 
Alexandru Muşina... Mergeam în 
librării şi anticariate şi culegeam. 
Ce bucurie era cînd completam 
un Faulkner... Erau apoi colecțiile 
de la Meridiane şi Editura Institutul 
European. Mergeam la Tîrgurile de 
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carte şi ne întorceam cu sacoşe 
pline. Am frecventat mult biblio-
teca publică şi Alianța Franceză şi 
Institutul Francez. Acum, recunosc 
că nu am mai mers cam demult, 
fiindcă oferta de carte pe piață este 
atît de variată.

Poezia la noi mai mult se dăru-
ieşte, deşi există încercări de-a o 
forța să intre-n topurile de vîn-
zări, tot cred că publicul poeziei 
nu ar trebui exagerat: cine vrea, 
găseşte, poate că n-ar trebui să se 
confunde o campanie în favoarea 
lecturii cu lectura poeziei (posibil 
să greşesc eu). Ziceam, aşadar, că 
pentru cărțile de poezie există un 
schimb/troc între autori şi puținii 
cititori care chiar contează. Rămîn 
ele în bibliotecă sau se-mprumută 
altora? Ții la ideea de bibliotecă 
personală de poezie?

Eu cred că o campanie pentru 
lectură e oricînd binevenită, fie că e 
vorba de poezie, proză sau alt gen. 
O campanie bine gîndită, atractivă 
şi subtilă. Dar eu aş insista pentru 
o campanie pentru poezie mai ales. 
Romanul şi proza stau mai bine la 
capitolul cititori, cred eu. E frumos 
schimbul de cărți între poeți, dar 
eu cred că ar trebui să fie mai mult. 
Chiar dacă poezia nu se vinde în 
mii de exemplare, ea are totuşi un 
public, iar eu sper să sporească. În 
zona poeziei, cred că publicul larg 

are multe de descoperit. Sigur că țin 
la biblioteca mea personală de poe-
zie. Mi se pare firesc.

Conduci?
Nu ştiu să conduc. Dacă mă gîn-

desc bine, nici nu vreau, traficul din 
Bucureşti e de-a dreptul dement… 
În plus, cred că aş fi un adevărat 
pericol la volan, n-am deloc spirit 
de orientare: mi se întîmplă deseori, 
dacă schimb drumul sau e noapte, 
să nu mai recunosc o stradă pe care 
am bătut-o cu piciorul, am impresia 
că ies brusc din peisaj şi mă regăsesc 
într-un spaţiu străin, ceea ce uneori 
mă sperie de-a dreptul. Acum, cred 
că mă reperez mai bine, dar parcă 
tot nu-mi vine să conduc. Apoi, 
cred că măcar aşa ajut cumva să 
scăpăm de noxe. Cînd mă gîndesc 
că sînt familii care au trei maşini...
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Specialitatea casei în bucătărie?
Îmi place să gătesc. O fac cu plă-

cere, ba chiar mă relaxează. Ciorba 
de salată, ciorba de tarhon cu ciolan 
afumat, tochitura, sarmalele, ficățeii 
în vin, tocănița de pipote, plachia 
de crap şi ar mai fi şi altele, dar nu 
vreau să mă dau mare. Pe gustate, 
nu pe lăudate. Mai nou, fac şi tot 
felul de mîncăruri vegetariene.

O rețetă din cărți? Apropo, ai 
încercat rețetele lui Vonnegut?

E bine că mă întrebi, fiindcă am 
vrut (şi chiar am s-o şi fac) să țin un 
bazar culinar ca rubrică. Ce mănîncă 
personajele vreau s-o numesc. Prima 
rețetă din cărți a fost crème cara-
mel. Ne-a ieşit o minunăție, mie 
şi lui Mary. Apoi, au fost carto-
fii franțuzeşti. Mi-aduc aminte de 
terinele pomenite în povestirile lui 
Maupassant. Pe astea încă nu le-am 
făcut. Apoi, Iris Murdoch, are în 
Marea un personaj care se retrage pe 
o insulă şi mănîncă pe cît se poate de 
simplu: peşte, legume, pîine, asortate 
cu vin. N-am încercat încă rețetele lui 
Vonnegut. Poate facem o seară lite-
rară cu rețetele personajelor din cărți.

Dacă s-ar face un show literar 
gastronomic (văd că numai cele de 
box poetry sînt la modă, deşi mi se 
pare mult mai apropiată poezia de 
secretele culinare), ce-ai prepara? 

Drob, friptură la cuptor, salate, 

ciorbe, tocănițe, ficăței în vin, mîn-
care de castraveți murați cu carne 
de vițel, plachie, ghiveci, musaca de 
legume... Sînt multe rețete.

Atunci să zăbovim puțin. Cu 
ce n-ai risca nimic? Pentru un 
Festival Internațional de Poezie? 
Dar pentru o lectură combinată: 
muzică-poezie (nu neapărat jazz, 
că e prea la modă)? Ceva special 
pentru o lansare de carte pentru 
copii? Un aperitiv pentru o fes-
tivitate de premiere mai puțin 
scorțoasă?

Pentru o festivitate de premiere, 
aş face un aperitiv cu drob, cu o 
salată de vinete, cu ardei capia 
umpluți cu brînză, cu mărar şi 
puțin usturoi, cu tartine cu humus 
şi bruschete de roşii şi pătrunjel, 
cu omletă cu legume şi caşcaval. 
Pentru un Festival Internațional de 
Poezie, la prînz sau cină, aş adăuga 
măcar două ciorbe, una de legume, 
alta de afumătură cu tarhon, sărmă-
luțe, ficăței în vin, cartofi franțuzeşti, 
salată de roşii grecească, o plachie de 
crap sau de păstrăv, friptură mixtă la 
cuptor, cu vin, usturoi şi cimbrişor. 
Pentru o lansare de carte de copii, e 
mai complicat, că nu-s încă deprinşi 
cu toate gusturile. Aş face diverse 
sendvişuri, cu brînză, cu muşchi 
file, cu ou tăiat rondele şi ardei gras, 
cu pateu de ton. Un pandişpan cu 
fructe şi unul cu ciocolată.
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Ți-ai deschide un restaurant?
Cred că da. Numai să am ajutor, 

nu aşa de una singură. Mi-aş des-
chide un restaurant cu meniuri din 
cărți celebre. Și fireşte nu numai.

Te vezi în acest rol peste cîțiva 
ani?

Cine ştie? Poate mai tîrziu. Un 
restaurant cere multă muncă şi 
investiție. Acum vreau să scriu, să 
traduc, să călătoresc. Dar n-ar fi 
rău să vînd ideea de restaurant cu 
meniuri din cărți, nu?

Dansuri de societate?
Sînt înnebunită după dans, dar 

n-am învăţat niciodată dansurile 
de societate. N-am avut timp. Poate 
pînă la bătrîneţe apuc s-o fac şi pe 
asta. Și între timp, de cînd mi-ai pus 
întrebarea, chiar s-a ivit ocazia, am 
luat lecții de tango...

Sporturi practicate…
Nici unul. Doar dacă cititul nu se 

pune sau datul pe gheaţă. Mi-ar fi 
plăcut să patinez. Cînd eram mică 
nu ratam niciun concurs de patinaj 
la televizor.

Te mai uiți la televizor?
Foarte rar, de obicei cînd mai 

ajung pe la Mary şi Teo.

Emisiunile preferate din epoca 
televizorului? Sigur au fost şi 
cîteva seriale…

De pe vremea de dinainte de 
Revoluție: Teleenciclopedia şi Drumuri 
europene îmi plăceau mult.  Sigur, mă 
uitam şi la seriale pentru copii pre-
cum Pistruiatul, Cireşarii, Racheta 
albă, Lumini şi Umbre (sărind 
peste chestiile comuniste lozin-
carde), dar mai ales Liniile maritime 
Onedin (şi acum îmi amintesc cu 
nostalgie coloana sonoră, adagio-ul 
la Spartacus de Aram Haciaturian, 
cum aveam să aflu mai tîrziu; ce-mi 
mai plăcea senzația aia de început, 
care mă purta în altă lume; cred 
că n-am ratat nici un episod; era 
ritualul meu şi al lui Mary, ca şi 
la Telenciclopedia), Rădăcini, Om 
bogat, om sărac, Dallas (deşi, la un 
moment dat, devenise cam ciorbă 
lungă). Îmi plăceau şi Drumul 
oaselor, şi Misterele Bucureştilor, 
şi Trandafirul Galben, Sînziana şi 
Pepelea... Chiar şi BD intră în acțiune 

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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(pe alocuri)... Făceam abstracție, 
după cum ți-am zis, de pasajele 
lozincarde. Îmi plăceau şi Hanul 
Ancuței... Povestiri din pădurea 
verde, Lolek şi Bolek, filmele de la 
cinemateca de seară, unde am văzut 
Charlie Chaplin din plin şi multe 
alte filme bune. De după Revoluție: 
filmele, o mulțime, pe toate canalele. 
Emisiuni, puține: îmi plăcea talk 
show-ul cu Florin Călinescu la înce-
put, apoi s-a grosolănit. Mi-a plăcut 
Divertis. Mi-a plăcut şi încă-mi plac 
Cronica cîrcotaşilor (deşi mai are şi 
cîte un țopîrlănism pe ici pe colo), 
Garantat 100%, Vocea României, 
deşi există şi aici ceva țopisme. Îmi 
plăceau interviurile Eugeniei Vodă, 
zic îmi plăceau fiindcă nu m-am mai 
uitat de mult. Îmi plac documenta-
rele bune. Memorialul durerii mi s-a 
părut sfîşietor. Din păcate, emisiuni 
culturale, nu cred că mai există... Mă 
uit pe Discovery, pe History Chanel, 
pe National Geografic, pe canalele 
de Travel.

Mai fumezi?
Da, dar foarte puțin, cîteva țigări. 

Am căpătat acest viciu cînd am 
ajuns în redacţie. A fost o chestie 
de socializare, cred, care a devenit 
între timp un fel de răgaz: pauza de 
țigară. Apoi un soi de dependență 
de relaxare. Mai nou, sînt zile cînd 
nu fumez deloc.

Nostalgii?
Da. Tare aş mai vrea să fiu copil 

sau măcar studentă.

Mici orgolii personale?
Uf, micile orgolii personale! 

Uneori pot fi sîcîitoare, dacă le bagi 
prea mult în seamă. Ale mele ţin 
în general de aprecierea celorlalţi. 
Nu-mi place să fiu subestimată sau 
manipulată. Atunci am mici răbuf-
niri, dar îmi trece repede. Îmi spun 
că dacă eu ştiu cine sînt şi unde 
mi-e locul, pînă la urmă îşi vor da 
seama şi ceilalţi. Iar dacă nu, e pier-
derea lor. Vezi cît sînt de orgolioasă!

Cele 15 minute de glorie au 
venit sau sînt încă aşteptate?

Nu ştiu prea bine. Nu mi-am pus 
niciodată întrebarea asta. Poate că 
au venit, poate că nu sînt neapă-
rat 15 minute, poate că nu e vorba 
de gloria aceea, cu majusculă. De 
fapt, cred că în fiecare zi în care reu-
şesc să fac un lucru bun am un mic 
moment de glorie, al meu, perso-
nal, chiar dacă uneori e neştiut de 
nimeni.

Numărul norocos?
N-am un număr anume norocos 

Îmi place să cred că sînt toate.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Cărţile şi filmele la care-ai 
plîns?

Ciudat, la cărţi, nu cred că am 
plîns. M-au emoționat, tulburat, dar 
n-am plîns. Poate la Prințul fericit 
şi la Privighetoarea şi Trandafirul. 
Am plîns, în schimb, la cîntecele 
lui Leonard Cohen, la filme precum 
Cercul poeţilor dispăruţi şi In the 
mood for love.

Cum te raportezi la ideea de 
generaţie/promoţie?

Ideea de generaţie sau promoţie 
e doar o obsesie a criticilor literari 
care ţin morţiş să facă ordine, să te 
pună într-o căsuţă, e mai comod 
aşa. Pe de altă parte, e şi obsesia 
unor scriitori care simt nevoia să 
se afilieze, ca să răzbată mai uşor în 
peisajul literar de azi. Mergi cu un 
grup, cu o generaţie, ca să te „vezi” 
mai bine. Dincolo de asta, rămîne 
doar literatura pe care o scrii. Sigur 
că există un anumit context, un 
anumit fel de a gîndi scriitura la un 
moment dat, dar importantă e nota 
specifică, ceea ce ai de spus în felul 
tău. În plus, ceea ce te formează ca 
scriitor nu ţine doar de o influenţă 
de moment, de un trend (nu scrii 
poezie într-un anumit fel doar pen-
tru că se cere pe piaţă, pentru că 
e la modă, pentru că trebuie să fii 
pe val, ci pentru că există ceva înă-
untrul tău care-şi cere expresia cu 
necesitate, aşa şi nu altfel), ţine de 

experienţă, de lecturi, de un mod 
personal de a vedea lumea. Aşa că a 
gîndi totul prin prisma unei genera-
ţii/promoţii mi se pare reducţionist 
şi irelevant.

Spuneai că „literatura era o 
compensaţie pentru lumea sor-
didă a comunismului”. E aberant 
să te-ntreb ce mai reprezintă lite-
ratura astăzi, mai ales că s-au 
schimbat foarte multe în ultimul 
deceniu. Te-ntreb doar ce i-ai 
spune unui copil pe care familia-l 
învaţă acum să „se lase de prostiile 
cu literatura”, să făcă ceva serios, 
din care să poată trăi, nu doar să-şi 
plătească o chirie. Te-ntreb dacă 
nu cumva ai impresia că aştepta-
rea unui autor pentru normalitate 
a durat prea mult în timp?

Nu pot să dau sfaturi sau pot, 
dar n-are rost: fiecare trăieşte, în 
fond, pe cont propriu. I-aş spune 
doar că pe mine literatura m-a aju-
tat să supravieţuiesc, i-aş spune că 
nici măcar nu am avut de ales, că 
literatura nu a fost o opţiune, ci o 
presiune interioară. În plus, nici nu 
prea ştiu ce altceva aş fi putut face. 
În fine, ştiu să predau, să traduc. Mă 
mă mai pricep şi la gătit. De altfel, 
cred că literatura şi bucătăria fac 
casă bună împreună. I-aş spune să 
se apuce de literatură doar dacă nu 
are încotro. Cît despre normalitatea 
existenţei unui autor, cred că ea nu 



25

Doina IoanidCDPL.RO

există de fapt, şi mă refer aici nu 
numai la aspectul material, ci şi la 
cel spiritual. Oamenii fericiţi şi nor-
mali nu scriu, trăiesc pur şi simplu. 
Sau poate ar trebui să nuanțez... în 
funcție de normalitatea fiecăruia... 
Iar dacă te referi la normalitatea sta-
tutului de scriitor, în privința asta 
încă sînt multe de făcut în România.
Și aş începe cu separarea apelor, cu 
asociații puternice, nu de veleitari, 
cu o vizibilitate mai mare pentru 
scriitorii buni, nu pentru cei care-şi 
fac loc dînd din coate sau din gură 
sau cu mişmaşuri... E drept că 
lucrurile s-au mai urnit în ultimii 
ani, cu festivaluri, cu lecturi, chiar 
şi ICR-ul a mai pus umărul. Dar tot 
mai sînt destule de făcut.

Cîteva praguri?
Pragurile mele? Mi-e destul de greu 
să vorbesc despre ele. În primul 
rînd, pentru că sînt, ca orice pra-
guri, personale, destul de intime, 
apoi pentru că ele sînt greu de 
marcat temporal, amintirea le cam 
suprapune, le cam amestecă. Primul 
prag, l-am avut de trecut în copilă-
rie, cînd a trebuit să merg la şcoală. 
N-am fost la grădiniţă şi nici nu 
prea erau copii de vîrsta mea prin 
vecini.

Și ce făceai?
Eram obişnuită să stau în curtea 

plină de pomi, împreună cu Mary, 

sora mea, şi să inventăm tot felul 
de jocuri. Aveam o lume a noastră, 
în care nu primeam pe nimeni. Nu 
cred că eram prea sociabile.

Cum a fost şocul cu şcoala?
Cînd am mers la şcoală şi ne-a 

lăsat mama acolo, m-am simţit 
aruncată într-o lume străină. Nu 
înţelegeam ce e cu mulţimea aia de 
copii, de ce trebuie să stăm în băn-
cile alea care miroseau a lac de te lua 
ameţeala. În plus, învăţătoarea era 
bătrînă. Dac-ar fi fost numai asta! 
Era un personaj cam grotesc pentru 
un copil. Purta peruci, pe care şi le 
schimba de la o zi la alta, se machia 
îngrozitor şi mirosea cumplit a 
pudră, un miros greu, aproape gre-
ţos. Purta zeci de brăţări şi mărgele, 
pe care şi le clinchetea ori de cîte 
ori se oprea la cîte vreo bancă sau 
scria pe tablă. În plus, metodele ei 
coercitive nu se potriveau deloc cu 
felul meu cam rebel, aproape sălba-
tic, de a fi. Era o corvoadă să merg 
la şcoală. În plus, nu pricepeam de 
ce trebuie să fac linii şi bastonaşe, 
ce avea asta de-a face cu literele pe 
care le văzusem în cărţi. În fine, 
mi-a luat mult timp să mă împac cît 
de cît cu ideea că trebuie să merg la 
şcoală. Și oricum scriu urît. În fine, 
adică nu prea caligrafic.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Apropo, acum cum scrii: de 
mînă sau direct pe computer?

Scriu de mînă, la început, apoi 
transcriu la computer. Mi se întîm-
plă să scriu şi direct la computer.

Următorul prag?
A fost cînd am descoperit cum 

cuvintele se pot dezlega de sensurile 
lor. Nu ştiu cum se face, dar căpă-
tasem o manie, aceea de a repeta 
cuvintele pînă la saţietate. O ches-
tie infantilă, aşa cum era şi faptul că 
mă feream să calc pe canalele care 
aveau mai multe de patru găuri, 
ceva iraţional. Mi se părea un joc 
interesant, fascinant această dondă-
neală a cuvintelor. Într-o seară, cînd 
am rămas singură, de plictiseală, 
m-am apucat să repet nişte cuvinte. 
Le-am repetat pînă şi-au pierdut 
de tot sensul şi m-a cuprins frica, 
o frică paralizantă. În faţa mea se 
căscase un gol imens, în care lumea 
devenise atît de stranie şi de străină, 
încît nu mai recunoşteam nimic. 
Știu că m-a apucat sughiţul şi n-am 
mai putut vorbi vreo cîteva zile. Ai 
mei m-au crezut pur şi simplu bol-
navă. Am rămas în pat cîteva zile, 
pînă într-o seară, cînd mătuşa mea 
a venit cu poveştile lui Oscar Wilde. 
A început să-mi citească din Prinţul 
Fericit. Cuvintele se legau frumos, 
curgeau pline de înţeles. A fost lea-
cul cel mai bun pentru spaima mea. 

În plus, cred că atunci m-am îndră-
gostit de literatură.

Cîți ani aveai?

Poate 7, 8 sau cel mult 9...
Un alt prag, tot în copilărie, cred 

că pe la 7-8 ani, cînd părinţii mei 
s-au despărţit. Și n-a fost o despăr-
ţire OK, ci una la care am cam asistat 
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şi noi, eu şi Mary. De fapt, a fost 
destul de urît. Din fericire, ne-au 
luat bunicii să ne crească, iar asta 
m-a ajutat foarte mult. Bunicii fuse-
seră tot timpul aproape de noi. Pînă 
pe la 5 ani am stat în aceeaşi casă, 
iar după ce ne-am mutat cu părin-
ţii în casa cea nouă, tot în aceeaşi 
curte, ne vedeam mereu. De fapt, 
stăteam mai mult pe la ei, aşa evi-
tam certurile dintre mama şi tata. 
Casa cea nouă nici nu-mi plăcea, 
era cam neprimitoare, aproape 
că părea nelocuită sau locuită de 
cineva mereu pe picior de plecare. 
Oricît de cinic ar suna, în adîncul 
sufletului meu, eram mulţumită că 
ne cresc bunicii. Ei au fost cu ade-
vărat părinţii mei, părinţii pe care 
poţi să ţi-i alegi. Și a fost o alegere 
bună. Am avut o copilărie destul de 
fericită. Bunicii mei erau oameni 
simpli, ţărani cumsecade, munci-
tori. Nu ne-au ţinut la fereastră, 
cum se spune, nici n-ar fi putut. 
Aveau şi ei o vîrstă, aveau grădină, 
gospodărie de ţinut şi trebuia să-i 
ajutăm şi noi. De la ei am învăţat că 
orice mărunţiş trebuie să-l faci bine, 
că nimic nu se obţine fără efort. 
Cel mai mult şi mai mult îmi plă-
ceau poveştile lor despre lumea de 
dinainte de comunism.

Ce fusese bunicul?
Cîrciumar, avusese pămînt, pădure. 

N-a primit însă nimic de-a gata, a 

pornit la drum doar cu un împrumut 
dat de străbunicul. Bunica primise 
drept zestre o fîşie de pămînt. Nu au 
luat-o chiar de la lingură, dar tot ceea 
ce-au agonisit a fost prin propriile 
forţe. Povesteau mult despre lumea 
interbelică. O lume colorată, îmbel-
şugată. Iarna, cînd bunicii pregăteau 
cepele de gladiolă pentru primăvară, 
îi puneam să povestească despre cum 
era înainte. Iar ei nu se lăsau rugaţi. 
Povesteau despre cum treceau căru-
ţele încărcate de peşte pe străzi şi se 
striga: „Hai la peşte, peşte neamule!”, 
despre muşterii din cîrciumă, despre 
cum au venit apoi ruşii şi au distrus 
tot. Au dat cep la toate butoaiele şi 
beau vinul cu casca de soldat, apoi 
fugăreau femeile din sat. Bunica a 
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trebuit să stea ascunsă cu tata, care 
era mic, în faşă, pe atunci. A stat 
ascunsă în vie vreo două zile. Cert 
e că de la bunici am rămas cu pasiu-
nea pentru poveste.

Cît ați rămas la bunici?
Pînă ne-am măritat, pînă aproape 

de 24-25 de ani.

Un alt prag?
În momentul în care am desco-

perit, prin clasa a VII-a sau a VIII-a, 
că trăiam într-o lume schizofrenă. 
Una era, de exemplu, ce învăţam 
la şcoală, la istorie, alta era ceea ce 
auzeam acasă. Ruşii, Cadrilaterul, 
ceea ce se spunea la Europa Liberă 
(crescuserăm şi bunicii nu se mai 
fereau de noi). Era ciudat, la şcoală, 
trebuia să mă port de parcă nu 
ştiam nimic. Dar am trecut cu bine, 
pentru că aveam mare încredere în 
bunicii mei. Parcă-l văd şi acum pe 
bunicul ascultînd Europa Liberă. 
Era iarnă grea şi venise îngheţat 
bocnă de afară. Stătea cu picioarele

în apă cu sare, să-şi dreagă beteşu-
gul (era invalid de război, fusese 
rănit pe frontul de la Stalingrad), 
cu urechea lipită de radio, în timp 
ce bunica trebăluia încă prin casă, 
să nu lase nimic nepus la locul lui, 
înainte de culcare.

Și tot atunci am mai avut un prag 
de trecut. Mi-am dat seama cît de 
mult mă obligă faptul că bunicii 
mei au făcut efortul de a ne creşte 
şi cît de importante eram pentru ei. 
Făcusem o năzbîtie la şcoală, trimi-
sesem în oră un bileţel unui coleg, 
voiam să facem schimb de nu ştiu
ce revistă, cred că Rahan. Diriginta 
mi-a luat biletul şi a făcut o întreagă 
dramă din asta, că nu sînt atentă la 
ora ei de geometrie, că sînt aeriană. 
Adevărul e că nu-mi plăcea deloc de
ea, era rea şi cam isterică. Avusesem 
înainte o profesoară foarte bună de 
mate, pe care încă o regretam. O 
regretam şi pentru că era tînără şi 
ne spunea poveşti la sfîrşitul orei, 
ca bonus. La şedinţa cu părinţii, 
diriginta i-a spus bunicului de 
năzbîtia cu biletul, de faţă cu toţi 
părinţii, iar el s-a întors mîhnit. Nu 
atît de ceea ce făcusem, ci pentru că 
se vorbise de mine într-un context 
negativ. Nu m-a certat deloc, dar 
era atît de trist, încît mi-am dat 
seama cît de mult îl afectează ceea 
ce mi se întîmplă. Mi-am dat seama 
că şi-a pus mari speranţe în mine şi 
în sora mea. Nouă trebuia să ne fie 
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bine, să mergem la şcoală, să avem 
parte de o educaţie bună, să răzbim 
mai uşor în lume. Aşa că aveam o 
responsabilitate foarte mare: nu 
trebuia să-l dezamăgesc. Toată viaţa, 
chiar după ce bunicul s-a stins, am 
trăit cu gîndul să nu fac nimic din 
ceea ce l-ar răni, pentru că ar fi fost 
ca şi cum aş fi trădat toată suferinţa 
lui. A fost şi este copleşitor, aproape 
împovărător. Ăsta este în continuare
un prag pentru mine. Ei, poate că 
l-am trecut deja între timp.

Cum a fost adolescența?
Pe la 15-16 ani, am avut un alt prag,  

pe care l-am trecut fără probleme. 
De fapt, nu ştiu dacă a fost cu ade-
vărat un prag. Probabil, din moment 
ce m-am gîndit să-ţi vorbesc despre 
el. Toate colegele din jurul meu 
vorbeau despre băieţi, mergeau la 
chefuri, la discotecă. Era o presiune 
destul de mare, aceea a grupului care 
te poate respinge uşor. Dar nu-mi 
plăcea ceea ce vedeam şi auzeam. 
Felul lor cam strident, uneori de-a 
dreptul vulgar, m-a făcut să mă ţin 
departe de lumea asta cam hăbăucă 
a adolescenţei, care pe multe le-a 
dus la tot felul de aventuri, unele 
sordide, care s-au terminat fie cu 
avorturi, fie cu căsătorii de nevoie. 
O singură dată am fost la discotecă 
şi de vreo trei ori la chef. Nu mă 
regăseam în preocupările fetelor de 
vîrsta mea. M-am întors la lecturi, la 
ale mele. Cred că de fapt mă speria 
lumea adulţilor şi am vrut să intru 
cît mai tîrziu în ea. A fost un mod de 
a-mi prelungi copilăria.

Cam ce citeai în acei ani?
Literatură română, rusă, fran-

ceză, engleză.

Parcă ai picat la ASE. De unde şi 
pînă unde ASE-ul?

Da, următorul prag a fost cînd 
am picat la facultate. Prima oară, 
am dat la ASE, deşi ştiam dinainte 
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că nu aveam şanse, pentru că nu 
aveam nicio înclinaţie spre aşa ceva. 
Bunicii îşi doreau însă ceva stabil 
pentru mine. Am picat cu brio, cu 
o notă de mai mare ruşinea. Aşa că 
am renunţat la ASE. Au renunţat şi 
bunicii la idee, dar erau cam îngri-
joraţi, săracii. Vedeau că n-am deloc 
simţ practic. Bunica obişnuia să-mi 
spună, că pe mine or să mă mănînce 
cîinii cînd n-or mai fi ei. M-au lăsat
însă să-mi văd de drumul meu. 
Problema e că şi la Litere am picat. 
Mi-am dat seama că aveam lacune. 
Că sistemul de învăţămînt româ-
nesc nu mă ajuta într-o competiţie 
adevărată. Și era o competiţie dură. 
Erau puţine facultăţi de filologie, 
cum se chemau pe atunci, locurile 
puţine, iar examenele adevărate. 
Se pica la greu, cu note destul de 
mari, eu am picat cu 7,56, dacă-mi 
aduc bine aminte. Erau probe orale, 
eliminatorii, probe scrise, sepa-
rat, la literatură română, gramatică 
română, limba şi literatura străină. 
Lecturile mele erau pe cont propriu, 
nu ştiam baremele, nu ştiam ce să 
urmăresc în tratarea unui subiect. 
A trebuit să trec prin sistemul de 
meditaţii ca să intru la facultate. 
Oricum, am fost foarte dezamăgită 
de mine, dar n-am renunţat, pen-
tru că altceva nu-mi doream. Mai 
era şi sentimentul de vinovăţie, de 
a-i fi dezamăgit pe bunici. În fine, 
am muncit foarte mult, mai ales la 

franceză, gramatica îmi cam dădea 
de furcă. În cele din urmă, nota cea 
mai mare am luat-o la franceză, cul-
mea! A fost singura dată cînd l-am 
văzut pe bunicul plîngînd. Era un 
om aspru, care a trecut prin multe, 
dar pe care nu l-am văzut plîngînd 
niciodată. La noi acasă manifestă-
rile de slăbiciune de genul ăsta erau 
prost privite. Afecţiunea nu lipsea, 
dar ea se manifesta altfel, prin grija 
pe care ne-o purtam. Era un soi de 
discreţie tipic ţărănească.

După facultate?
Ei, da, la terminarea facultăţii, am  

mai avut de trecut un prag, în 
momentul în care am constatat că 
trebuie să devin adult şi am intrat 
în învăţămînt. N-am avut încotro, 
în Braşov nu prea aveai altceva de 
făcut. Am devenit titular pe postul 
de franceză, la o şcoală generală. Nu 
m-am împăcat deloc cu atmosfera 
de cancelarie, cu zona asta gri din 
şcoli. Din fericire, am rămas acolo 
numai doi ani, apoi am început să 
predau la facultate şi a fost mai bine.
Ultimul prag l-am trecut de curînd, 
în 2008, iar el e legat de desprin-
deri sentimentale despre care n-aş 
vrea să vorbesc. Prefer să le pun în 
poezie.

Consultînd comunicatele de 
presă, m-a izbit o preferenţialitate 
cel puţin urît mirositoare, ca să 
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nu-i spun parşivă. Există un grup, 
acelaşi grup, cu mici variaţiuni, 
care se plimbă, citeşte, reprezintă 
România în numele literaturii 
române (şi mai ales ca „port dra-
pel” al noului val). Se va spune 
iarăşi că am ceva cu unii dintre 
ei (şi chiar dacă am, aceasta este 
o evidenţă statistică, nu o rău-
tate gratuită). Ai fost vreodată 
invitată să reprezinţi România? 
Cum îţi explici lipiciul unora (nu 
discut acum despre valoare) şi 
efectiv ignorarea totală a multor 
altora? Să fie vorba de proverbi-
alul „ajutor”, prin care poetul, ca 
tot românul imparţial, mai bine 
se-ajută singur decît să-l mai ajute 
şi pe celălalt?

Am observat şi eu că sînt aceeaşi 
şi aceeaşi care pleacă să ne reprezinte 
prin lume şi să se re/prezinte, mai 
ales din noul val. Te intrigă puţin, 
dar dacă ştii filierele, înţelegi des-
tul de repede şi cum stau lucrurile.

Acest „lipici” mi-l explic foarte 
uşor. Pe de o parte, e vorba de cît 
de răzbătător e fiecare, cît se agită, 
cît cultivă, pe cine cultivă. Pe de altă 
parte, e vorba de o cultură relaţio-
nală, de sistem. Odată ce ai intrat în 
sistem, odată ce ai înţeles mecanis-
mele lui de funcţionare, lucrurile vin 
de la sine. Dar eu nu vreau în sistem. 
Iar ceea ce le ceri tu, să-i ajute şi pe 
alţii, cred că nici măcar nu se pune, 
decît dacă faci parte din vreo gaşcă 
sau dacă trebuie să întorci un servi-
ciu. Nu cred că noţiunea de gratuitate 
şi altruism funcţionează în lumea 
noastră culturală. De fapt, cred că 
nu funcţionează în nicio lume cultu-
rală. E puţin sîcîitor, dar atît, nimic 
mai mult. Și e sîcîitor doar în măsura 
în care ratezi ocazia de a citi în faţa 
unui altfel de public, de a ajunge la 
cît mai mulţi cititori. Și totuşi, am dat 
şi peste oameni faini, altruişti, gene-
roşi, admirativi. Și am şi fost invitată 
să reprezint România, la Festivalul 
Internațional de la Rotterdam, în 
2011, la Poetry Parnasus, în 2012, de 
exemplu. M-am simțit bine nu doar 
fiindcă am reprezentat România, ci 
şi pe mine, pe poeta Doina Ioanid. 
Și mai ales m-am simțit bine pen-
tru că poezia mea întîlnea un public 
străin numeros, foarte atent. 

Dincolo de aceste reprezentări, 
sînt întîlnirile vii, concrete dintre 
oameni. Contează spațiul cultural 

https://cdpl.ro/categorie-produs/carti/editii-sonore/
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din care vii, dar contează şi ce fel de 
om eşti, cît de bine scrii...

un interviu de  
un cristian

Booktrailer

https://www.youtube.com/watch?v=AQHy4VDOsoU&
https://www.youtube.com/watch?v=AQHy4VDOsoU&
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I. Fişa individuală

Nume: Iie
Prenume: Doina
Pseudonim literar: Doina Ioanid

Data naşterii
24 decembrie 1968

Cărţi publicate
Duduca de marţipan, 
Editura Univers, Bucureşti, 2000;

E vremea să porţi cercei,
Editura Aula, Braşov, 2001 (volum 

nominalizat la Premiile ASPRO);

Cartea burţilor şi a singurătăţii,
Pontica, Constanţa, 2003;

Poeme de trecere,
Editura Vinea, Bucureşti, 2005; 

Audiobook Poeme de trecere,
Editura ninpress, 2009;

Ritmuri de îmblînzit aricioaica,
Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 2010; 

Cusături,
Editura Cartea Românească, 

Bucureşti, 2014;

Cele mai mici proze,
Editura Nemira, Bucureşti, 2017;

Bazarul culegătoarei,
Casa de pariuri literare, 2019.

Premii obţinute
Premiul de debut „Prima Verba” 

al Editurii Univers.

Colaborări
A publicat poeme în volumul 

colectiv Ferestre ’98, girat de Mircea 
Cărtărescu, Editura Aristarc, Oneşti, 
1998, (împreună cu Ioana Vlaşin, 
Cecilia Ștefănescu, Marius Ianuş, 
Angelo Mitchievici, Iulian Băicuş şi 
Victor Nichifor).

A participat la volumul experi-
mental 40238 Tescani, Editura Image, 
Bucureşti, 2000 (alături de Ioana 
Nicolaie, Marius Ianuş, Domnica 
Drumea, Angelo Mitchievici, Mircea 
Cărtărescu, Cecilia Ștefănescu şi 
Florin Iaru).

Cenacluri frecventate
Central, Litere 

Lecturi în cenacluri, cluburi...
Cenaclul Litere, Club A 

(Bucureşti), Bistro del’Arte (Braşov)

un chestionar

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Debut în revistă
În 1995, în revista Cuvîntul.

Debut în cenaclu
În 1995, la cenaclul Litere.

Debut sonor (înregistrări radio 
cu lecturi, casete audio difuzate 
public, audiobook)

Am cîteva, mai mult de cîteva, 
înregistrări la Radio România 
Cultural, dar n-aş putea spune cu 
precizie cînd a fost prima lectură. 
În orice caz, cred că a fost după 
2000. Audiobook Poeme de trecere, 
Editura ninpress, 2009.

Debut underground (tipărituri 
neoficiale, fără ISBN)

Deşi nu am avut debut under-
ground, volumul meu de debut a 
apărut în carnețele manufacturate 
de tine, un cristian, atunci cînd 
tirajul la Duduca de marțipan s-a 
epuizat.

Debut în volum
Duduca de marţipan,
Editura Univers, Bucureşti, 2000.

II. O...

idee pentru o „viaţă” literară 
„mai bună”

Mai mult interes pentru cărți,  
întîlniri cu public, cordialitate şi 
respect.

problemă cu care te-ai  confrun-
tat/pe care ai observat-o de cînd ai 
„intrat” în literatură

Invidia.

III. Întrebări cu  
răspuns opţional

Ce ţi se pare „în regulă” în 
literatura română actuală?

Mi se pare că au început să se 
mişte lucrurile mai bine, cu lecturi, 
cu festivaluri, cu traduceri, partici-
pări la evenimente din străinătate.
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Ce ţi se pare „în neregulă”? (ce 
te intrigă/nemulţumeşte/„atacă”)

Poate ar trebui mai multă pro-
movare şi atragere a publicului larg. 
De atacat, nu mă atacă nimic, doar 
că uneori am avut dezamăgiri cu 
unele persoane.

Ai vrea să trăieşti din scris? 
(dacă da, cum vezi posibil acest 
lucru sau cum reuşeşti acest 
lucru?)

Sigur că aş vrea să trăiesc din 
scris. Cine n-ar vrea? Dar de reu-
şit... Ei, din poezie nu cred că se 
poate să-ți duci traiul zilnic. Aşa 
că fac traduceri, jurnalism. Mă mai 
peticesc pe ici pe colo cu o rezidență 
de creație. De fapt, dacă mă gîndesc 
bine, tot în zona scrisului mă învîrt. 
Aşa că se poate dacă ai mai multe 
compliniri.

Cum „cuantifici” performanţa 
în literatură? (premii, nr. de citi-
tori, statut literar...)

Păi, cred că toate astea la un loc. 
Plus cronici, traduceri, participări 
la festivaluri.

Ai un model de performanţă?
Nu prea m-am gîndit la modele. 

Salinger, în primul rînd. Apoi, Milan 
Kundera, Mircea Cărtărescu...

Ce ar trebui să includă un 
management literar performant?

Promovare intensă prin mai 
multe medii, lecturi. Atragerea tra-
ducătorilor. Stîrnirea interesului 
publicului prin mijloace novatoare. 
De exemplu, poezia ar trebui scoasă 
mai mult în oraş. În Belgia, ea se 
găseşte pe ziduri, agățată de clanțele 
uşilor sau pe autobuze, pe pun-
gile de pîine. Și în metrou poate 
fi, ca la Paris. La noi, încă este cam 
încartiruită în cercuri literare, în 
biblioteci sau librării. Mai nou, la 
Transpoésie, poezia nu numai că 
e călătoare şi călătorit citită, acum 
poate fi auzită şi în traducere. În 
piața Sainte-Catherine, în apropi-
ere de Turnul Negru din secolul 
al XII-lea şi de restaurantele vechi, 
au pus un jukebox cu poeme. Poți 
apăsa pe un buton şi auzi poezie în 
limba maternă, în franceză şi neer-
landeză. Eu m-aş gîndi să facem în 
piețe, în malluri, la metrou, tono-
matul cu poeme şi poematonul 
(cam ca photomatonul). Aş tapeta 
tramvaiele şi autobuzele cu poeme. 
Aş pune poezia şi pe pungile din 
supermarketuri. Aş face reclamă la 
ciocolată cu poeme despre cioco-
lată, de exemplu. Sau la făină, cu 
poeme despre făină şi pîine. Le-aş 
pune pe dosul meniurilor de la 
restaurante. Aş face şi un copac cu 
poeme, scris pe tăblițe.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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IV. Ce-mi/ce-ți doresc eu ție?

Ce-mi doresc/propun eu ca 
scriitor?

În primul rînd să-mi păstrez 
bucuria de a scrie, de a scrie bine. 
Să am prieteni şi să-mi fac în conti-
nuare. Să atrag atenția cît mai mult, 
să fiu vizibilă prin lecturi, cronici, 
participări la festivaluri, prin tradu-
ceri şi rezidențe.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? 
Ce nu ţi-aş dori (vreodată)?
Îți doresc cititorule  să te bucuri de 
lecturi, să ai parte de savoarea şi 
prospețimea lecturii pînă la adînci 
bătrîneți. Să nu te plictiseşti.

V. Ce-aş cere/pretinde

Unui editor căruia îi predau 
manuscrisul

I-aş cere să fie prompt şi să se 
ocupe bine de carte.

Unui jurnalist care mă 
intervievează

I-aş cere să fie aplicat şi să nu 
pună întrebări tîmpite.

Unui juriu la un concurs naţio-
nal de debut

I-aş cere, fireşte, competență şi 
discernămînt.

Unui agent literar
I-aş cere să fie cît se poate de 

activ şi dinamic.

Unui organizator de festival 
literar

I-aş cere să ştie să facă o selecție 
bună, apoi o promovare bună, care 
să aducă public larg.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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VI. Cum ar arăta

Standul meu la 
un tîrg de carte
Ar trebui să fie vizibil, plasat într-un 
loc bun. Apoi, să fie proaspăt şi 
novator, atractiv. Aş tapeta standul 
cu poeme scrise de mînă, aş face 
răvaşe cu poeme. Aş pune muzică şi 
audiobookuri cu poeme.

Coperta cărţii mele de 
debut – dacă ar fi după mine
Cred că a ieşit destul de bine coperta 
la Duduca de marțipan.

VII.

Cel mai...
Bun text al meu este...
Nu am doar unul.

Important aspect pentru mine 
ca autor este...

Să scriu cît mai bine, să am bucu-
ria şi mulțumirea scrisului.

Cea mai...
Mare gafă făcută de cînd „acti-

vez” în literatură a fost...
Nu cred că am făcut gafe.

Mare emoţie am avut-o...
La apariția Ritmurilor de îmblînzit 

aricioaica.

Cele mai...
Mari speranţe mi le-am făcut 

cu...
Fiecare carte.

Grele momente au fost atunci 
cînd...

Eram în perioada căutărilor 
mele, pînă mi-am găsit drumul spre 
Duduca de marțipan.

Cei mai...
Mulţi bani i-am cîştigat pe 

volumul...
Duduca de marțipan/La demoi-

selle de massepain, traducere de Jan 
H. Mysjkin, volum apărut la Atelier 
de l'agneau, în 2013, cu ocazia Salon 
du Livre. Mulți bani însemnînd în 
jur de 500 de euro.
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Fericiţi oameni pe care i-am 
făcut cu o carte de-a mea... 

Cei apropiați sau cei care mi-au 
devenit apropiați chiar prin lectura 
cărților. Și acum îmi aduc aminte de 
scrisoarea atît de caldă pe care mi-a 
trimis-o Sanda Cordoş, după ce 
i-am trimis E vremea să porți cercei 
prin poştă. Nu ne cunoşteam per-
sonal încă pe atunci. Ne ştiam din 
scris, iar aprecierea era reciprocă. O 
afinitate tandră ne-a legat. O apro-
piere de care mă bucur mult. Am 
avut numeroase reacții de la cititori, 
de la aprecieri la zîmbete radioase. 
Mai mult, cartea mea a fost şi spri-
jin moral. La lectura de la Arcen, o 
tînără pe care o cheamă Ioana (şi ea 
scrie) mi-a mărturisit că s-a acomo-
dat greu în capitală, că i s-a părut 
o junglă, ca în poemele mele din 
Ritmuri de îmblînzit aricioaica. Mi-a 
mărturisit că se simțea pierdută în 
lumea Bucureştiului, dar au ajutat-o 
poemele mele. Îşi ținea Ritmuri de 
îmblînzit aricioaica pe noptieră. Și 
au ajutat-o aceste Ritmuri. Îți dai 
seama ce emoționată am fost cînd 
am aflat că realmente Ritmurile 
mele au ajutat pe cineva singur, 
înstrăinat în capitala noastră.

VIII. Dacă...

Ar fi să schimb ceva din traiec-
toria mea literară, aş schimba...

N-aş schimba. Poate ar fi trebuit 
să fiu ceva mai activă.

N-aş mai scrie...
Ar fi foarte tern în viața mea şi ar fi 
fooooarte frustrant.

N-aş mai putea scrie, ar fi...
Ar fi cam pustiu în viața mea.

-mi pare rău de ceva, e că...
Azi lumea citeşte mai puțin poe-

zie decît pe vremuri.

IX. Publicul

Să ne gîndim puțin la ideea de 
public. Care e publicul de care 
ai nevoie? Există o cifră minimă 
dincolo de care publicul te moti-
vează sau rămîne doar o noțiune 
abstractă?

Am nevoie de un public cît mai 
larg şi, fireşte, adecvat. Publicul nu 
este unul abstract pentru mine, e 
făcut din cititori, din oameni care 
fac o lectură a lor. Important este ca 
lectura să fie adecvată, pertinentă. 
Desigur şi lectura naivă, şi lectura 
de identificare sînt posibile opțiuni, 
în primă instanță, dar în niciun caz 
una care să fie pe alături de text.

https://audiomack.com/album/casadepariuriliterare/audio-trailer?key=tignal1
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Ce mesaj ai pentru publicul tău 
actual? Dar pentru cel viitor, care 

va citi acest mesaj peste cîțiva ani?
Sper ca poezia mea să fie descoperită 
şi citită în continuare. Sper mai ales 
ca publicul să nu uite că poezia este 
o formă de a fi şi de-a te regăsi în 
lume. Și o formă de-a fi împreună.

Ce aşteptări ai de la public?
Să nu-şi piardă gustul de a desco-
peri prospețimea lecturii. Și să vină 
la lecturile de poezie...

Cauți publicul sau îl laşi pe el să 
te caute?

Îi las publicului plăcerea de a 
descoperi în voie, de-a căuta. Asta 
nu de lene, ci pentru a nu sîcîi pe 
cineva.

X

Să presupunem că eşti pro-
prietarul unei librării. Ce faci în 
prima lună?

Reclamă intensă, promoții la 
cărți, evenimente care să atragă 
atenția. Știu că nu e uşor, căci a 
răzbate la televizor a devenit foarte 
greu. La radio, încă se mai face 
promovare. La tele, emisiunile cul-
turale, aproape că nu există. 

Evenimentul cultural nu se 
vinde, asta-i placa pe care o auzim 
mereu. Dar mă întreb cum să se 
vîndă dacă nu-i faci publicitate? 
Publicul se educă, trebuie atras, 
nu lăsat pradă unor talk show-uri 
idioate, serialelor de doi bani sau 
grobiene de-a dreptul. La emisiunile  
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de dimineață, la cafea, în loc de-o 
manea, se poate face un semnal 
de carte, de exemplu. În loc de-un 
dat din buci, ar putea fi invitat un 
poet să citească 5-10 minute. Apoi, 
m-aş gîndi şi la feluri mai directe  
de-a atrage publicul: aş agăța de 
bănci cărți de lectură. Aş colabora 
cu cafenelele, să pună un raft cu 
cărți recomandate...

Să ne imaginăm că lansezi un 
concurs literar. Cum s-ar numi?

Depinde cui se adresează, dacă e 
tematic sau nu... Licitația de texte, 
i-aş spune cu un titlu general, ca să 
fie cît mai deschis.

Să ne gîndim că lucrezi la o 
strategie națională de promovare 
a scriitorilor români. Cu ce te gîn-
deşti să începi campania?

Cu un marş de lectură prin oraşe, 
cu intermezzo-uri muzicale sau 
performance din loc în loc, asta 
în privința lecturilor. Apoi, cu alt 
gen de lecturi. De exemplu, cum 
la radio este minutul de poezie, aş 
încerca să conving şi un post de 
televiziune să dea ora de lectură, în 
lectura autorilor, fireşte. Cel puțin 
o dată pe săptămînă. Lecturi în 
şcoli şi în facultăți. Apoi, ar trebui 
captați cît mai mulți traducători şi 
editori. Și festivalurile să devină 
mai vizibile şi să atragă un public  
numeros.
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