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21. јула ове године у Француском институту у Новом Саду одржан је сусрет са француским
романописцем, есејистом и приповедачем Емануелом Рубеном, чији ће последњи роман ускоро
бити објављен у српском преводу у издању Академске књиге. La ligne des glaces је књига о
дипломати заробљеном на источном Балтику, кога живот на снежној линији гони у меланхолију и
контемплацију. Написан дугим, ритмичким реченицама и бираним, омамљујућим речима, то је
књига о откривању себе у унутрашњем изгнанству северног геопоетичког беспућа.
После читања одломака из свог романа, Рубен је на промоцији причао о свом путовању бициклом
од ушћа Дунава до Новог Сада, у коме је иначе провео две године радећи на Француском
институту. Са својим пријатељем Бенжаменом, он је на бициклу купљеном на Најлон пијаци у
Новом Саду за 130 евра за 24 дана стигао од северног рукавца дунавске делте до свог бившег
станишта. Слајдови које је приказивао сведочили су о лошем стању молдавских путева,
гостољубивости румунских свештеника и бугарских сељака, рушевинама средњовековних и
римских утврђења. Рубен је о догађајима и сусретима на путу говорио са разумевањем и
нескривеним афинитетом.
Први део пута га је прошле јесени одвео од Новог Сада до изворишта Дунава у Црној Шуми у
Немачкој, области коју су Французи, како је од свог деде у детињству дознао, на кратко окупирали.
Тако је спојио свих 2860 километара једне од најважнијих и најлепших река у Европи, његовом
дугогодишњем животном и књижевном надахнућу (Највећи део свог последњег романа написао је
на броду-ресторану "Цепелин", укотвљеном на кеју наспрам Петроварадинске тврђаве). Пошто
путеви којима је пролазио нису ишли тик уз Дунав, и често је морао да скреће због куповине хране
и преноћишта, он је с пријатељем уствари превалио око 4000 километара за тих 48 дана. Бивши
бициклиста, Рубен је тим необичним и напорним окретањем педала задовољио своје спортске
амбиције, утолио авантуристички дух, и обезбедио занимљиву грађу за даље писање.
Емануел Рубен рођен је 1980. године у Лиону. Аутор је три књиге прозе. За путовање од Одесе до
Новог Сада дарован је стипендијом Стендал 2017 Француског института.
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