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Cartea Mi se spune
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Cea de-a V-a ediție a Festivalului
Internațional de Literatură și
Traducere a început la Iași de
miercuri, 4 octombrie. Programul
FILIT, implicându-i pe cei 169 de
participanți, se va desfășura până
duminică, 8 octombrie. Vă invităm
să citiți o serie de relatări de la
primele două Seri FILIT, de la
evenimentele care au avut loc
și interviuri cu scriitori invitați
la festival.
PAGINILE 2-13

Cărțile autorului englez de origine japoneză au
apărut în limba română în colecția „Biblioteca
Polirom“. PAGINA 9
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Scriitorii Dora Pavel, Emmanuel Régniez
și Adriaan van Dis în centrul Casei FILIT
În primele două zile de festival, la Casa FILIT au
avut loc patru evenimente sub umbrela „Scriitori
în centru“. Deși toate au fost faine, cu discuții
interesante, autori extraordinari și public empatic,
am ales să scriu câteva rânduri despre întâlnirea
cu scriitorii Dora Pavel, Emmanuel Régniez și
Adriaan van Dis, tocmai pentru că mi s-a părut
că a fost una dintre cele mai savuroase.

intră în niște situații mai critice;
atunci se oprește și îmi cere ajuto
rul. Altfel, el merge singur, iar eu
merg după el. Când mă bagă și pe
mine în seamă, mă bucur. E o relație
fascinantă. Nam trăit incestul, cri
ma, sinuciderea, relațiile homose
xuale etc., dar tocmai de aceea scriu.
Viața mea a fost lineară, cuminte.
Prin scrisul meu, îmi permit să tră
iesc ceea ce nam trăit în viață.

ELI BĂDICĂ

EMMANUEL RÉGNIEZ:
„LIMITA DINTRE FANTASTIC
ȘI REAL ESTE FRAGILĂ“

Joi, 5 octombrie, între orele 18:00
19:30, în corturile din Piața Unirii
din Iași sau găsit pe aceeași scenă
o scriitoare română, un autor bel
gian și unul olandez, moderați de
criticul literar Bianca BurțaCernat.
Discuțiile au fost vii, pasionante, ba
chiar aprinse pe la jumătatea eve
nimentului, ceea ce a cucerit sala.
Bianca BurțaCernat a pregătit
întrebări pentru fiecare invitat, fă
când un tur de forță de la unul la ce
lălalt. Astfel, sa vorbit despre cum
e să fii femeie în literatură, care este
statutul scriitorului tânăr astăzi, cât
de mult mai contează vocea scriito
rului în zilele noastre, despre ce
experiențe scriu invitații, istoria în
literatură, marginalizați, violență,
nebunia vieții și a ficțiunii, cruzime,
terapie prin scris, rolul scrisului
ș.a.m.d. Notez, mai jos, câteva dintre
cele mai memorabile seturi de în
trebări/răspunsuri.
DORA PAVEL: „PRIN SCRISUL
MEU, ÎMI PERMIT SĂ TRĂIESC
CEEA CE N-AM TRĂIT
ÎN VIAȚĂ“
Bianca BurțaCernat: Cum e să fii fe
meie în literatura română contem
porană și în literatură, în general?
Dora Pavel: Scriitorul nare sex. Alt
fel spus, nu contează sexul unui
scriitor. Dacă eu maș teme să abor
dez anumite teme în literatură,
atunci nu aș fi scriitor. Ultimul meu
roman este despre un personaj gay.
Miam dorit ca romanele mele să
aibă teme majore, fundamentale, să
pună în discuție moartea și erotis
mul. Ele sunt romane de obsesie,
romane gotice, psihanalitice. (...)

Chiar dacă par fragilă fizic, în scris
sunt puternică, poate chiar mai pu
ternică decât un bărbat. Eu am în
drăznit să abordez teme pe care
mulți scriitori bărbați nau putut.
Bianca BurțaCernat: Care sunt
experiențele despre care scrieți în
romanele dumneavoastră?
Dora Pavel: Pentru mine, persona
jul este totul. În momentul în care
găsesc protagonistul potrivit, aproa
pe că mă dedublez. Trebuie să intru
în pielea lui și să trăiesc aproape
fraudulos, adică să nu prea mai tră
iesc în realitate, deși ai impresia că
familia, cunoscuții, prietenii le fac
față acestor probleme, dar, din acel
moment, pe mine mă conduce per
sonajul. El exercită o hipnoză asu
pra mea și uneori am senzația că
orice aș face, deși vreau săl duc
întrun anumit loc, întro anumită
direcție, el mă dirijează, el mă stă
pânește, devin cu totul subjugată
lui. Însă asta se întâmplă până în
momentul în care personajul meu

Bianca BurțaCernat: Care credeți
că este astăzi statutul scriitorului
tânăr, debutant, în Europa? Se mo
dică acesta acum, față de ceea ce
știam noi de la școală?
Emmanuel Régniez: Cred că statu
tul scriitorului de astăzi se modi
fică, întradevăr, mai ales în lumea
aceasta a noastră, mereu în schim
bare. El pune stăpânire pe lume, in
ventând forme și structuri noi.
Ca să dau un răspuns rapid, aș
spune ca modificare la statutul
scriitorului, spre deosebire de
scriitorul din secolul XX, cum era
Sartre sau Malraux, autori anga
jați, plasați oarecum pe un piedes
tal, care credeau că, dincolo de
scrieri, acțiunile pot schimba lu
mea, cred că scriitorul de la înce
putul secolului XXI este mai puțin
un actor și mai mult un spectator
al lumii; știm, de exemplu, că unii

scriitori au greșit în alegerile lor
politice.
Bianca BurțaCernat: Notați așa:
„Poate voi reuși sămi conving citi
torul că nimic nu e mai fantastic și
mai nebun decât viața reală“. Ce
vreți să spuneți de fapt cu asta?
Emmanuel Régniez: Mă întreb dacă
este adevărat. Mi se pare că fantas
ticul e reprezentat de un tren care
ajunge la timp, de un avion care nu
întârzie, de faptul de a ne scula
dimineața și de a ne culca și de fap
tul că nu se întâmplă nimic ciudat
sau extraordinar în ziua noastră, că
avem vieți și zile obișnuite. Sunt
atâtea motive care ar putea să ne
răstoarne viața! E atât de ușor ca lu
crurile să se petreacă rău. Cred că
această modificare a perspectivei
ne poate arăta cât de extraordinară
este viața noastră și cât de fragilă
este limita între fantastic și real.
ADRIAAN VAN DIS: „TRĂIM
ÎN VREMURILE POTRIVITE,
NE PUTEM GĂSI INSPIRAȚIA
ORIUNDE“
Bianca BurțaCernat: În lumea con
temporană, printre experiențele
marginalizării, nu ar trebui să trecem
și experiența de scriitor? Mai con
tează vocea scriitorului astăzi, se mai
aude? Cât de clar?
Adriaan van Dis: Chiar dacă nimeni
nu ascultă și ar trebui să șoptesc, tot
aș faceo; uneori, visez că șoapta are
efectul unui megafon. E de ajuns să
atingi pe cineva prin cuvintele tale.
Iar această persoană atinsă, emo
ționată de cuvinte poate, la rândul
său, să emoționeze pe altcineva.
Scriitorul este cineva care aruncă o
pietricică întrun iaz și efectul aces
teia sunt valurile care apar pe
suprafața apei.
Bianca BurțaCernat: Ce anume din
opțiunile dumneavoastră scriitori
cești motivează preferința foarte evi
dentă pentru istoria contemporană,
pentru teme legate de memorie? Mi
se pare că în cărțile dvs. istoria se
scrie cu majuscule și este personaj.
Adriaan van Dis: Am crescut întro
casă cu refugiați, oameni care au

trebuit să plece din coloniile da
neze, oameni de culoare, oameni
care aveau propriile lor traume. Și
acești oameni își spuneau unii al
tora povești, în fiecare săptămână.
Și atunci am învățat că, dacă ai niște
amintiri dureroase, le pui întro po
veste și astfel poți să suporți dure
rea. Iar ceea ce am făcut eu a fost să
creez povești despre oameni care au
amintiri. Iar Europa, în momentul de
față, este un laborator în continuă
schimbare. Sunt refugiați, sunt oa
meni veniți din Africa, care vin cu
amintirile și poveștile lor. Și nu mă
interesează doar persoanele care
sunt marginalizate, ci și cei care exer
sează violența asupra altora, vreau să
mă pun și în mintea lor, dar și a celor
care sunt victime. Pentru un scriitor,
trăim în vremurile potrivite, se în
tâmplă foarte multe lucruri, ne pu
tem găsi inspirația oriunde.
La începutul materialului, afir
mam că la un moment dat spiritele
sau aprins. De „vină“ a fost o afir
mație a scriitorului belgian, Emma
nuel Régniez, care a spus că „lite
ratura nu e bună pentru nimic“.
Dora Pavel a reacționat prompt și
ia cerut să dezvolte, căci, mărturi
sea aceasta, „pe mine mă ajută să
scriu ficțiune. Când scriu despre
moarte, mie mai puțin frică de ea“.
Régniez a răspuns, desigur: „eu cred
că literatura nu poate schimba
lumea. Ne poate ajuta pe noi, ca
persoane, putem deveni mai com
plecși, dar nu putem schimba nimic
din ororile lumii acesteia“. Firește,
a intrat repede în joc și Adriaan van
Dis, pregătit cu exemple în care
literatura a avut un rezultat con
cret – „cum ar fi literatura lui Dic
kens, care a avut un impact asupra
societății“. La rândul său, Régniez a
replicat că „80% dintre oamenii pla
netei trăiesc foarte bine fără litera
tură“. În cele din urmă, au căzut de
acord că până și cei care nu citesc
spun povești la gura sobei. „În regulă,
atunci noi suntem singurii nebuni
care le și scriu“, a încheiat Régniez.
Seara a continuat dinamic și
după acest episod pasionant, iar la
final publicul ia răsplătit pe autori
cu aplauze prelungi. n SDC
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„Scriitorii fac literatură națională,
traducătorii o fac mondială“
La primul eveniment organizat
sub umbrela FILIT, Steinar Lone
povestește că lupta traducătorilor
nu este doar cu editurile, ci ade
sea cu percepția oamenilor, chiar
și a profesioniștilor din breasla
lor, asupra artei traducerii.

Acesta a vorbit și despre vocea tra
ducătorului, care nu poate să ră
mână la fel când schimbi cartea și
autorul – de obicei cineva care tra
duce „ar trebui să asculte care e gla
sul autorului și să încerce toate
străzile pentru a găsi o traducere
adecvată“. Christian Santacroce a
explicat că tonul lui Cioran este atât
de liric, încât ajunge în situația în
care simte că este cazul să traducă
poezia în proză. Aleš Mustar a pre
zentat o situație din Slovenia unde

o iei astfel retrospectiv, ca să poți
să eviți capcanele“, a spus el. De
altfel, Nicoleta Munteanu a adus
și ea în discuție rigoarea structu
rii din În punctul lui rebbe G.,
spunând că este „o carte care oferă
atât cât ești și tu dispus ca cititor
să vezi în ea“.
Scriitura înseamnă umanitate,
iar aici Dan Alexe șia precizat, în
fapt, poziția ca scriitor, prin faptul
că, în opinia lui, cea mai mare vul
nerabilitate a omenirii în zilele
noastre este „absența compasiunii.

Se spunea că răul nu există, ci este
absența binelui. Dar în zilele noas
tre nu mai știm ce este binele“. În
tandem, crede el, dacă am face re
ferire la relele din interiorul oa
menilor, lipsa umorului ar fi cea
mai gravă dintre ele. Provocat să
dezvăluie o întâmplare care ia
marcat viața, acesta a povestit de
perioada în care a stat în Cecenia,
la niște filmări: „Trăind acolo o
vreme, am descoperit în ce fel poți
intra întro lume, fără să o per
turbi“. n SDC

face ca limba să fie mai simplă, iar
scrisul de dimineață cum face Mir
cea Cărtărescu face limba mai difi
cilă. Glumesc, desigur, dar sunt
autori care se traduc mai simplu, în
timp ce alții te îndeamnă la un fel
de sfidare, iar această sfidare te pro
voacă să te depășești pe tine însuți“,
a mai spus el.

CĂTĂLIN HOPULELE

Cei 30 de oameni care au umplut
foaierul Casei Pogor îl aplaudă, iar
de la masă cei șase colegi ai săi dau
aprobator din cap. Bruno Mazzoni,
Anita Nastacia Bernacchia, care tra
duc literatură română în italiană,
Gabriella Koszta, în maghiară, Aleš
Mustar, în slovenă, Enrique Nogue
ras, în portugheză, Christian San
tacroce, în spaniolă, au discutat
timp de două ore despre provocă
rile traducerii din limba română.
Deși tipologiile țărilor în care
sunt traduse volumele scriitorilor
români diferă, de la piața de carte
la preferințele editurilor sau ale

cărțile sunt împrumutate din bi
blioteci, există un sistem de urmă
rire a acestui proces, iar tradu
cătorii primesc bani în urma aces
tor împrumuturi. „Cărțile sunt
scumpe și tirajele mici, dar există
o creștere foarte mare pentru tra
ducerile din limba română, sunt
împrumutate mult. Și, oricum,
traducerile grele sunt cele care
aduc și cea mai mare satisfacție“,
crede acesta.
Gabriella Koszta povestește
cum, plecată de 40 de ani din Ro
mânia și fără a ști bine limba ro
mână în acel moment, sa îndreptat
spre munca de traducător în Unga
ria deoarece nimeni nu vorbea ro
mânește și îi lipsea literatura de
aici. „Am ajuns la concluzia că decât
să tot încerc să explic cum este
limba și cultura română, mai bine
traduc literatură. Pot să vă spun că
nu eu am ales literatura, ci ea ma
ales pe mine“, spune ea. Ca să își dea
seama cum sună cel mai bine o tra
ducere, mereu citește cu voce tare
la sfârșit întreaga lucrare: „am con
trolat dacă textul are răsuflarea fi
rească și în limba lui țintă, pentru
că sunt multe traduceri care sunt
bune, dar care nu au o răsuflare su
fletească, se citesc greu și astfel nu
au nici un fel de efect“. n SDC

PE URMELE GLASULUI
TRADUCĂTORULUI
publicului, problemele expuse de
traducători au luat un caracter ge
neral. Editurile vor prefera întot
deauna proza poeziei, chiar dacă în
rândul cititorilor ar exista un inte
res pentru versuri de Eminescu.
„Dacă tipărești o carte și nu intră
întro librărie e ca și cum nai fi tra
duso. Însă, din păcate, criteriile de
selecție sunt de fiecare dată în mâna
unei comisii care se schimbă o dată
pe an. Sper că pe viitor lucrurile vor

fi gândite un pic mai bine și cărțile
să fie publicate la edituri care să fie
chiar prezente pe piață“, a spus
Bruno Mazzoni.
Acesta a descris viața traducăto
rilor ca fiind una la fel de complexă
ca a scriitorilor – fiind multe mo
mente în care se confruntă cu texte
simplu de tradus, care nu forțează
limba și care curg întro formă mai
melodioasă. „Probabil că scrisul
noaptea pe care îl practica Eliade

Liceenii ieșeni, în mijlocul
culiselor scriitoricești
Întâlnirile „Alecart“ au devenit
deja o tradiție în cadrul FILIT,
astfel că și anul acesta liceenii
ieșeni au avut ocazia să își cu
noscă scriitorii preferați și să le
adreseze întrebări. Așadar, cum
spunea moderatoarea evenimen
tului, Nicoleta Munteanu, „să în
ceapă spectacolul literaturii, să
înceapă spectacolul întrebărilor
și răspunsurilor“.
ANDRA PETRARIU

Anul acesta, Katja Petrowskaja și
Dan Alexe au dat startul Întâlniri
lor „Alecart“. Aceștia au discutat
pe marginea cărților lor, respectiv
Poate Estera și În punctul lui rebbe
G.. Totodată, un punct de interes
pentru liceeni a fost și filmul scrii
torului Cabală la Kabul.

„Vorbiți cu mine ca și cum aș
fi o scriitoare“, a spus Katja Pe
trowskaja, vizibil emoționată de
reacțiile copiilor față de cartea sa.
„Am scris o carte și atât. Asta nu e
o garanție că sunt scriitor“, crede
ea. Veselă și energică, vorbind
întro engleză impecabilă, scrii
toarea a răspuns întrebărilor pri
mite de la elevi și a spus că, după
ea, trebuie neapărat să îi mulțu
mească traducătoarei, pentru că
simte că traducerea în limba ro
mână ar fi chiar mai bună decât ori
ginalul german.
Scriitoarea a precizat că a
scris Poate Estera pentru că a tre
buit să se confrunte cu poveștile
dureroase din istoria familiei sale.
„Istoria familiei nu e ceva care să
nu îți aparțină. Am început să
confrunt această parte a istoriei

familiei destul de târziu. Așa că
mai întâi am împlinit vârsta de 40
de ani și apoi am început să scriu“,
spune Katja Petrowskaja. După ea,
„limba germană este singurul lu
cru fictiv din această carte“, iar
dacă ar fi scris volumul în limba
rusă, ar fi fost ca și cum șiar fi
scris memoriile.
„Eu nu prea inventez în gene
ral, prefer să spun povești adevă
rate, întrun mod întortocheat“ a
fost dezvăluirea scriitorului Dan
Alexe la întâlnirea cu liceenii ie
șeni și lea arătat partenerilor de
discuție că o taină a scrisului este
structura. „Pe mine ma mirat în
totdeauna faptul că unii scriitori
spuneau că au început un roman
și nu știu cum să îl termine. Cea
mai bună scriitură este atunci
când găsești mai întâi sfârșitul și
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Harap Alb, mutanți și
zeii căzuți pe pământ
Închipuițivă o lume în care po
vestea lui Harap Alb nu se ter
mină cu acesta îngenunchind în
fața Împăratului Verde alături
de fata Împăratului Roșu. Că Pă
sărilă, Ochilă, PăsăriLățiLun
gilă și restul confraților lui
Harap Alb sunt mutanți, cum
sunt XMenii moderni, că fiecare
are câte o superputere și că Ion
Creangă ar fi scris despre perso
naje precum cele din Marvel cu
100 de ani înainte de a apărea
acestea în literatura mondială.
CĂTĂLIN HOPULELE

Șia închipuit Marian Coman, unul
dintre cei mai promițători scrii
tori de literatură fantasy din Ro
mânia, venit la Iași în cadrul FILIT,
la Casa „Fantasy“.
Pornit de la proiectul „Harap
Alb continuă“, o revistă de benzi
desenate care duce mai departe în

universul fantasy povestea lui Crean
gă, pornit de la o provocare, sa năs
cut Haiganu. Două romane despre
povestea lui Ochilă, un zeu arun
cat pe pământ care aude toate
gândurile în vocile oamenilor. Un
personaj care cunoaște viitorul,
dar nu îl poate schimba. „Să te pui
în pielea unui zeu este o mare pro
vocare și am spus că, din toate per
sonajele creionate de cei de la
Harap Alb Continuă, acesta era cel
mai greu, că este cea mai mare
provocare. Și am spus că din toate
personajele este cel mai greu de
făcut – acesta a fost pariul meu“,
povestește Marian.
Ceea ce a pornit ca o poveste de
treipatru episoade, un foileton ce
trebuia să fie publicat în paginile
revistei, sa transformat în două ro
mane despre Ochilă, de fapt, despre
Haiganu, Fluviul șoaptelor și Furia
oarbă, în timp ce Tristețea zeilor va
încheia anul viitor trilogia. „Vreau

să mulțumesc organizatorilor FILIT
pentru faptul că au întins această
mână către literatura fantasy, către
acești scriitori, către această zonă
culturală care nu trebuie privită ca
un soi de Cenușăreasă a literaturii.
Și cred că FILIT devine unul dintre
cele mai importante festivaluri de
literatură din Europa“, a mai spus
Marian Coman.
UN UNIVERS CREAT
PRIN TELEPATIE
Casa „Fantasy“, coordonată de Bi
blioteca Județeană „Gheorghe Asa
chi“ din Iași, parte a FILIT la Casa
Sindicatelor, a fost plină de elevi
pe care Marian Coman ia cucerit
încetîncet, învăluindui întrun
univers fantasy despre care a pro
mis că „vă va și speria puțin, sper“.
„Mereu am visat la lucruri care
nu există. Ai șansa să faci personaje
și lucruri să prindă culoare. Stephen

King o spunea mai bine decât mine,
literatura fantasy e o formă de tele
patie – e fascinant cum un om de
acum 300 de ani reușește să îți
transmită prin spațiu și timp gân
durile lui și să le facă să se recom
pună în mintea ta de cititor, ca
imagini, sentimente, și e vorba de
construcții, orașe, lumi întregi“,
crede scriitorul. Fascinat de litera
tură SF și apoi fantasy încă de la
1213 ani, Marian Coman lea spus
elevilor că a identificato ca fiind
mediul în care se mișcă cel mai na
tural, forma cea mai la îndemână de
a evada. Se bucură și că a avut
părinți care lau lăsat să experi
menteze astfel și că nu lau împins
săși caute „o meserie adevărată“.

Raliul versurilor din Casa „Dosoftei“
„Ma întrebat cineva: «Cear tre
bui să înțeleagă din asta copiii de
la școală?». Ei bine, eu cred că
poezia nu este pentru copii. Este
o experiență personală, pe care o
ai la o anumită vârstă. Eu sunt
mai radical.“ Vocea poetului Răz
van Țupa răspunde instigărilor
moderatorului Cezar PaulBă
descu și ridică puțin perdeaua de
liniște care sa coborât peste
Casa „Dosoftei“ miercuri, înce
pând cu 16.00, pentru ai lăsa pe
cei doi invitați, poeta de origine
americană Tara Skurtu și poetul
Răzvan Țupa să dea startul unei
sesiuni de lectură.
ARYNA CREANGĂ

Dacă nu ești familiarizat cu cei doi
scriitori, Cezar PaulBădescu are
grijă să te facă în numai câteva mi
nute să simți căi cunoști destul
încât săți permiți săi întrebi fără
vreo jenă tot ceai vrea să afli. Știi

despre Tara ca venit din America,
sa căsătorit cu un român șia ră
mas aici pentru o vreme. Dacă vrei
să iei locul unui taximetrist în
mașina căruia intră – și care, după
spusele scriitoarei, o întreabă me
reu „De unde ești“ și, cu o încrun
tare ușoară a sprâncenelor, „Ce
cauți aici?“ –, răspunsul la întrebări
nu poate fi mai simplu decât că,
deși na căutat, a găsit iubire sub

mai multe forme; așa că a rămas.
Răzvan Țupa nare cum să nuți
placă; măcar dintro solidaritate
inevitabilă, când începe săși ci
tească versurile și, spunând de ce
urâm literatura obligatorie, te face
să te regăsești. Atunci, cu simpatia
pe careo ai față de un om abia în
tâlnit, împreună cu care poți deja
urî același lucru, îl privești șil
asculți mai departe. Lectura Tarei e

frumoasă; dureroasă pe alocuri în
frumusețea ei de a rotunji cuvin
tele și care, la o primă ascultare, nu
tear lăsa să crezi că un lucru care
sună astfel ar putea să fie de fapt
un adevăr neplăcut despre reali
tate. Dar este. „Poezia este însă sin
gurul lucru, știți, care mă face să
nu mai fiu anxioasă. Poezia nu mă
neliniștește.“
Tot ca o de barcă de salvare
pare să fie poezia și pentru Teodora
Coman, care împreună cu Vlad
Drăgoi a ajuns săși citească versu
rile joi, în cea dea doua zi a Festi
valului Internațional de Literatură
și Traducere, în același loc, la
aceeași oră. Radu Vancu, mai mult
prieten al celor doi decât modera
tor al unui eveniment, știe cum
săi iscodească, le cunoaște cele
mai mari calități, dar intuiește și
care ar fi originile celor mai mari
complexe ale celor doi. Atât lectura
Teodorei, cât și felul în care con
trează aproape fiecare întrebare

„Literatura fantasy are acces
mai mare decât un alt tip de litera
tură la un fel de arhetipuri care se
ascund în fiecare dintre noi. Să
scrii în zona asta, din punctul meu
de vedere, dă acces la o conexiune
foarte ușoară cu cititorul, reușești
să pătrunzi prin masca unor eroi
sau supereroi la ce are mai pro
fund. Sunt matrici care zac mai
mult decât în alte părți în sufletul
nostru și se recompun în literatura
fantasy. Asta este impresia mea.“
Iar celor care sar pregăti de o ca
rieră ca scriitor lea spus să se pre
gătească și pentru gusturi amare,
dar că se poate trăi din scris. În
fond, ce nu se poate face în fan
tasy? n SDC

din public te amuză și șochează în
același timp șiajungi să te întrebi:
„Cum o fi încăpând toată mizantro
pia și tot acest amalgam uriaș de
nemulțumiri întrun corp atât de
mic și firav, ca de fetiță?“.
Ce ma atras la această incur
siune în Casa Poeziei a fost însă
contrastul major dintre cei doi
invitați. Dacă poezia și lectura Teo
dorei teau făcut să te simți mic, sen
sibil, fragil și teau surprins înghe
suindule pe toate acestea întro
armură puternică, cea a lui Vlad
Drăgoi, scrisă cu o sinceritate șio
lejeritate dezarmantă, căreia chiar
nai avea ce săi reproșezi (nici să fii
cârcotaș), te face să râzi și te scutură
de toate subînțelesurile și greută
țile versurilor pe care leai adunat,
cu minute în urmă, în cârcă. Zâm
bești, te relaxezi, te uiți la Vlad Dră
goi, șiți imaginezi că nu țiganului,
ci ție ția spus – „tu fii liniștit, ve
ziți de treabă/ și fă raliu în conti
nuare, fă țigane raliu pe coridoarele
din/ mall, că zilele ai văzut și tu cum
sunt, mai mult rele decât bune,/ și
bucuriile, când abia le vezi și poți să
zici că au venit, fix atunci/ ele
pleacă“. n SDC
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Ana Alﬁanu și fanii ei la
„Casa copilăriei” de la FILIT

ELI BĂDICĂ

Întâlnirea cu autoarea superbului
volum Val și cetatea sufletelor
(Humanitas Junior, 2017) a fost
una dintre cele mai faine la care
am asistat până acum în timpul
festivalului. Unde mai pui că a
fost chiar genul de eveniment
care îți dă speranța că lucrurile
vor sta mai bine în viitor. Și asta
pentru că cei mici au fost impli
cați, au asaltato pe Ana Alfianu
cu zeci de întrebări simpatice, de
la probleme punctuale legate de
carte până la scrierea de povești,
pseudonime, studii, planuri de
viitor, impresii despre Iași, fani
etc. Desigur că, deși foarte emo
ționată, scriitoarea a intrat bucu
roasă în joc și lea răspuns ele
vilor la toate curiozitățile, ba mai
ghiduș, mai amuzant, ba mai se
rios. Bucuria se răspândea în sala
de la Palatul Copiilor dintro par
te în cealaltă, pasată ca o minge
pe masa de pingpong.
Iustina Croitoru a fost cea
care a spart gheața și a început
evenimentul povestindule copii
lor prezenți despre Val și cetatea
sufletelor, capitol cu capitol, peri
peție cu peripeție, întrerupând
episoadele de relatare cu scurte
întrebări pentru scriitoare sau
pentru cei mici.
La un moment dat, elevii au
decis că ar vrea să citească volu
mul pe cont propriu acasă și că
lear plăcea să o întrebe câten
lună și în stele pe Ana Alfianu. Mi
se pare interesant să ajungă la voi
atât întrebările cititorilor (păcat
că nu am numele lor, ar merita să

© Facebook

FILIT-ul meu a început cum nu se putea mai
bine, cu un eveniment în cadrul secțiunii „Casa
copilăriei“. Acesta a avut loc miercuri, 4 octombrie, de la ora 12:00, la Palatul Copiilor
Iași. Invitată a fost scriitoarea Ana Alﬁanu, iar
moderatoare Iustina Croitoru. În sală, pe lângă
colegi de la presă, câțiva voluntari, invitați FILIT,
părinți și profesori, au fost în jur de treizeci de
copii cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani.
fie menționați), cât și răspunsu
rile autoarei, așa că am făcut o
selecție a celor mai interesante și
le redau mai jos.
Vă doriți un pseudonim?
Aș fi fost fericită să am unul! Așa
nu ar fi știut nimeni cine sunt, nu
aș fi avut așa multe emoții în fața
copiilor – bine, cu voi am noroc.
O să mai scrieți povești?
Voi încerca, da. Dacă nu îmi va
ieși, renunț.
Cât v-a luat să scrieți Val
și cetatea sufletelor?
Nu foarte mult. Miam luat de la
muzeu concediu fără plată, să mă
pot concentra și să fac doar asta,
să scriu, și cred că în trei săptă
mâni a fost gata textul. Iar ilustra
țiile au mai durat puțin, dar nu
foarte mult.
Eu am citit o carte în care autorul zicea că a scris o poveste într-un an sau ceva de genul acesta. I-au venit ideile
mai greu decât mă așteptam.
Se poate întâmpla să scrii o carte
și în zece ani. Nu e o regulă.
Aveați un program
în care scriați?
Da, mă trezeam dimineața și scriam
până la ora 11:00, după care nu
mai eram în stare de nimic.
Cum reușiți să faceți atâtea
expresii frumoase și să le
puneți într-o singură carte?
Mulțumesc tare mult! Nu cred că
știu săți răspund. Cred că sa

construit singură povestea, se le
gau toate între ele. Expresiile ve
neau de la sine. Ca să exprim ce
voiam să exprim, era nevoie de ele.
O să mai faceți povești
cu Val?
Nu, Val șia încheiat misiunea.
De ce i-ați zis Val personajului?
Am vrut un nume foarte scurt și
ușor de ținut minte, iar Val Mun
teanu e un ilustrator care mie mia
plăcut mult, așa că am rămas la Val.
Ce cărți veți mai scrie?
Ce o sămi vină. Nu forțez. Am ce
va în minte cu un ghețar viu, dar
vom vedea.
Sună bine ideea cu ghețarul,
îmi place.
Și mie.
De ce ați ales un personaj
masculin pe post de personaj
principal?
Când eram mică, voiam să fiu băiețel.
Și mie mi se par mai
interesanți.

V-ați inspirat din alte cărți?
Mai mult ca sigur, dar nu conș
tient. Sunt lucruri pe care le aduni
în toată viața ta de cititor și se văd,
mai mult sau mai puțin, întro
carte.

Dumneavoastră ați ales desenele de pe copertă?
Aproximativ. Cei de la editură au
folosit un detaliu dintro ilustra
ție. Dar a fost de comun acord.
Vi s-a întâmplat vreodată
să mergeți pe stradă și
să vă întâlniți cu un fan?
Nu. Și sper nici să nu se întâmple.
Acum, că v-am cunoscut,
cred că noi suntem primii
dumneavoastră fani.
Wow, mulțumesc!
Mai veniți în Iași?
Da, aș vrea să mai vin.
Dacă începeți o carte și vă
place mult, o citiți într-o zi,
nu?
Cu siguranță. Ai mei nu voiau să
înțeleagă când eram în vacanța de
vară. Eu stăteam în casă și citeam

când eram vremea mai bună.
La un moment dat, tata, cel care
mia pus pentru prima dată o
carte în brațe și ma încurajat să
citesc, a ajuns să facă ceva foarte
ciudat: mia ascuns cărțile. Voia
să mă duc la aer, să mă joc...
Tatăl dumneavoastră a făcut
bine, că e bine să ieși din
casă. Poți citi și afară, la aer
curat.
Așa e.

Ma binedispus evenimentul acesta
de la „Casa copilăriei“. Și ma sur
prins plăcut.
După toată sesiunea de între
bări/ răspunsuri, a urmat cea de
autografe, în care copiii sau în
ghesuit (și întrecut în lungimea
dedicației, de pildă). Ana Alfianu
șia câștigat niște cititori pe cin
ste! n SDC
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SCRIITOAREA TATIANA ȚÎBULEAC:

„E greu să scrii ceva despre
o perioadă în care toți au trăit
și despre care toți au o opinie“
(Ed. Cartier, 2016, respectiv 2017),
tot aici, în paginile „Suplimentului de
cultură“, acum am proﬁtat de faptul că
ne-am revăzut la Iași și i-am propus un
dialog despre volumul menționat, dar
și despre scris, FILIT, alegeri literare,
reacții, reproșuri, traduceri, viitorul său
© www.acasatv.md

Scriitoarea Tatiana Țîbuleac participă
zilele acestea la cea de-a V-a ediție a
Festivalului Internațional de Literatură
și Traducere de la Iași (FILIT). Dacă la
începutul verii scriam entuziast despre
cea de-a doua carte de-ale sale, Vara
în care mama a avut ochii verzi

roman ș.a.m.d. A răspuns la absolut
toate întrebările mele savuros, cu o
deschidere și o onestitate din ce în ce
mai rar întâlnite astăzi. Vă invit să aﬂați
mai multe în cele ce urmează despre
una dintre cele mai faine scriitoare
din Republica Moldova și România.

INTERVIU REALIZAT DE
ELI BĂDICĂ

Tatiana Țîbuleac este jurnalistă
de profesie – a studiat la Faculta
tea de Jurnalism și Științe ale Co
municării, Universitatea de Stat
din Moldova, a inițiat în 1995 ru
brica „Povești adevărate“ în coti
dianul „Flux“, a făcut parte din
echipa PRO TV Chișinău, din
1999, în calitate de reporter, edi
tor și prezentatoare de știri. Sa
stabilit în Franța în 2009. A debu
tat cu Fabule moderne (Ed. Urma
Ta, 2014; ediția a IIa, Ed. Libris
Editorial, 2016). În 2016 a publicat
cea dea doua carte, Vara în care
mama a avut ochii verzi (Ed. Car
tier), o carte scrisă cu precizia
unui poet în tăierea frazelor și co
loana vertebrală a unui prozator
înnăscut, un volum fabulos, care
te face săți pierzi echilibrul.
La Festivalul Internațional
de Literatură și Traducere de
la Iași (FILIT), care are loc

zilele acestea, ai participat
ca oaspete la un eveniment
până acum (n.r. joi, 5 octombrie) – Întâlnirile clubului
Logos, la Casa de Cultură
„Mihai Ursachi“ Iași, împreună cu Ioan T. Morar, eveniment moderat de Serinella
Zara. Cum e FILIT-ul pentru
tine, la prima impresie și
după primul eveniment?
Emoționată, surprinsă, copleșită –
sunt primele cuvinte care îmi vin
în minte. Am mai avut întâlniri cu
cititorii, însă o sală plină cu ado
lescenți având cartea pe genunchi,
cu semne de pagină, citate pe
foițe, întrebări scrise cu roșu, ver
de... La un moment dat, am simțit
că nar trebui să stau eu în fața
lor, ci invers, să tac și să îi ascult
pe ei. Mi sau părut foarte pro
funzi, iar întrebările lor au fost
poate cele mai bune primite până
acum, mai ales cele despre Aleck
sy – personajul adolescent din
carte. Pe scurt, a fost o întâlnire
de care am avut mare nevoie și voi
încerca neapărat să o repet și la

Vara... am scris-o din motive pur
egoiste, adică fără nici o perspectivă
și cu atât mai mult fără nici un «scop».
Am scris-o dintr-o urgenţă și cu o
enormă bucurie, în nici două luni.
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Jurnalismul nu se uită atât de ușor,
parcă mereu aș adăuga ceva la o
discuţie, iar uneori îmi vine să întrerup
omul care mă intervievează și să-l întreb
și eu: «Și dumneavoastră ce credeţi
despre asta?». Mă simt încă de partea
jurnaliștilor, mai mult decât de cea
a scriitorilor.
Chișinău, cu prima ocazie. Iar Se
rinella Zara, pentru că ai pome
nito, este pur și simplu fantas
tică. Mă gândeam la un moment
dat că, dacă toți profesorii ar fi
așa ca ea, românii ar citi de zece
ori mai mult.
Chiar așa, cum vezi un festival literar prin lentila de
scriitoare, după ce ai fost
atât de mulți ani reporter și
prezentatoare TV și ai mers
la evenimente în calitate de
jurnalist?
Mult mai relaxat, mă simt cumva
„răzbunată“ pentru toți anii în
care mergeam la evenimente cu
microfonul și camera, gândin
dumă la locație și sincroane mai
mult decât la evenimentul în sine.
E drept că jurnalismul nu se uită
atât de ușor, parcă mereu aș adău
ga ceva la o discuție, iar uneori
îmi vine să întrerup omul care mă
intervievează și săl întreb și eu:
„Și dumneavoastră ce credeți des
pre asta?“. Mă simt încă de partea
jurnaliștilor, ca să zic așa, mai
mult decât de cea a scriitorilor.
Încă mi se pare jenant să poves
tesc despre mine și nici nu cred că
o fac destul de bine.
Cum privești meseria de
scriitoare acum, în deplină
cunoștință de cauză?
Mi se pare straniu să numești scri
sul cărților o meserie. Nu știu,
poate că după mai multe cărți,
după foarte mulți bani câștigați
din scris, laș numai așa, însă mai
am până acolo.
Spuneai la un moment dat,
într-un interviu, că fabulele
tale (din volumul Fabule Moderne, Ed. Urma Ta, 2014;
ediția a II-a, Ed. Libris Editorial, 2016) au „un scop modest și bine definit: să inspire
oamenii“. Mergând pe această

analogie (deși, desigur, sunt
extrem de diferite), ce „scop“
ar avea cel mai recent volum,
Vara în care mama a avut
ochii verzi (Ed. Cartier, 2016,
respectiv 2017)?
Vezi ce înseamnă să nu ai grijă ce
spui la prima carte? Acum nu aș
îndrăzni să spun că am scris ceva
ca să inspir oamenii sau săi fac să
plângă sau să simtă altceva, dacă
tot veni vorba. Vara... am scriso
din motive pur egoiste, adică fără
nici o perspectivă și cu atât mai
mult fără nici un „scop“. Am scriso
dintro urgență și cu o enormă
bucurie, în nici două luni. Nu cred
că voi putea repeta această expe
riență, cartea asta a schimbat
totul. Îmi amintesc că atunci când
scriam mă gândeam că va fi un
eșec total și uneori, de două ori
cred, mia trecut prin minte fraza
„sau poate un mare succes“, însă
am alungato repede.
A doua ta carte a fost bestseller. Te-a ajutat asta concret, în viața de zi cu zi?
În viața de zi cu zi, nu. La Paris
continui să fiu o anonimă, ceea ce
este minunat. Însă altfel, da. Am
cunoscut multă lume, am început
să citesc mult mai multă litera
tură română, sunt invitată la eve
nimente precum FILIT...
Ce cinci cuvinte ai alege
pentru a descrie acest
recent volum celor care nu
l-au citit încă?
Crud, onest, scurt, dureros, tandru.
Ai ceva să-i reproșezi cărții
tale acum, la aproape un an
de la publicare? E ceva ce te
nemulțumește?
Dacă spun „nu“, va suna arogant?
Cred că mai degrabă cartea are
cemi reproșa mie. De exemplu,
că nu iam găsit deocamdată un
traducător în engleză sau că nu

Care au fost cele mai dificile
decizii literare/ narative pe
care le-ai făcut atunci când
scriai Vara în care mama a
avut ochii verzi?
Aș fi putut să fiu mai umană cu
Alecksy, aș fi putut săl las doar
nebun, nu și infirm. Să nui des
part cu Moira, să salvez copilul
bătut în biserică. Nu am simțit însă
nevoia asta, adică nu mi sa părut
că este prea violentă cartea, e la li
mită, dar încă de partea cea bună.

Care sunt cele mai emoționante reacții pe care le-ai
primit de la cititori cu privire
la cea de-a doua carte? Dar
cele mai stranii?
Un bărbat mia scris că, după ce a
citit cartea, sa iertat în relația cu
mama sa. Și ea murise de cancer,
iar el, fiind adolescent, nu a știut
cum să se comporte la vremea
aceea. Familia la învinovățit că
nu a iubito suficient, iar el a trăit
mereu cu acea povară.
Miau scris femei ca sămi
spună că au început a vorbi mai
mult cu fiii lor, șiau făcut vacan
țe comune, sau împăcat după
mulți ani.
Mia scris o pictoriță că
vrea să picteze halucinațiile din
carte.
Am fost întrebată des dacă
am luat droguri când am scris.
Mi sa sugerat să merg la psi
hiatru.
Mi sa sugerat să scriu întro
altă limbă decât româna, pe care
evident nu o posed.

Cartea ta e greu de digerat
din poziția de cititor, îți provoacă sentimente și reacții
puternice. Cum a fost din unghiul de scriitoare? Te-a încărcat, te-a eliberat?
Ma eliberat când am scriso, ma
încărcat după. Cartea ma consu
mat mai mult când au început să
vină reacțiile de la cititori, criti
cile. Pe de o parte, mesajele oame
nilor mau răvășit, pe de alta,
criticii mau blocat și acum scriu
mai greu. Mă tem că nu e un lucru
prea bun, pentru că încep să mă
autocenzurez, gândindumă la ce
va spune lumea.

Te-ai gândit vreodată să începi să scrii literatură în limba franceză, de pildă, dat fiind că locuiești în Franța de
aproape zece ani, iar limba ar
avea mai multă deschidere
spre piața de carte internațională? Ori în limba engleză,
unde impactul ar fi probabil
și mai mare?
Mam gândit, mă gândesc. Deo
camdată nu mi se pare verosimil.
Aș avea de ales între rusă și en
gleză, franceza este o limbă pe
care nu o simt deloc. În engleză
scriu mult, și în familie vorbim tot
engleză, însă scrisul e altceva.

am traduso chiar eu, din lene. Aș
vrea să poată citi această carte și
soțul meu, care este englez.
Într-un alt interviu afirmai că
a fost alegerea ta ca volumul
să nu se găsească în varianta
e-book. De ce ai luat această
decizie?
Pentru că am avut o experiență
proastă cu prima mea carte în
ceea ce privește ebookurile și nu
am vrut să o repet. Voi reveni,
poate, la această decizie.

Vara în care mama a avut
ochii verzi va putea fi citită
și în alte țări? Dacă da, când,
care sunt acestea și cum va
ajunge să fie tradusă?
Cea mai importantă traducere este
cea în limba franceză, care, din
câte am înțeles, este aproape gata.
Cartea va apărea la începutul verii,
în traducerea lui Philippe Lou
biere, sunt și eu curioasă să o citesc
ca să văd cum sună în această
limbă. Mai avem și o traducere în
portugheză, însă nu am momentan
o dată despre care să vorbesc.
Ce ai învățat scriind (deopotrivă literatură și texte jurnalistice)? Care e cea mai

frumoasă parte a scrisului,
din punctul tău de vedere?
Nu idealizez scrisul, mă așez și
scriu. Asta tot de la jurnalism mi se
trage. Dacă văd că pierd prea mult
timp cu un text, îl las – înseamnă
că nu este gata, fac altceva. Scriu
aleatoriu, mereu pornind de la un
detaliu, căruia încerc săi găsesc
un cadru. Pot să construiesc o po
veste pe trei pagini doar pentru a
menționa în treacăt o femeie cu
ochi galbeni. Țin mai puțin la po
vestea în sine, cel mai mult întro
carte admir forma, povestitorul.
Este o chestiune de gust, probabil,
iar în cazul meu există și o satu
rație de date, cifre, statistici de
care a trebuit să țin cont când fă
ceam reportaje.
Cu ce te ocupi acum, pe lângă scris, care sunt proiectele
care-ți aduc bucurie?
Alexandru învață să citească, nu
cred că există proiect mai frumos ca
acesta. Mam făcut cu grădină, învăț
plantele. Sper să am destulă minte
să nu le bag pe toate în noua carte.
Ai deja în lucru următorul
volum. Ce ne poți spune
acum despre el?
Este o carte la care țin probabil
cel mai mult și care este cea mai
dificilă. Se scrie lung, am lăsato
de câteva ori. Spre deosebire de
Vara..., în care am putut face ce
vreau, în această carte sunt nevoi
tă să țin cont și de niște realități.
E greu să scrii ceva despre o pe
rioadă în care toți au trăit și de
spre care toți au o opinie. Este o
carte despre Chișinău, despre ba
sarabeni. O carte nostalgică, în
primul rând, însă nu doar. n SDC
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PRIMA SEARĂ FILIT

Jonathan Coe:
„Nu știu ce
concluzie
aș putea
să trag
de aici“
Scriitorul britanic Jonathan Coe a cucerit publicul, miercuri seară, la Iași. Acesta a fost invitatul de onoare al primei seri
FILIT de anul acesta. Prezent pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri“ alături de Marius Chivu, moderatorul
evenimentului, el a povestit iubitorilor de literatură prezenți la discuție despre sursele de inspirație a cărților sale, despre
politică și cum își face loc în paginile romanelor, despre umor, dar și despre relația pe care a avut-o cu tatăl său. O seară
intensă, care va rămâne pentru mult timp în mințile și în inimile cititorilor săi.
ANDRA PETRARIU

Anul acesta Jonathan Coe a împlinit
oficial 30 de ani de la debutul său li
terar, pe care, spune el cu umorul
carel definește, ia sărbătorit întrun
mod foarte modern, cu un tweet.
Neoficial însă, aniversează de
fapt 48 de ani, pentru că prima sa
carte a scriso la vârsta de 8 ani.
„Este un manuscris care a fost notat
pe un carnețel. Am fost foarte bu
curos când am terminat de scris
povestea, pentru că avea 140 de
pagini. Tatăl meu a fost atât de
mândru, încât a luat carnețelul,
sa dus la serviciu și a rugato pe
secretara lui să transcrie toată po
vestea. Am suferit apoi o mare dez
iluzie, pentru că după ce a fost
dactilografiată povestea nu avea
mai mult de 20 de pagini, iar fiecare
capitol avea o pagină“, a povestit
Jonathan Coe. Pe lângă acest ma
nuscris, pe care din păcate nu îl

vom citi niciodată, scriitorul a
mărturisit că mai are trei sau patru
romane nepublicate, pe care le ține
întro cutie acasă. O veste de altfel
tristă pentru cititorii săi.
UMORUL, ACEST
COAUTOR DE CĂRȚI
Scriitorul, multipremiat în Anglia
și în Statele Unite ale Americii, este
considerat de către critici o voce
importantă a literaturii britanice,
caracterizată printrun umor specific.
Un umor subtil și negru care nu îl
însoțește doar în cărțile sale, ci și în
viața de zi cu zi. Inclusiv aici, pe
scena teatrului ieșean, spre în
cântarea publicului prezent la eveni
ment. „Responsabilitatea mea este
de a reflecta în fiecare dintre operele
mele totalitatea experienței umane.
Și cum poți face asta fără bucuria
și absurdul care apar din când în
când în viețile noastre?“

Altfel spus, Jonathan Coe crede
că una dintre responsabilitățile pe
care le are un scriitor este cea de a
oferi plăcere cititorului. „Pentru
mine, cititul este în primul rând o
plăcere. Că omul poate fi educat,
că i se pot schimba părerile, că poate
fi mișcat de o operă literară, asta
este adevărat, dar întâi de toate este
nevoie de bucurie. Nu doar pentru
că respectivul nu o să termine cartea
dacă nu îi place ceea ce citește, dar
această bucurie este parte dintrun
contract cu cititorul.“ A povestit că
singura dată când șia încălcat
această regulă și nu a apelat deloc
la umor a fost când a scris cartea
Ploaia înainte să cadă. Deși sa gân
dit de multe ori să revină asupra ei
și să o modifice, nu a mai făcuto.
„Cartea a rămas așa, am făcuto perfect
serioasă și a devenit bestseller în
Germania... Nu știu ce concluzie aș
putea să trag de aici“, spre amuza
mentul celor prezenți în sală.

Marius Chivu a reușit să îl pună
pe gânduri pe scriitor atunci când
ia spus că oricât a căutat nu a reu
șit să găsească printre laureații
premiului Nobel pentru literatură
un scriitor amuzant.
„Este adevărat că, atunci când
ți se acordă premii literare, ținuta
este solemnă și nu prea se dau
premii la cărți care sunt pline de
umor și de glume. Cred că ăsta
este de fapt motivul pentru care
eu nu am câștigat premiul Booker“,
sa amuzat autorul.
SCRIITOR CU ETICHETĂ
Deși se pare că nu este o carte la
fel de amuzantă precum celelalte
volume ale sale, Casa somnului,
apărută și în România, la Editura
Polirom, este considerată a fi o
capodoperă. Cu toate că a înregis
trat un mare succes atât la noi în
țară, cât și în altele, scriitorul a

mărturisit că acest roman nu ia
impresionat foarte mult pe bri
tanici. „Acasă mă lupt cu această
etichetă, sunt considerat un scriitor
politic, un scriitor care se ocupă
de temele politice ale vremii sale.“
O etichetă de care recunoaște că a
încercat să se îndepărteze cât a
putut de mult odată cu scrierea
cărții Ce hăcuială!.
Jonathan Coe șia asigurat citi
torii prezenți în sala Teatrului
Național din Iași că una dintre
poveștile din Cartea somnului este
bazată pe o prietenie pasională pe
care a avuto la universitate și care
ia schimbat viața. „Eram disperat
să mă apropii de ea, eram disperat
să o impresionez, iar ea era o fe
ministă foarte puternică și atunci
asta am devenit și eu. Am citit li
teratură feministă și teorie feminis
tă și miam însușit această identi
tate. Până la urmă nu am ajuns să
avem o relație, dar educația pe
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care am primito de la ea a fost
una formativă și care ma schimbat.“
Așa cum îi spune și titlul, cartea
este despre somn și despre ceea ce
se întâmplă atunci când încercăm
să dormim și nu reușim. „Nu știu
dacă dumneavoastră vi se întâmplă
asta, dar mie mi se întâmpla mai
demult să am niște vise pline de
emoție despre oameni. Iar acele vise
îmi schimbau atitudinea în viața
reală despre acele persoane. Și atunci
mam gândit că, dacă tot petrecem
între un sfert și o treime din viața
noastră dormind, de ce să nu pot
scrie o carte în care cele mai impor
tante emoții au loc în somn, în tim
pul visului“, a punctat el.
În ciuda momentelor de amuza
ment pe care lea stârnit pe scenă,
Jonathan Coe a făcut și câteva măr
turisiri mai puțin plăcute din viața
sa, amintind de accesele sale de
somnambulism. Care chiar dacă
iau pus de multe ori viața în pericol,
iau fost sursă de inspirație pentru
roman. Întrebat de Marius Chivu,
gazda serii, dacă a mai avut pro
bleme cu somnambulismul și după
ce a devenit un scriitor de succes,
Coe a replicat că mai întâi ar trebui
să putem defini succesul. „Am mai
avut probleme de acestea până la
30 și ceva de ani. De obicei, ele se
opresc în adolescență, dar se pare
că mie miau plăcut mai mult“, a
făcut el haz de necaz.
BREXIT VERSUS MARIAJ
În cadrul dialogului din prima
seară FILIT, scriitorul a vorbit și
despre cea mai recentă carte care
ia fost publicată în România, re
spectiv Expo ’58, afirmând că este
primul său roman istoric. Și asta
pentru că a ales să scrie despre o
perioadă pe care nu a trăito per
sonal. Dar „atunci când scrii lite
ratură istorică, scrii de fapt despre
prezent“, spune el. Mai mult decât
atât, în mod neobișnuit, această
carte a fost inspirată de o clădire.
„Mie îmi plac mult clădirile publice

cu semnificații. În cazul Atomiu
mului, el reprezintă viziunea din
anii ’50 a viitorului, legătura dintre
trecut și viitor. Practic, de la acel
entuziasm pentru momentul re
spectiv am început să scriu despre
expoziția din ’58. Dar am observat
pe măsură ce scriam că, de fapt,
scriam despre participarea Marii
Britanii la acea expoziție și deci
despre acea atitudine semidetașată
a țării față de Europa. Așa că practic,
este un roman despre Brexit.“ Un
cuvânt despre care a spus că își
promisese să nu îl pronunțe întro
asemenea seară.
Cu toate astea, Coe a explicat
publicului ieșean că e imposibil să
ignori politica, pentru că ea este
omniprezentă. Și că, deși sa dis
tanțat cât de cât, va scrie în con
tinuare despre evenimentele politi
ce recente, dar doar ca fundal la
niște povești mai personale, în spe
cial referitoare la modul în care de
ciziile politicienilor și ale celor care
votează afectează viețile oamenilor.
Deși mulți se așteaptă să scrie
un roman despre Brexit, autorul
susține că acesta nu este un subiect
suficient de bun pentru o carte.
„Un roman este despre relații, despre
oameni, despre destine individuale,
despre alegeri. Iar Brexit ar putea
doar să influențeze aceste lucruri,
dar nu este în sine un subiect de
roman. Lucrez întradevăr momen
tan la o carte în care acțiunea are
loc începând cu anul 2010 și până
în prezent. În acest cadru se întâm
plă și referendumul, dar nu scriu
despre Brexit, naș putea să scriu
numai despre asta, scriu despre
povestea unui mariaj, care este un
subiect mult mai bun pentru un ro
man“, a ținut autorul să lămurească
lucrurile.
Un alt subiect despre care a afir
mat că nu ar scrie vreodată o carte
este președintele actual al Statelor
Unite ale Americii. Și asta, consideră
el, pentru că Trump este deja „un
personaj grotesc și comic, practic e
deja scris, ce ai mai putea adăuga?“.

Lucian Dan Teodorovici,
managerul Festivalului
Internațional de Literatură
și Traducere Iași:
„Am ajuns la a cincea ediție a FILIT, ceea ce presupune deja o anume continuitate și că am reușit să
creăm o mică tradiție, o mică istorie a FILIT, un lucru

FIFTY SHADES OF COE
Jonathan Coe a vorbit la FILIT și
despre familia sa și felul în care
aceasta ia influențat viața de scrii
tor. El a recunoscut că experiența
scrisului sa îmbunătățit odată cu
apariția celor doi copii în viața sa
și a precizat că „paleta emoțională
sa extins foarte mult. Cărțile mele
sunt mai pline de emoție, mai pline
de tandrețe. Clubul putregaiului
am scriso după ce am devenit tată
și nu știu dacă aș fi putut să scriu
cartea din acest punct de vedere
dacă nu aș fi avut copii“.
Scriitorul a mărturisit că șiar
fi dorit să discute cu tatăl său mai
multe despre scris și că abia după
ce acesta a murit șia dat seama că
de fapt se interesase mult mai mult
decât ar fi crezut despre cariera
lui literară.
Coe a mai povestit și un episod
din perioada în care scria primele
trei romane ale sale, care nu îl aju
tau prea tare să trăiască din scris:
„Tatăl meu, o dată la câteva luni,
îmi trimitea tăieturi din ziare cu
secțiunea de angajări și îmi scria
câte o scrisoare drăguță în care îmi
spunea că poate ar fi timpul să mă
las de scris și să mă apuc de un ser
viciu serios“.
Deși tatăl nu a fost întotdeauna
un susținător convins al cărților
sale, scriitorul șia dorit ca măcar
una dintre ele să îi fie în totalitate
pe plac.
„Speram ca tatălui meu să îi
placă romanul Expo ’58, pentru că
acțiunea se desfășura exact în pe
rioada în care a cunoscuto pe
mama, sa îndrăgostit, sau căsătorit
și o serie de elemente din relația
lor sunt oglindite în această carte.
Apoi este vorba despre știință, de
spre inovație în roman, iar tatăl
meu era om de știință. Însă, din
păcate, a murit după ce citise numai
jumătate din roman. Mai târziu am
aflat că se oprise din citit cartea mea
pentru că sa apucat să citească Fifty
Shades of Grey.“ n SDC

foarte important pentru orice festival din lume. FILIT
este o poveste la care participăm noi, împreună cu
dumneavoastră (n.r.: publicul), cu invitații noștri; o
poveste care, la fel ca toate poveștile bune, are și
momente de suspans, are și momente de dezamăgire, are și mici întorsături de situație care, iată,
ne fac uneori să modiﬁcăm programul pe ultima
sută de metri. Sper ca povestea asta să ﬁe cât mai
intensă și cât mai frumoasă.“ n SDC

Premiul Nobel
pentru Literatură
2017: Kazuo Ishiguro
Scriitorul englez Kazuo Ishiguro este
laureatul Premiului Nobel pentru
Literatură, 2017. Premiul a fost anunțat
joi, 5 octombrie 2017, la ora 14.00
(ora României), la Stockholm.
Cărțile autorului englez de origine japoneză au apărut în limba
română în colecția „Biblioteca Polirom“ (coordonată de BogdanAlexandru Stănescu), cel mai important proiect editorial autohton
dedicat traducerilor din literatura
universală: Rămășițele zilei (2002,
traducere de Radu Paraschivescu;
ediție „Top 10+“ apărută în 2012),
Pe când eram orfani (2003, traducere de Magda Teodorescu; ediție
de buzunar 2017, colecția „Top
10+“), Un artist al lumii trecătoare
(2005, traducere de Rodica Ștefan;
volum apărut și în colecția „Top
10+“, anul 2013), Să nu mă părăsești
(2006, traducere de Vali Florescu;
ediție de buzunar în colecția „Top
10+“, anul 2011), Amintirea palidă a
munților (2007, traducere de Mihai
Moroiu), Nocturne. Cinci povești despre muzică și amurg (2009, traducere și note de Vali Florescu),
Uriașul îngropat (2015, traducere
de Vali Florescu).
Bogdan-Alexandru Stănescu:
„Kazuo Ishiguro este, de mai bine
de 15 ani, unul dintre autorii de
bază ai colecției «Biblioteca Polirom».

Cred că atunci când un asemenea
premiu are în vedere Literatura, fără
alte implicații, iar autori de genul lui
Ishiguro ajung la un public mult mai
larg decât cel obișnuit, toată lumea
are de câștigat: cititori, traducători,
editori, agenți, librari”.
Kazuo Ishiguro s-a născut la
Nagasaki în 1954 și a imigrat în
Marea Britanie în 1960. A debutat
ca prozator la douăzeci și opt de
ani cu Amintirea palidă a munților,
roman recompensat cu The Winifred Holtby Prize of the Royal Society of Literature și tradus ulterior
în treisprezece limbi.
În 1986 i-a apărut al doilea roman, Un artist al lumii trecătoare,
nominalizat în același an la Booker
Prize, laureat al Whitbread Book of
the Year Award și tradus în paisprezece limbi. 1989 este pentru
Ishiguro anul de vârf al carierei, autorul obținând cu Rămășițele zilei
râvnitul Booker Prize.
În 1995 Ishiguro a publicat Nemângâiații, urmat de Să nu mă
părăsești. În același an Kazuo Ishiguro
a primit distincția de Officer of The
British Empire for Services to Literature și, în 1998, Ordinul de Chevalier
des Arts et des Lettres din partea
statului francez. În 2015 îi apare
romanul fantasy Uriașul îngropat.
n SDC
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A DOUA SEARĂ FILIT

Rătăcitorii ciocnesc
„pentru literatură!”

„față de poezie, proza îmi ocupă
mai mult timp“.
La extrema cealaltă, fără să în
cerce să lase poezia în urmă vreo
secundă, stă Mircea Cărtărescu.
„Eu mereu am fost poet și asta sunt
și acum“, spune scriitorul cu o voce
hotărâtă. Fără să șovăie, comple
tează imediat că șiar justifica au
toportretul prin convingerea că
„tot scrisul intens este, de fapt,
poezie“, iar aceasta din urmă, „ase
meni oricărui lucru pe carel facem,
este făcută cu suferință“.
MIRCEA CĂRTĂRESCU:
„IOANA, MURIM DE FOAME,
DAR EU ÎMI IAU LAPTOP!“

„Pentru literatură!” – cele trei pahare se
ciocnesc unele de celelalte, clinchetul lor
se-aude ușor peste murmurul din sală și
lumina face vinul alb din ele să strălucească.
Gazda celei de-a doua Seri a FILIT, Robert
Șerban, și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă
cu o zi. „N-am rezistat să nu bem cu toții aici
câte un pahar“, spune ușor amuzat în timp ce
apare din spatele canapelei, aducând în mâini
o sticlă cu vin. Oamenii din sală zâmbesc, iar
cei doi invitați pe care organizatorii i-au adus
în fața publicului ieșean joi, 5 octombrie, în
Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri“, Olga Tokarczuk, unul dintre cei mai
apreciați scriitori polonezi contemporani, și
cunoscutul scriitor român Mircea Cărtărescu,
par încântați de familiaritatea pe care discuția
pare s-o capete, încă de la început.

ARYNA CREANGĂ

OLGA TOKARCZUK:
„OAMENII FAC LARMĂ INUTIL
ÎN JURUL POEZIEI“
Nai cum să nuți imaginezi că
teai strecurat, pe furiș, la una din
tre întrunirile secrete ale scriito
rilor, când Robert Șerban aduce
firesc vorba despre anunțul care
a transformat ziua banală de joi
întro zi importantă pentru lumea
literară – anunțarea câștigătorului
premiului Nobel pentru Literatură.
„Navem cum să nu vorbim de
spre asta; toată lumea doar despre
asta a vorbit astăzi“, spune scrii
torul și încearcă săi iscodească
pe cei doi invitați. Despre scriitorul
britanic de origine japoneză Kazuo
Ishiguro, cei doi au numai cuvinte
de laudă; de la „îl iubesc mult“ul
Olgăi, până la „este o speranță

pentru lumea literară“ a lui Mircea
Cărtărescu, timpul nare loc să se
mai strecoare. Ce are loc însă să
se strecoare îndoiala pe care Mircea
Cărtărescu o sădește în gândurile
celor din sală, atunci când sunt
puși în fața provocării de ași ima
gina cum anume alege comisia
câștigătorul premiului mult râv
nit:– „Ai impresia, uneori, că ai
putea să dai cu banul și cașa lai
alege. Ai un sentiment de straniu,
can Kafka“.
Poezia pare sănsemne pentru
fiecare dintre cei doi invitați ceva
diferit. „Am început să scriu poezie
când eram tânără, pentru că nu
aveam timp să scriu altceva decât
versuri“, spune scriitoarea polo
neză. Pragul dintre poezie și proză
pare să fie pentru ea unul înalt –
poezia ocupă anii tinereții, în timp
ce proza intervine abia atunci când
scriitura devine mai așezată, când
reușești să i te dedici în totalitate;

Am auzit, cu îngrijorare, pe scena
FILIT rostită întrebarea „dar ce fac
scriitorii?“, întrun moment în care
discuția celor trei personaje aflate
în jurul mesei a început să graviteze
întro lume a tehnologiei. Întrebat
dacă literatura va avea de suferit
sau nu dacă se va adapta noilor
media, Mircea Cărtărescu reușește
să contreze sigur pe sine ușoara
teamă resimțită de fanii nostalgici
ai hârtiei din sală – „Trăim în
revoluție; nu mai trăim în Galaxia
Guttenberg“.
Scriitorul are și soluții; spune
că salvarea este împărțită în două
activități, pe care autorii, în general,
le practică: camuflajul și avertizarea.
Le numește „metode de supravie
țuire“ șiși amintește că, prima dată
când a cunoscuto pe Olga Tokar
czuk, a încadrato în categoria scri
itorilor care se folosesc de cea dea
doua metodă, anume de avertizare.
„Mia făcut, de la prima vedere, o
impresie de neșters – avea culorile
de avertisment, transmitea totul
prin înfățișare“.
Am găsit cu bucurie pe scena
FILIT zilele în care cei doi scriitori
sau cunoscut. „Pentru că amândoi
eram timizi, Olga a fost singurul
om de care mam putut apropia
atunci“, spune Mircea Cărtărescu.
Nai cum să nui îndrăgești și să
nu te miri, întrebândute ceai fi
făcut de meriți să știi atâtea amă
nunte despre viețile autorilor, atunci
când fiecare începe să înșiruie tot
felul de lucruri mărunte pe care
și leamintește despre celălalt. „Am
mers la Olga peatunci, am băut
împreună și știu că a scos, la un
moment dat, un laptop. Eu peatunci
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naveam așa ceva, eram sărac, eram
asistent la universitate“, spune
amuzant și ușor copleșit scriitorul.
Rememorează pe scurt cum,
după seara aceea, aflat în Berlin,
cu actuala lui soție, a transformat
cumpărarea unui laptop întrun
soi de misiune a cărui scop era
apărarea propriei demnități. „Știu
că iam zis Ioanei: murim de foame,
dar eu îmi iau laptop! Și atunci mi
lam luat.“ Publicul din sală izbuc
nește în râs și hohote de toate
felurile seaud de pretutindeni.
Nici napucă să înceteze, că scrii
toarea poloneză intervine și, prin
zând amintirea lui Mircea Cărtă
rescu parcă deasupra unui fileu
imaginar, io servește înapoi, spu
nând: „eu numi amintesc decât
faptul că team servit cu un soi de
cafea instant, care nu apăruse în
România și că teai mirat foarte
mult“. Hohotele de râs izbucnesc
și ele tot instant, iar liniștea se lasă
peste public abia odată cu între
barea pe care Robert Șerban o
adresează celor doi invitați.
„Vați gândit vreodată să emi
grați?” este întrebarea pe care am
bii scriitori o întâmpină cu un răs
puns negativ. Deși Olga Tokarczuk
glumește, spunând că „niciodată,
până anul acesta”, când Polonia a
început să se confrunte cu mari
probleme sociale și politice, în final
recunoaște că, asemenea lui Mircea
Cărtărescu, nar reuși niciodată
să se desprindă de țară.
„Pe mine problemele din Româ
nia nu mă omoară, mă întărâtă”,
spune Cărtărescu în timp ce oa
menii din public îl privesc dintro
dată mai atent.
Îndreptânduși cu subînțeles
frazele către problemele cu care și
România sa confruntat de curând,
scriitorul începe, treptat, să desfiin
țeze rolul major al intelectualului

în astfel de situații – „toți suntem
intelectuali în astfel de situații“ de
venind astfel un îndemn comun la
răzvrătire în fața încălcării drep
turilor; „eu am început să aleg cealaltă
cale – rămânerea în țara mea și în
cercarea de a ajuta“. Asta face și ul
timul roman al scriitorului, Sole
noid (care, după cum anunță Robert
Șerban, a apărut astăzi în limba
spaniolă – „încă un motiv de săr
bătoare!“), ce vorbește despre im
portanța salvării colective.
OLGA TOKARCZUK: „DACĂ
AFLU ÎNTR-O ZI CĂ NU MĂ
VEȚI MAI CITI, VOI SCRIE ÎN
ZIAR: «CAUT DISPERATĂ
UN CITITOR!»“
De la cum se propagă informația
pe Internet și cine are dreptul să
și spună opinia, scriitoarea reușește
să conducă discuția către una din
tre problemele frecvent întâlnite
astăzi, anume aceea că toată lumea
poate scrie astăzi orice, având vi
zibilitate mai mare „chiar decât
unele canale de televiziune“.
Ușor extremistă, ideea Olgăi
Tokarczuk, enunțată cu un „ar tre
bui“ înainte, face câteva persoane
din public săși deschidă ochii
mai mult a mirare, când aceasta
spune că „să existe o cenzură a
informației“ nar fi atât de rău. În
apărarea afir mației, autoarea
spune că, în caz contrar, „unii vor
ajunge să nege chiar existența
Holocaustului“ sau, spre iscarea
zâmbetelor în public, „unii vor
ajunge chiar să spună că un salut
hitlerist este, de fapt, un semn fi
resc făcut către chelner, carel în
deamnă pe acesta să aducă berea
la masă“. Ușoara exagerare a scrii
toarei de origine poloneză face să
se resimtă în sală o tensiune ușoară,
semn al conștientizării și identificării

problemei ridicate la fileul ideilor
și de către cititorii din sală.
Tot printre cititori, de astă dată
nu a unor idei enunțate pe Internet,
ci a ultimului volum al scriitoarei
poloneze, Rătăcitorii, se numără și
gazda serii, care, bine documentată,
împărtășește publicului prezent
una dintre experiențele prin care
Olga a trecut, pentru ași scrie ro
manul. „Teai plimbat în subteranul
Moscovei trei zile pentru a duce la
bun sfârșit scrisul despre această
sectă care trebuie să se miște pentru
a rămâne în viață.“ La naturalul „De
ce a fost neapărat necesară această
experiență?“ care a urmat, scrii
toarea a cucerit cititorii din sală.
Fără să pară că ar da foarte multă
atenție felului în care vorbește și
concentrânduse mai mult pe
esența cuvântului, Olga admite că
așa a reușit să observe oameni și
că, de fapt, descoperirea a început
avânduse pe sine drept model –
„pentru că pe mine mișcarea mă ți
ne în viață; cred că am avut în vede
re oameni asemeni mie, mereu aflați
întro călătorie“.
Complicitatea dintre cititorii
din sală și cei de pe scenă se poate
simți fără prea mult efort și barie
rele construite din subînțelesuri
par să se fi autodistrus de ceva
vreme.
Când Olga privește publicul,
zâmbește și spune: „Dacă aflu, întro
zi, că nu mă veți mai citi, voi scrie
în ziar: «Caut disperată un cititor!“,
e deja știut de către toți cei prezenți
că acel momentul e despărțit de
realitate printro râpă la fel de uriașă
ca mirarea celor din sală când află
că Mircea Cărtărescu e un fan al
jocurilor pe calculator. Peste toate,
pentru plăcerea tuturor celor din
sală și chicotele voluntarilor, cel
pe care acesta îl consideră „geniu
creator“ al meseriei are aceeași

origine ca a scriitoarei din stânga
sa – e polonez!
De la jocuri video la o altă încer
care de autoportret a lui Mircea
Cărtărescu nu trec decât câteva
minute despărțitoare. Afli, prin ur
mare, că dacă ar fi să se definească
„altfel decât poet“, sar numi „cău
tător“; un personaj asemănător ce
lor construite de Olga, în Rătăcitorii.
Căutarea scriitorului român nu
se oprește însă aici, pentru că odată
cu terminarea întrebărilor gazdei
se dă startul unei reprize de între
bări venite de la spectatori. Nimeni
nu pare stingherit, iar sinceritatea
se află la ea acasă. Voluntarii se
plimbă printre rândurile de scaune
cu teancuri de hârtii și pixuri, adună
întrebări și le duc, în căutare de
răspunsuri, către scaunele gazdei,
pregătită să le selecteze.
OLGA TOKARCZUK: „DACĂ AR
FI SĂ MĂ GÂNDESC MAI BINE,
DACĂ VREI SĂ FII FERICIT,
MAI BINE NU CITEȘTI!“
Scrisă de două ori, dar caligrafiată
diferit, întrebarea care ajunge în
mai multe rânduri la scriitori este:
„Ce legătură există între literatură
și fericire?“. Răspunsul vine imediat
în poloneză și, tradus în câteva se
cunde, spune că „e simplu – lectura
unei cărți nu poate să te conducă
decât către iubire“. Nu ai timp să
asimilezi cele spuse, că Olga Tokar
czuk completează nesigură, spu
nând că pune totuși sub semnul
întrebării dacă această lectură con
duce și către fericire. „Nu. Dacă mă
gândesc mai bine, dacă vrei să fii
fericit, mai bine nu citești!“ Râsete
se aud la unison din rândurile pline
de ieșeni și de invitați FILIT.
Simți solidaritatea amestecată
cun umor șio părere de rău ie
șită la suprafața adevărului proas
păt rostit șiatunci când Mircea
Cărtărescu îl citează pe Nabokov,
spunând că „literatura oricum nu
se simte cu inima sau cu sufletul,
ci cu șira spinării“, nici nu mai ai
nevoie de vreo explicație suplimen
tară și ai putea fi convins că și cu
evenimentele FILIT stă treaba la
fel. Nai cum să eviți un fior pe
șira spinării când vezi numărul
oamenilor din jur careau venit
săși asculte scriitorii preferați și,
deși se identifică și discută pro
blemele și condiția scriitorului,
nu poți să nu te simți și tu măcar
puțin asemenea lui Kafka, cel care,
după spusele lui Mircea Cărtărescu,

era numit de către prietenul său
cel mai bun „fericit în nefericire“.
Lumina în sală e difuză, globul
pământesc de pe scenă nu pare să
se învârtă, însă timpul se întoarce
de unde a plecat cu o oră și jumătate
în urmă și, deși nu din partea lui
Robert Șerban, o altă întrebare de
spre poezie taie calea cuvintelor
celor doi scriitori: „Dacă ar fi să
alegeți să trăiți întrun poem, care
ar fi acela?“. Mircea Cărtărescu zâm
bește șiși amintește că, de fapt,
împreună cu prietenii săi obișnuia
mereu să spună că șiar dori ca fie
care să trăiască în poemele celuilalt.
Dar pentru că nici până astăzi na
reușit să ajungă printre versurile
lor, a decis să se oprească la unul
dintre clasici, așa că la ales pe
Eminescu șia vrut să trăiască, ima
ginar, în Memento mori, în timp
ce Olga Tokarczuk a ales, susținând
în continuare că nu iar plăcea să
trăiască întro poezie, Metamor
fozele lui Ovidiu.
Întrebările au început, la cererea
lui Mircea Cărtărescu, să nu mai
aibă toate vocea gazdei, iar micro
fonul, purtat de mâinile unui vo
luntar FILIT, a prins a se îndrepta
către curioșii spectatori. „Care a fost
nevoia profundă de a scrie o carte
precum Rătăcitorii?“ sau „Cât de
mult revii asupra unui text, cât de
mult rescrii din el?“ au fost întrebări
care șiau găsit răspunsuri rapid.
Însă atunci când ultima întrebare a
îndreptat atenția celor doi scriitori
către diferențele dintre literatura
română și cea poloneză și noutățile
cu care fiecare dintre cele două se
poate mândri, din cele două ore des
tinate Serii au început să curgă cu
vinte și în afara programului.
„Literatura centraleuropeană
nu iubește femeile. Nu sunt femei
care au voci puternice și nu sunt
nici personaje feminine bine struc
turate, cu personalități impună
toare“, spune Olga Tokarczuk. „Ea
cu siguranță e o personalitate im
punătoare“, îți spui în minte, în
timp ce aplauzele spectatorilor
inundă sala șio bucurie pare să
sentindă peste fețele tuturor celor
din teatru, prinși în locurile lor
printrun clei invizibil, deseori nu
mit tuș sau cerneală.
„Să pretindem că cele trei pahare
de vin au fost băute de către toți cei
din sală“, spune Robert Șerban și
zâmbetele tuturor se îndreaptă
mulțumite către ieșire, cărând cor
purile oamenilor, către cea dea treia
zi FILIT care stă să înceapă. n SDC
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SCRIITOAREA KATJA PETROWSKAJA:

„Nesiguranța e singura
certitudine pe care o am”
Autoarea germană de origine ucraineană Katja Petrowskaja s-a născut
în 1970 la Kiev. A studiat ﬁlologia la Tartu, în Estonia, apoi la New York,
Stanford și Moscova. Din 1999 s-a stabilit la Berlin, ca jurnalistă, colaborând la mai multe publicații rusești și de limbă germană, cum
ar ﬁ „Neue Zürcher Zeitung“, „Tageszeitung“, „Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung“. Debutul ei literar este volumul Poate Estera
(Vielleicht Esther, 2014; Humanitas Fiction, 2016, traducere de
Alexandru Al. Șahighian), scris în limba germană, câștigător în 2014
al Premiului „Ingeborg Bachmann“, unul dintre cele mai importante
premii germane, destinat unei cărți nepublicate, distins cu Premiul
„Ernst Toller“ și cu Premiul de literatură „aspekte“, iar în 2015 cu
Premiul Strega Europeo. Între timp, volumul acesteia a fost tradus în
peste douăzeci de limbi și a fost întâmpinat cu entuziasm în toate
țările în care a apărut.

INTERVIU REALIZAT DE
ELI BĂDICĂ

Katja Petrowskaja este una dintre
scriitoarele invitate la cea dea Va
ediție a Festivalului Internațional
de Literatură și Traducere de la
Iași (48 octombrie 2017), o pre
zență remarcabilă, care a încântat
publicul ieșean. Am vorbit cu ea
despre succesul pe care îl are cu
romanul de debut, Poate Estera,
despre dificultățile care vin odată
cu un asemenea succes, despre ci
titorii ei români și întâlnirile cu ei
de la FILIT, despre scris, adevăr și
istorie și multe altele. Vă reco
mand cu toată căldura să o citiți –
atât în rândurile de mai jos, cât
și în volum.

Cariera dumneavoastră de
scriitoare a început cumva înainte de a publica prima carte.
Este destul de neobișnuit. Ne
puteți spune povestea din
spatele scenei?
Te referi la faptul că am câștigat Pre
miul „Ingeborg Bachmann“, care este
considerat a fi cel mai important con
curs de acest tip din spațiul german,
însă eu nu știam acest lucru atunci. De
altfel, puțini știu că am depus în con
curs manuscrisul dintro întâmplare –
nu prea îmi plac competițiile de acest
gen, nu am participat niciodată la un
concurs literar. O doamnă și niște prie
teni au insistat să le dau ceva din ce
scriam. Doamna mia trimis textul, el a
fost ales mai departe și a ajuns la juriu.
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Desigur, Premiul „Ingeborg
Bachmann“ este o rampă excelentă
de lansare astăzi – sa schimbat mult,
e foarte important că acum acesta
sprijină autori nepublicați. Pentru
mine, a fost extraordinar. Am scris o
carte care pare numai despre mine,
mine, mine, dar unde de fapt vor
besc de ceilalți, de istoriile lor, eu
sunt doar o voce, nu am nici un rol,
sunt mai mulți oameni care vorbesc
prin intermediul cărții.
După ce am luat acest pre
miu, a trebuit să termin manus
crisul – mai aveam puțin, dar a
fost foarte, foarte dificil pentru
mine să scriu ultimele pagini,
simțeam presiune, nu mai câști
gasem bani pentru a scrie ceva de
genul acesta, iar eu sunt cel mai
dur critic al meu. Este ciudat să te
afli, dintro dată, pe această Lite
raturbetrieb (n.r. scenă literară).
Nu spun că am scris o carte proas
tă, dar sunt atât de multe, multe
cărți excelente care nu primesc
atenția pe care o merită... Iar acest
premiu, grație prestigiului său,
ma lansat pe scena literară ger
mană și, de acolo, mai departe.
Ați avut un debut târziu. De
ce ați așteptat atât de mult
înainte de a scrie și publica
prima dumneavoastră carte?
Nu am simțit nevoia să o scriu. Nu
e o poveste (numai) despre suc
ces, ci (și) despre pierdere, mulți
oameni nu înțeleg asta – că, de
fapt, această carte este mai ales
despre insuccese. Cred că debutul
târziu este o combinație de eșe
curi, nereușite, șomaj etc. E inte
resant cum mișcări și decizii apa
rent aleatorii în viața ta sunt, de
fapt, destinul tău. Cartea aceasta
răspunde și la întrebarea ce fac eu
în Germania, de ce am ajuns aici.
Cum este să fii considerat „o
mare surpriză“, „o descoperire unică“, „vocea de astăzi a
literaturii germane“?
E frumos, dar nu aș lua lucrurile
foarte în serios. Știu că am atins
un nerv. În lumea de astăzi, cu
toții avem parte de un peisaj ase
mănător, avem, indiferent de na
ționalitate, probleme nerezolva
te, aceleași războaie și griji. Ne
confruntăm cu aceleași dileme
eterne: cine suntem și încotro
mergem?
Întorcândumă la întrebare,
naș exagera așa, este o piață foar
te mare. Ești unic timp de două
luni, apoi, brusc, nu mai ești, îți iau

alții locul. (Râdem.) Trebuie să zic,
însă, că am avut noroc. Mare
noroc. Dar sunt stânjenită să vor
besc despre asta – și, totuși, sunt
nevoită acum să stau pe scenă și să
vorbesc despre lucruri dureroase –,
să fiu considerată așa, cartea mea
are o foarte mare legătură cu jena
de a vorbi despre catastrofe. Nu
vreau să rănesc pe nimeni, nu
miam dorit asta nici o clipă.
Cartea dumneavoastră a primit multă atenție, a câștigat
o mulțime de premii literare
importante, a fost tradusă în
mai bine de douăzeci de țări
etc. Bănuiesc că v-a schimbat
viața la propriu. Care sunt cele
mai mari diferențe dintre Katja
Petrowskaja de dinainte și de
după Poate Estera?
Cred că eram mai liberă înainte.
Acum, când fac sau spun ceva, e
considerat excentric, toți pun asta
pe seama faptului că sunt scrii
toare. Nu aș vrea să fiu judecată
așa. Deodată, ai un soi de statuie;
înainte eram doar un om. Brusc,
pentru că ești scriitoare, oamenii
cred că ai întotdeauna ceva de
spus, o poziție de luat. Și nu e
mereu așa. E adevărat, e un senti
ment aparte să simți că părerea ta
contează atât de mult, că ai pute
rea să schimbi unele percepții sau
chiar lucruri concrete. E seducă
tor. E complicat.
Mai este o față a monedei.
Dacă ajungi în punctul în care
sunt eu, ai mai multă putere, dar
ești și mult mai expus, ești folosit,
fiecare cuvânt îți poate fi răstăl
măcit, interpretat în zeci de feluri,
iar tu nu poți controla, fizic, acest
lucru. Trebuie să te obișnuiești cu
gândul că nu poți corecta, de
exemplu, fiecare articol de ziar în
care se spun lucruri neadevărate
despre tine. Nu poți contrazice tot
ce se scrie despre tine; de fapt,
nici nu poți citi tot ce se scrie de
spre tine. Trebuie să trăiești fără
a putea controla cât de cât ceea ce
se întâmplă cu tine sau cu vorbele
tale, odată ce leai rostit. Îți pierzi
dreptul la anonimat și intimitate,
devii o persoană publică.
Să vorbim puțin și despre alegerea titlului cărții, Poate Estera – insistând asupra cuvântului „poate“ – cuvântul-cheie, din punctul meu de vedere.
Este o căutare a adevărului. Pen
tru mine, a fost foarte important să
văd ce pot și ce nu pot spune, nu

numai din punct de vedere istoric.
Am reconstruit locurile și istoriile
oamenilor. Nu poți citi tot ceea ce
sa scris pe acest subiect, e imposi
bil să acoperi milioane de texte care
sau scris despre anul 1941, de
exemplu, sau despre violență și
crime. Am încercat să înțeleg cât de
departe mă pot duce ca ființă uma
nă, cum pot spune povestea fără să
mă autodistrug. Te plimbi în jurul
unor cavouri, dar nu intri niciodată
înăuntru. E aproape ca pornografia,
pare indecent să intri în viețile unor
oameni, în intimitatea lor.
Întrun fel, Poate Estera este
o poveste simplă: străbunica mea
a fost ucisă pe stradă de germani,
la Kiev, în 1941, când mergea pe
drumul râpii Babii Iar, unde tru
pele SS iau ucis pe toți locuitorii
evrei din oraș. Îi puteam reconsti
tui viața, așadar, dar nui știam
numele – tatăl meu îmi spunea că
numele ei era, poate, Estera. Nu
știam dacă Estera a existat vreo
dată. Nesiguranța e, așadar, sin
gura certitudine pe care o am. De
aici titlul Poate Estera. E și o între
bare etică, nu pot să fac mai mult.
Cred că volumul dumneavoastră are o formă și un stil
unice, că este un mod complet nou de a vorbi despre istorie, amintiri, uitare, familie, identitate, limbaj, iubire,
speranță ș.a.m.d. Ne puteți
da mai multe detalii în ceea
ce privește drumul lung pe
care l-ați parcurs pentru a
scrie această carte, de la idee
la rezultatul final?
Aveam, de exemplu, povestea bu
nicului meu. Știam, din poveștile
din familie, că a fost luat prizonier
de război de către germani, în
1941, împreună cu alte cinci mi
lioane de oameni.

A trecut prin mai multe lagăre. Nu
sa întors niciodată la familia sa. A
apărut în viața mea în 1981, când
aveam unsprezece ani. Miam re
căpătat bunicul la patruzeci de ani
după război. Pare istorie greacă,
un fel de Odisee modernă. Aceasta
a fost una dintre multele ghicitori
pe care am vrut să le rezolv în car
tea aceasta.
Așadar, aveam mica legendă
a familiei. După aceea, am încer
cat să merg înspre adevărul isto
ric, înspre fapte, să înțeleg ce sa
întâmplat. Am făcut documen
tare, am intrat în arhive, am citit
dosare – vorbiseră cu fiecare
membru al familiei mele –, am în
cercat să pun totul cap la cap.
Dintro dată, mam confruntat cu
tot felul de adevăruri. De exem
plu, cineva mia spus că ia văzut
pe bunicii mei sărutânduse pe
stradă la patru ani după ce buni
cul fusese luat prizonier. Mama
mea mia spus că bunicul nu
putea să iasă afară pentru că nu a
mai putut merge niciodată de
atunci. Cine are dreptate?
Era important pentru mine,
așadar, să adun laolaltă această po
lifonie a adevărurilor. Am încercat
să nu reprim vreunul dintre aceste
adevăruri. Și, poate, a fost și un
gând de manifest împotriva ucide
rii oamenilor – din acest punct de
vedere, cartea mea este supără
toare. Urăsc cuvintele „selecție“ și
„concentrare“.
O parte a familiei mele sa
ocupat de copii orfani. Întrun fel,
a vorbi despre uitatul sau omite
rea poveștilor este asemănătoare
cu a construi un orfelinat sau un
adăpost pentru suflete pierdute.
E un soi de proces de adopție.
Ați participat deja la două
evenimente la FILIT până
acum (n.r. joi seară, 5 octombrie). Ce experiențe ați
avut? Este important pentru un scriitor să-și întâlnească cititorii într-un asemenea context?
Scriitorii sunt foarte diferiți. Sunt
scriitori care nu vor săși întâlnească

publicul, sunt scriitori care trăiesc
(inclusiv financiar) din întâlnirile
cu cititorii. În ceea ce mă privește,
ambele variante sunt adevărate. Ieri
(n.r. miercuri, 4 octombrie), când
am fost la Întâlnirile Alecart, mai
aveam puțin și plângeam. Știi, stai
în fața lor, ai făcut un fel de val, iar
înapoi, către tine, se întoarce altul
de trei ori mai mare, care aproape
te omoară cu încărcătura lui emo
țională. Am fost copleșită de entu
ziasmul lor, de tinerețea lor, de ochii
lor, de energia lor, de precizia cu
care au perceput lucrurile. Am ex
perimentat fericirea supremă. Ma
emoționat gândul că viețile acestor
copii sunt schimbate complet de
profesori precum Nicoleta și Emil
Munteanu.
Faptul că acest festival poate
pune laolaltă toate aceste triburi
este deosebit de important. Pretu
tindeni sunt evenimente literare
plictisitoare sau formale, dar, câteo
dată, se întâmplă ceva, ai parte de o
întâlnire ca cea cu tinerii Alecart și
te simți răsplătit. Cred că i se dato
rează și lui Alexandru Al. Șahi
ghian, cel care a tradus excelent
cartea mea în limba română – tind
să cred că este o versiune mult, mult
peste celelalte traduceri pe care le
am. După un festival ca FILIT, nu pot
scrie o perioadă de timp, am nevoie
de recuperare. Dar merită.
Să ne imaginăm că volumul
Poate Estera ar încăpea într-o
sticlă. La un moment dat, ați
decide să puneți dopul sticlei
și să o aruncați în mare. Ce
mesaj credeți că i-ar putea
transmite celui care ar găsi-o?
Nu contează ce pui în sticlă. E un
fel de blind date cu cineva cu care
vrei să vorbești. E o modalitate de
a spune că exiști/ ai existat. Nu știi
cui, pentru că nu îl poți vedea pe
cel careți primește mesajul. Până
la urmă, cartea mea se adresează
unui cititor potențial – nu am nici
o idee cine este, ce istorie are, de
ce citește. Așadar, această sticlă ar
fi despre o viitoare discuție cu ci
neva necunoscut. Discuție în care
vrei săi spui că ai existat. n SDC

Am încercat să înţeleg cât de departe
mă pot duce ca fiinţă umană, cum pot
spune povestea fără să mă autodistrug.
Te plimbi în jurul unor cavouri, dar nu
intri niciodată înăuntru.
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Dana Ciocârlie și integrala lucrărilor
pentru pian solo de Robert Schumann (I)
De multe decenii un pianist român nu a stârnit în lumea occidentală un asemenea uragan mediatic ca Dana Ciocârlie și integrala muzicii pentru pian solo de Robert Schumann pe care a înregistrat-o live pentru casa de discuri La Dolce Volta pe 13 CD-uri și a lansat-o cu o săptămână
în urmă. Choc de la musique pentru revista de specialitate „Classica“ și un articol în exergă,
invitată specială la talk-show-urile lui Alain Duault la Radio Classique sau, timp de o săptămână,
în Les Grands Entretiens, pe France Musique, remarcată de Radio France International și de
numeroși critici, pianista și integrala ei fac zilele acestea corp comun, stârnind o admirație
unanimă. Un motiv în plus de a o intervieva și pentru „Suplimentul de cultură“.
Exegeții schumanieni sunt în gene
ral de acord că opera sa esențială
pentru pian este circumscrisă apro
ximativ deceniului ce a precedat
căsătoria sa cu Clara Wieck, anilor
18291840, opusurile ulterioare, cu
excepția câtorva, între care Piesele
fantezie, op. 111, din 184849 și
Scenele de pădure, op. 82 din 1851,
fiind pentru JeanPierre Bartoli „mai
puțin ambițioase șimai puțin or
chestrale“. Un alt muzicolog, Max
Harrison, comentatorși el alediției
Schumann a lui Claudio Arrau, în
șapte CDuri, vorbea chiar de „o ba
nalitate apăsătoare“pentru restul
pieselor de după 1840. Care este
pentru dumneavoastră, Dana Cio
cârlie, interesul acestei integralei în
13 discuri, cum ați conceputo?
Interesul este în primul rând perso
nal. Este un proiect al meu, drag de
20 de ani încoace, de cum am termi
nat Conservatorul la București. Am
avut ambițiade a fi în compania unui
compozitor important pentru pian,
care să mă ghideze, să mă lumineze
în întreaga mea viață de interpret,
deoarece, dacă nu am talent de com
pozitor, am o mare dorință, o febră de
a fi creativă. Pentru mine, creația nu
se poate exprima decât în public și
prin intermediul operelor unor mari
compozitori.
În cazul lui Schumann, mam
simțit ca la mine acasă de la primele
lucrări pe care leam cântat; ca și cum
un alter ego ar exprima în mod natu
ral, în limbaj muzical, tot ceea ce simt
și cenu pot exprimaaltfel. Este un soi
de ghid și în același timp supapă de
eliberare a lucrurilor care mocnesc în
interior. La un moment dat miam
dat seama că acest proiect se poate
materializa în viața reală sub forma
unor concerte, ceea ce și îmi place cel
mai mult: să cânt în public.
La un moment dat a apărut o
casă de discuri care sa arătat inte
resată să înregistreze aceste concerte.
Nu mam gândit, deci, la modul istoric

sau de patrimoniu al muzicii, la ce
pot aduce în plus față de ceea ce au
realizat deja marii interpreți ai trecu
tului, ci pur și simplu sămi împli
nesc un vis; iar cum viața a decis
pentru mine anumite repere care au
fost benefice, totul a decurs întrun
mod foarte firesc, fără efort.
Schumann este un compozitor
de o mare spontaneitate, plin de un
temperament aproape fără limite.
Faptul că publicul este prezent nu
poate să fie decât un mare ajutor pen
tru interpret, pentru că pe scenă nu
suntem numai cu muzica, simțim și
energiile din jur. Or, pentru mine,
energia oamenilor este mult mai im
portantă decât amicrofonului [în stu
dio]. De aceea mi sa părut important
să pot cânta în public. Faptul de a
pătrunde cât mai profund și mai
întreg în universul unui compozitor
mi sa părut asemenea unei con
strucții de viață, care ma ajutat să mă
cunosc mai bine, întrun mod aș spune
socratic. Îmi pare bine că cei care mau
ascultat par entuziaști și bucuroși de
rezultat. Proiectul, însă, lam făcut cu
adevărat pentru mine însămi.
Treisprezece CDuri, peste 13 ore
de muzică. Specialiștii se vor grăbi să
compare piesele cele mai cunoscu
te cu interpretările altor mari pia
niști. Pentru simplii melomani, ce
va făcut cea mai mare plăcere să
cântați și ce iați îndemna să aleagă
să asculte mai întâi dintre piesele
mai necunoscute ale integralei?
Aș începe prin piesa poate cea mai
necunoscută, Studiile (Exerciții) pe o
temă de Beethoven. Este o temă din
Simfonia a 7a, celebra parte a doua.
Schumann, fiind foarte tânăr prin
anii 182829, a realizat mai multe
variațiuni – un fel de prefigurare a
Studiilor simfonice – fără să le dea o
anumită formă editorială, rămânând
ca un fel de laborator de încercări
pianistice și intelectuale. Pe unele
lea utilizat în alte piese, ca

Albumblätter sau Studiile simfonice,
în timp ce altele au rămas în manu
scris. Aceste variațiuni au fost redes
coperite acum 40 de ani și editate de
Henle sub o formă aleatorie. Dacă un
interpret le cântă întro formă coe
rentă, constituie o piesă extraordi
nară, plină de virtuozitate. Iar ultimele
piese care aduc întrun fel cu varia
țiunile postume ale Studiilor simfo
nice au o atmosferă pur și simplu de
Odiseea spațială, te transportă aproa
pe întro lume intersiderală. Leaș re
comanda unui meloman care vrea
săl descopere pe Schumann.
Există de asemenea o mulțime
de piese zise mitice în muzica lui
Schumann, dar foarte rar cântate, ca
de exemplu Humoreska, op. 20, care
este o semnătură a lui Schumann,
cuvântul Humor în sensul lui german
este una din noțiunile lui capitale, atât
ca schimbare de umori, de stări de su
flet, cât și ca umor hazliu; dublul sens
este absolut revelator în op. 20. De ase
menea, Novelletes, op. 21, opt novelete,
un ciclu dintre cele mai grele, cele mai
lungi, cam 50 de minute. Sunt foarte
rar cântate și extraordinare, fiecare
noveletă este un fel de minicarnaval,
plin de savoare, de ritmuri, de culori,
de dans, o muzică plină de energie. Și
Gesänge der Frühe (Cântecele zorilor)
sunt destul de rar cântate, deoarece
sunt considerate o operă cu Schu
mann aproape de azilul psihiatric.
Dacă ne gândim, însă, că Schumann a
fost un soi de precursor al unei psiha
nalize muzicale, aceste piese sunt ab
solut extraordinare. Și leaș recoman
da, de asemenea.
Casele de discuri, din câte știu,
sunt extrem de reticente astăzi față
de orice proiect de amploare, de
genul celui pe care lați realizat.
Cum sa desfășurat colaborarea
cu La Dolce Volta?
În tot acest proiect am avut un mare
noroc, zânele cele bune au fost pre
zente de la început. Tocmai faptul că

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată“
(Hermann Scherchen)

aceste înregistrări au fost în concert
a ajutat casa de discuri să aibă chel
tuieli mai puține. Este mult mai eco
nomic de a înregistra așa decât costul
a trei sau patru zile de studio pentru
un singur disc. Au fost un mare aju
tor și gestul Ambasadei României la
Paris, care a pus grozava Sală bi
zantină la dispoziție, și pianele Ya
maha,care scoseseră cu foarte puțin
timp înainte de începutul înregis
trărilor acel nou Yamaha CFX, ulti
mul lor pian de concert, care este în
întregime manufacturat. Pianul cred
că fusese lansat în 2010, iar înre
gistrările au început în 2012. De la
început, cei de la Yamaha sau ocu
pat de absolut tot ce era pian, acor
daj, transport. Toate acestea au con
stituit argumente interesante pen
tru casa de discuri.
La un moment dat, La Dolce
Volta se întrebase dacă nu ar fi bine
să scoatem discurile în ordinea în
registrărilor. Până la urmă, au optat
pentru o lansare a integralei în bloc,
săi spunem monumentală, ceea ce
sa întâmplat acum o săptămână [la
23 septembrie; n.n.]. Ei miau dat
carte blanche, cum se spune în
Franța, să fac fiecare disc așa cum o
simțeam eu necesar. Am optat nu
pentru o înregistrare după criterii
cronologice sau tematice. Și aceasta
fiindcă există anumite cerințe de
ordin practic. Pe un disc este greu să
intre în 77 de minute de muzică ab
solut toate piesele, dacă ar fi selectate
cronologic. Fiecare disc este ca un
program de concert și am încercat să
fie cât mai aproape de programele de
concert inițiale, care au fost imagi
nate ca un meniu pentru gurmanzi.
Adică, începi cu un antreu, care a fost
de multe ori o descoperire, ori o piesă
mai ușor de ascultat, mai cunoscută,

dar nu foarte lungă, de genul Papil
lons, Variațiunile Abegg sau piesele
op. 32, care sunt foarte lejere, întrun
stil aproape de sonatele de Scarlatti.
După care în fiecare concert a existat
o piesă de rezistență, una din marile
piese de Schumann, cunoscute de
toată lumea,ca Fantezia, Kreisleriana,
cele trei Sonate, Carnaval. Ele au con
stituit nucleul concertelor și, deci, al
discurilor. La sfârșit [am pus] piese
ori mai strălucitoare, de virtuozitate,
precum Toccatta de exemplu, ori
piese asimilate bisurilor, ca Arabeske
sau Scènes d’enfants, deci piese mai
ușoare. Asta a fost logica și casa de
discuri a fost complet de acord. n SDC
Continuarea interviului,
în ediţia următoare
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Scrisoare către Daniil Harms
Cartea Mi se spune capucin (tra
ducere din limba rusă și note de
Emil Iordache) a fost publicată
la Editura Polirom în anul 2017.
Scumpe domnule Daniil Harms,
vin în fața dumneavoastră cu o
mărturisire care mă îngrozește:
îmi erați cu desăvârșire străin.
Auzeam numele dumneavoastră
în dreapta, dar și în stânga, dar nu
vă citisem. De câte ori preceden
tul Harms apărea în dialog, tă
ceam înțelept. Nu vă citisem.
Apoi sa întâmplat prima ti
nerețe și în prima tinerețe am
scris o carte de nuvele foarte scur
te intitulată Pălăria albastră și
alte povestiri. Erau cumva absur
de, îmi ucideam personajele se
cundare cu voluptate. Nu mam
bucurat de prea multe cronici, fiind
că a fost publicată la o editură

mică dintro țară și mai mică, cu
un orizont limitat.
Dar în puținele cronici, ei, cri
ticii mei, îmi descopereau o filia
ție harmsiană, ca să nu spun dea
dreptul că eram acuzat că vaș fi
citit mai mult decât sar fi cuvenit.
Am zâmbit la o așa acuzație și am
tăcut și mai mult.
Apoi, o revistă care poartă
chiar un nume inspirat din opera
dumneavoastră a decretat că anu
me Pălăria mea a fost cea mai bu
nă carte de povestiri scurte a unui
an trecut. Mam bucurat și am
tăcut și mai mult.
Când am găsit Mi se spune ca
pucin întro librărie mam repezit
cu volumul dumneavoastră către
casa de marcat, întro stare de în
cântare vecină cu nebunia. Vam
citit întro singură noapte. Dar ce
noapte!

Opoziția caprei (II)
Dacă săptămâna trecută am comen
tat puțin calitatea opoziției politice
de la noi, ar fi păcat să nui amintesc
acum măcar pe câțiva dintre cei ce
neau fost portdrapele și faruri ale
speranțelor în anii 1990 și puțin
după 2000.
Asta și fiindcă actuala putere poli
tică, mult mai monocoloră și mai
periculoasă decât sar crede, e în
bună parte opera marilor opozanți
democrați care neau gâtuit spe
ranțele. Îi știți, chiar dacă pe unii
iați uitat: sunt cei care, cu trecerea
timpului, neau făcut săi numim pe
toți, la grămadă, Aceeași Mizerie.
Unul dintre ei este, desigur –
dacă îl mai țineți minte – fostul
campion al democrației, domnul
Emil Constantinescu, cel care în
1996 la învins pe Ion Iliescu și în
2000 sa declarat învins de Securi
tate. Iubit și urât, votat cu pasiune
de cei ce descopereau în barbișonul
lui un nou Alexandru Ioan Cuza și
supranumit de adversari Țapul, din
aceleași motive, domnul Constanti
nescu a dovedit că nu merita nici
atâta iubire, nici atâta ură. A fost un
președinte mediocru – lucru cu
care azi e mai ușor să te împaci – și,
sub slaba lui conducere, a lăsat să
se vadă păcatele Opoziției, care se
mănau foarte bine cu cele ale Pu
terii: nepotism, sete de înavuțire,

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
aroganță autocratică, incompetență
administrativă, dispreț față de lege
și față de populimea care o votase.
(Deși poate că dezvrăjirea asta a fost,
pe termen lung, un lucru bun.)
Și iată că, după aproape două
decenii, domnul fost președinte
iese din nou la rampă, mult mai
conciliant față de vechii dușmani
politici. Dacă odinioară aceștia repre
zentau răul absolut, azi Emil Con
stantinescu nu se sfiește să le ceară
un mic favor: să înființeze un Insti
tut al Levantului (numele e mult
mai lung și mai găunos), al cărui
conducător să fie el însuși. Și, de
sigur, întrun autentic spirit le
vantin, institutul și șeful lui să fie
finanțați din bugetul de stat. Asta,
poate, și pentru că postul de Avo
cat al Poporului PSD fusese deja
ocupat de fostul său primminis
tru, vajnicul Victor Ciorbea. Altfel,
cei doi au avut evoluții similare și
sunt bune exemple de opoziție cu
coada între picioare.

Neg toate acuzațiile: nu eram
harmsian, nici măcar fără să știu.
Ceea ce nu înseamnă că nu mați
marcat.
Scumpe domnule Daniil Harms,
găsesc în umorul dumneavoastră
dezinhibat o critică majoră la adre
sa stupizeniei regimului sovietic
și, mai departe, la adresa tuturor
totalitarismelor.
Felul în care vă tăiați frazele
și ne lăsați oameni fără ochi și fă
ră urechi, fără păr, fără mâini, fără
pântece și fără spinare mia smuls
urlete de fericire.
Scumpe domnule Harms, tea
trul dumneavoastră... îl găsesc de
nejucat, de neprivit! Ați ajuns mai
departe decât Ionescu sau Bec
kett, fiindcă ați avut înțelepciu
nea de a nu vă fixa nici o graniță.
Aflu dintro biografie că ați fost
un dandy, rusesc, dar tot dandy –

întocmai ca Esenin, sunt informat,
iar informația mă surprinde nepre
gătit. Un spirit european, așadar
mai degrabă liber – iată o minune
(a câta?) a literaturii ruse.
Scumpe domnule Daniil Harms,
miar fi plăcut să vă întâlnesc și să
avem o vorbă despre începutul
unei frumoase zile de vară. Dar și
despre Pakin și Rakunin, dar și
despre Elizaveta Bam.
Scumpe domnule Daniil Harms,
sufletele mici care ies din oamenii
abia uciși – ce minune să citesc
așa ceva!
Vau ucis internânduvă la psi
hiatrie, vau lăsat să muriți de ina
niție – ce orori! Să știți că nu altfel
se comportă puterea cu scriitori
incomozi și acum, târziu, în seco
lul XXI. Criminalii șiau mai ra
finat metodele, dar esența rămâ
ne – da, ea rămâne.

Dar dumneavoastră, scumpe
domnule Daniil Harms, nu ați fost
un nebun, felul în care călătoreați –
tridimensional – în sufletul omu
lui nu este semnul unei alienări
mintale, ci dimpotrivă, al unei minți
dinaintea timpului său.
Încă sunteți înaintea timpului
nostru, scumpe domnule Daniil
Harms, așa că numi rămâne ni
mic mai bun de făcut decât să vă
urmez, iar și iar și iar, chiar dacă
nicăieri nu vom ajunge împreună.
Aveți deacum în mine un
prieten – cu care bineînțeles că
nu aveți ce să faceți. Dar totuși un
prieten. n SDC

Cred totuși că partidul care a
mimat cel mai vajnic opoziția a fost
cel așanumit liberal. Aici găsim
pleiade de reprezentanți ai opo
ziției caprei, de la regretatul Mircea
IonescuQuintus, fost informator
al Securității și președinte de
onoare (de onoare!) al PNL, până la
tânărul rebel cu plete Crin Anto
nescu, care șia atins apogeul carie
rei politice în 2014, când liberalii
sau aliat pe față cu socialdemo
crații. Atunci domnul Antonescu a
fost președinte din întâmplare al
României și a purtat aproape două
luni căciula asta mult prea mare
pentru el. Și tot în PNL a activat și
aristocratul Constantin Bălăceanu
Stolnici, urmașul unei vechi familii
boierești și informator zelos al Se
curității comuniste – ceea ce întă
rește vechiul clișeu al boierilor unel
titori și delatori.
Totuși figura reprezentativă a
liberalismului românesc de azi este
domnul Călin PopescuTăriceanu.
Fostă speranță și fost președinte al
PNL, fost premier al Alianței DA,
domnul Tăriceanu pare să nu fi
fost niciodată ce a fost. Suspectat
întotdeauna de joc politic dublu,
interesat mai degrabă de propriile
afaceri decât de destinul României,
a făcut și el opoziție cât sa putut
preface. Na fost niciodată un ins
cu anvergură, dar a știut săși slu
jească prietenii influenți și a avut
mereu grijă să nu fie exclus de la
masa bogaților. Iar cum bogații
României au fost legați mereu de

Marele Partid, domnul Tăriceanu a
inventat recent struțocămila ALDE,
o oaste de strânsură care se chea
mă „liberală“, dar al cărei rol e ace
la de aghiotant servil al eternului
PSD. Arogant în discurs, mediocru
în realizări politice, mereu aliat cu
cei puternici și implicat în afaceri
dubioase, el este un simbol al libe
ralismului românesc de lume no
uă și curte veche.
Astfel de oameni au reprezen
tat măreața opoziție politică din

România. Ca ei mai sunt mii, zeci
de mii: foști miniștri, parlamentari,
secretari de stat, prefecți, primari –
ieri în opoziție, azi în altă poziție.
Încetîncet, ei neau ucis speran
țele pe măsură ce înmugureau. Azi
nici nu mai contează, oricum nu se
mai poate face nimic. Sau se poate
face ceva radical – ca în decembrie
1989, de exemplu. Dar cineși mai
riscă pielea pentru un ideal, doar
pentru ca după aceea so luăm
iarăși de la capăt? n SDC
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Song of Freedom
Iulia Rugină a preferat un traseu
mai lent unor filme ambițioase cu
care să rupă gura târgului și să ia
premii. Traseul sa dovedit ascen
dent, pentru că Breaking News, al
treilea lungmetraj al ei după Love
Building și Alt Love Building, e un
film care își atinge obiectivele,
chiar dacă ele nu sunt foarte înalte.
Dacă precedentele lungmetraje
realizate cu cursanți de la școala
Actoriedefilm.ro erau condiționa
te de necesitatea folosirii tuturor
participanților, de aici dificultatea
de a construi o poveste coerentă
care să includă atât de multe per
sonaje, de astă dată Iulia Rugină
(împreună cu colaboratoarele ei
obișnuite Ana Agopian și Oana
Răsuceanu, cu care a scris scena
riul) merge la polul opus printro
poveste cu puțină acțiune și
puține personaje. Deși are un titlu
care trimite la o poveste de actua
litate, una care poate să facă dez
văluiri și să stimuleze nevoia
noastră de informație imediată,
filmul e o dramă psihologică des
pre minciună și vinovăție. Eroul
ei e un reporter de televiziune pe
nume Alex Mazilu, care în inter
pretarea așezată a lui Andi Vaslu
ianu e un om careși ia pe umeri o
mare greutate în momentul în
care le spune colegilor că nu el a
fost cu ideea de a intra întro hală
pentru directul în urma căruia

IULIA BLAGA
FILM
ia murit cameramanul. Acest
moment de lașitate îl bântuie pe
Mazilu tot filmul, mai ales că e tri
mis la Constanța, orașul de reșe
dință al defunctului, pentru a
realiza un material in memoriam.
Dacă ar fi fost doar atât, poate
nar fi existat filmul, dar la Con
stanța Mazilu o cunoaște pe fiica
colegului, Simona (Voica Oltean),
o adolescentă pe care dispariția
tatălui o prinde în plin proces de
respingere a lui, de aici o traumă
și mai mare. Încercând să o con
vingă pe Simona și pe restul fami
liei să contribuie cu fotografii și
amintiri la reportajul in memo
riam, ceea ce nimeni nu vrea, toți
acuzând postul de televiziune pen
tru moartea cameramanului, Ma
zilu începe să se simtă respon
sabil pentru adolescentă, mai ales
că el însuși se confruntă cu un
sentiment de vinovăție. Ideea pe
care o sugerează filmul, că Mazilu
sar substitui colegului, nu pare
oportună dat fiind că Mazilu petre
ce atât de puțin timp la Constanța,

dar în relația lui cu Simona, rela
ție în jurul căreia se construiește
filmul, el intră clar în rolul salva
torului. Iar Simona, cu furia ei,
probabil că îl ajută și pe el săși
facă doliul.
Distribuirea lui Andi Vaslu
ianu și a Voicăi Oltean e marele
atu al filmului, pentru că energia
formidabilei adolescente (premiată
la Karlovy Vary cu o mențiune spe
cială) e bine echilibrată de ma
turitatea actorului. Chimia lor e
integrată întro distribuție bine
aleasă și foarte bine condusă de

regizoare. Nu am văzut prea des
întrun film românesc interpre
tări atât de precise din partea tu
turor actorilor.
Cea mai reușită scenă din film
e cea în care Mazilu urmărește o ca
setă video pe care Simona copil
cântă melodia lui Bob Marley Re
demption Song (tatăl pasionat de
muzică o încurajase pe fiică săși
dezvolte acest talent). „Emancipate
yourselves from mental slavery/
None but ourselves can free our
minds/ Have no fear for atomic
energy/ Cause none of them can

Protestăm, dar nu reformăm
— Sărut mâna, mamaie, ai un minut?
Uite, vreau săți dau un pliant.
— Un ce, maică?
— Un pliant, este despre cum
anul acesta, pe 31 octombrie, creș
tinii protestanți sărbătoresc cinci
sute de ani de la declanșarea refor
mei pastorului Martin Luther.
— Vorbești despre blândul
pastor, maică? Știu cântecul pe de
rost. Mergea cu tuuuuurma la iz
vooooor, blândul păstoooooor!
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— Pastor, nu păstor. Este omul
care a dus la apariția Bisericii Pro
testante.
— Să fie sănătos, cred că lam
văzut la televizor, protesta în fața
Guvernului, că și ăia sunt hoți.
— Nu, e vorba de Reforma pro
testantă, care în principiu sa coagu
lat în jurul a cinci expresii în limba
latină. Prima este sola Scriptura.
— Fasola cum?
— Reforma protestantă, ma
maie, a decis că, între Sfânta Scrip
tură și Sfânta Tradiție, prima să
aibă întâietate, iar tradiția să fie ve
rificată și filtrată prin prisma Cărții
Sfinte.
— Da, păi noi avem tradiții
frumoase.

— A doua expresie este sola
fide și se referă la ideea că nu fap
tele bune te fac demn de a ajunge
în Rai.
— Nu? Păi cum nu?
— Nu, mamaie, în Rai te duce
doar încrederea ta sinceră în cine
este și ce a făcut Mântuitorul. Dacă
tu crezi asta și o mărturisești public,
inevitabil vei face fapte bune, fiind
că ele dovedesc de fapt mântuirea
ta, nu o condiționează. Știu că poate
părea complicat, dar nu este.
— Ba este, maică. Chiar nu știu
cum faci tu că înțelegi toate vorbele
astea, dar mie, îți spun sincer, numi
sună bine. Eu, așa cum mă vezi,
mam născut întro credință și cu
asta rămân.

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
— Dar nu este vorba de a o schim
ba, ci doar de a mă asculta preț de
câteva minute. A treia expresie de
căpătâi este sola gratia.
— Să nu mai aud de grațierea
asta, că nu sunt de acord să ajungă
iar toți pungașii pe străzi, eu sunt
femeie bătrână și mă tem.
— Sola gratia, mamaie, înseam
nă că, deși nu meriți iertarea, pri
mești harul iertării datorită iubirii

stop the time“, spun versurile, acest
moment devenind catharsisul po
veștii, momentul când cumva se fac
regularizările și se închid conturile.
Îmi place să cred că și pentru
Iulia Rugină Breaking News va fi
un song of freedom și că o va eli
bera de toate spaimele unui ci
neast la început de drum. n SDC
Breaking News – de Iulia Rugină, cu:
Andi Vasluianu, Voica Oltean, Ioana
Flora, David Mihai Blaj, Floriela
Grapini, Angela Ioan, Maria Rotaru,
Constantin Cojocaru, Dorin Andone, Oxana Moravec, Adina Lucaciu

Celui de Sus. Tot ce trebuie să faci
este săți recunoști neputința și
harul te va restaura. Mai mult
decât atât, același har te va purta
mai departe către o viață de bună
tate și credință.
— Chiar dacă nu meriți, mai
că? Păi eu credeam că dacă nu me
riți, arzi și te zvârcolești în smoală.
— Vezi, ai aflat ceva nou, fiindcă
ai avut răbdarea să mă asculți. Nu
tre să meriți, trebuie doar săți re
cunoști moliciunea în fața păcatu
lui. Apoi urmează expresia Soli Deo
Gloria, care spune că nu trebuie să
te închini nimănui altcuiva decât
Celui de Sus.
— Păi, stai oleacă, dar eu am
calendar cu Arsenie Boca. Vrei să
spui că…
— Nu, nu ai voie să te rogi la
calendarul ăsta.
— Ia pleacă de aici, măi, șar
latanule! n SDC

