Trădare şi contrabandă – aventura identităţii moldoveanului sovietic ajuns în capitalismul
românesc şi visul identitar UE.
În anul 1990, după 20 de ani de viaţă şi educaţie sovietică, părăsesc URSS, stabilindu-mă în România.
După douăzeci de ani trăiţi în România şi în spaţiul UE de fiecare dată când vorbesc despre “noi” sunt
rugat să specific cine sunt acei “noi” şi la cine mă refer? Şi de fiecare dată îmi dau seama că percepţia
celorlalţi este confuză, aşa cum este deseori şi percepţia noastră. Cine suntem de fapt “noi”, cei care
aparent avem aceeaşi cultură şi venim din URSS? Suntem sovietici, suntem “ruşi”, suntem “moldoveni”
sau “români de rangul doi”? În prezentarea ce urmează voi încerca să povestesc aventura acestui grup
de oameni postsovietici care au încercat să-şi redefinească identitatea în noua construcţie socială şi
politică în care au ajuns. Cum se remodelează această identitate şi ce a mai rămas din vechea
identitate în noul context? Ce face ca aceste identităţi să fie fluide?
Vasile Ernu este născut în URSS în 1971. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza,
Iaşi, 1996) şi al masterului de Filosofie (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al
revistei Philosophy&Stuff şi redactor asociat al revistei Idea artă+societate. A activat în cadrul Fundaţiei Idea
şi Tranzit şi al editurilor Idea şi Polirom. În ultimii ani a ţinut rubrici de opinie în România Liberă, HotNews şi
Timpul, precum şi rubrici permanente la revistele Noua Literatură, Suplimentul de Cultură şi Observator
Cultural.
A debutat cu volumul Născut în URSS (Polirom 2006, ediţia a II-a în 2007, ediţia III-a în 2010), care apare în
anul 2007 şi la Editura Ad Marginem din Rusia, în 2009 la Editura KX – Critique & Humanism din Bulgaria, în
2010 la Editura Akal din Spania şi Editura Hacca din Italia, iar în 2011 la Editura L’Harmattan din Ungaria şi
la Editura Sulakauri din Georgia. Cartea este în curs de apariţie la Editura Claroscuro din Polonia. Cartea a
fost nominalizată la Premiul de debut al revistei Cuvîntul, Premiul pentru Roman şi Memorialistică al revistei
Observator cultural şi Premiul Opera Prima al Fundaţiei Anonimul.
Volumul a fost distins cu Premiul pentru debut al României literare şi cu Premiul pentru debut al Uniunii
Scriitorilor din România.
În 2009 publică la Editura Polirom volumul Ultimii eretici ai Imperiului care apare în anul 2012 la Editura
Hacca din Italia și e în curs de apariţie la Editura Ad Marginem din Rusia. Volumul a fost nominalizat la
Premiul pentru Eseu al revistei Observator cultural (2009) şi a primit Premiul Tiuk! 2009.
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