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INTERVIU CU SCRIITORUL MANUEL VILAS 

„Rolul literaturii este 
să ne salveze de moarte“

RAMONA IACOBUȚE

Succesul a venit pentru el odată cu
romanul În toate a fost fru musețe
(Ordesa în original), care a luat
Spania prin surprindere în 2018,
ajungând la cifre record de vânzări.
În plan internațional, romanul a
fost reeditat de opt ori în Italia,
unde i s�a dat și titlul preluat și de
traducătorul roman Marin Mă�
laicu�Hondrari, În toate a fost
frumusețe. De asemenea, cu același
titlu, În toate a fost fru musețe, a fost
tipărit de șase ori și în Portugalia. În
2019, romanul a câștigat în Franța
prestigiosul Prix Femina Étranger.
A fost finalist al Prix Médicis și al
Prix du Meilleur Livre Étranger. 

Continuarea, romanul Ale�
gría, se află în pregătire și la noi, la
Editura Pandora M. L�am întâlnit
pe Manuel Vilas la Iași, la cea de�a
zecea ediție a FILIT și am descope�
rit în el un personaj echilibrat, cu
picioarele pe pământ, adânc anco�
rat în realitatea social�politică, dar
și un scriitor cu o naturalețe și o
dragoste de viață și de literatură 
incredibile. Poate să scrie poeme 

cărora să le dea titluri extrem de rea�
liste, Rusia invadează Ucraina, de
exemplu, la fel cum poate naște fraze
pline de un lirism vibrant, cum este
cea care dă titlul mai multor tradu�
ceri ale romanului său în spațiul
latin, În toate a fost frumusețe. Și în
moarte, și în politică, și în despărțiri
se zbate o frumusețe care așteaptă să
fie salvată și arătată lumii. Acesta
este mesajul lui Manuel Vilas pentru
cei care îl citesc. 

Domnule Manuel Vilas, pentru
ca cititorii dumneavoastră din

România să vă cunoască mai
bine, aș dori pentru început să
vă întreb care au fost primele în-
cercări de a scrie și cum s-au
concretizat?

Din adolescență, încă de când aveam
15 ani, am început să scriu poeme
de dragoste.

Și le-ați publicat 
undeva?

Când am adunat suficiente poe �
me, le�am grupat într�un volum,
al cărui manuscris l�am trimis la
un concurs. Întâmplarea face că

am câștigat acel concurs și așa am
reușit să public prima mea carte.

„ÎN ȚARA MEA CEL MAI
COMPLICAT CUVÂNT POSIBIL
ESTE SPANIA“

Dar care a fost prima apariție

editorială cu care v-ați remarcat?

Cu un poem de poezii, Înviere, și
unul de nuvele, Spania. Am dat
acel titlu cărții de nuvele pentru
că în țara mea cel mai complicat
cuvânt posibil este Spania (râde).

În afară de dragoste, ce vă inspi-
ră când scrieți? Am văzut, de
exemplu, și multe trimiteri la
viața politică a Spaniei în acest
roman tradus și în română, În
toate a fost frumusețe (Ordesa) ?

Dragostea e pe primul loc. Și în
afară de asta, copiii, politica, capi�
talismul.

Dar aveți câteva teme care vă
urmăresc indiferent ce ați scrie?

Da, originile sociale și politica. În
toată Europa este în prezent o criză
profundă a sistemului democratic.
Oamenii nu se simt reprezentați de
politicienii care îi conduc. 

Suntem oare din nou în pericol
de a ne îndrepta spre autocrație,
spre naționalism extremist?

Sper că nu. Eu sunt un democrat
sută la sută. Cred în libertate, în
fraternitate. Din păcate, sunt
mulți politicienii care nu știu să
își apere cetățenii. Sunt mai in �
teresați să își apere funcțiile. Eu
am o teorie politică. Când intere�
sele unui prim�ministru coincid
cu interesele țării întregi, totul
este perfect. Dar, când interesele
acestuia nu sunt aceleași cu cele
ale poporului, criza este iminentă. 

În cartea tradusă și în română
este vorba mult despre moarte,
însă pe lângă durere se simte și
o tandrețe. Care a fost primul
dumneavoastră contact cu
moartea și cum gestionați
moartea cuiva apropiat?

Cartea pe care o aveți tradusă și în
România a fost scrisă după moartea
mamei mele și este un soi de recu�
perare a istoriei familiei, a memo�
riei acesteia. Însă dacă mă refer la
relația mea cu moartea, știu sigur că
nu vreau să mor, nimeni nu vrea să
moară. În Ordesa (În toate a fost
frumusețe) am vrut să salvez istoria
familiei mele de uitare și de moarte.
Cred că rolul literaturii este să ne
salveze de moarte. 

„FIECARE CITITOR ARE
INTERPRETAREA SA ASUPRA
UNUI TEXT ȘI ESTE PERFECTĂ
ÎN FELUL SĂU“

Credeți că e bine ca un autor să
se identifice cu un anumit curent
literar sau e de preferat să scrie
mult după instinct? Dumnea-
voastră ce cale ați ales?

Eu prefer instinctul. Nu cred prea
mult în împărțirea scriitorilor pe
curente literare.

Vi s-a întâmplat, totuși, de-a
lungul timpului, să fiți comparat
cu alți scriitori deja consacrați?

Da, nu am scăpat. Dacă ar fi să enu�
măr niște nume, m�aș opri la Mir�
cea Cărtărescu, Emmanuel Car� 
rere, Annie Ernaux, scriitori care
practică scrisul autobiografic. 

Pentru că ați menționat scrisul
autobiografic, cum gestionați
relația cu cei apropiați care 
se identifică în cărțile dum-
neavoastră?

Dacă ne referim la Ordesa, în
afară de copiii mei, toate celelalte
personaje sunt deja moarte. Este
un roman al fantomelor. Pe de altă
parte, în Alegría, continuarea ro�
manului Ordesa, vorbesc mai mult
despre copiii mei. Dar pot spune că
nu se simt direct vizați, pentru că
ei cred că e ficțiune. Literatura
amestecă viața cu realitatea. Până
la urmă, nu știm tot timpul dacă ce
ni se întâmplă este adevărat. Tră �
im între realitate și imaginație,
între mai multe uși pe care alegem
sau nu să le deschidem. 

Scriitorul Manuel Vilas s-a născut în 1962
la Barbastro, în regiunea spaniolă Huesca.
A debutat ca poet în 1982 și a continuat să
scrie roman și proză scurtă, fiind în mo-
mentul de față unul dintre cei mai apreciați
scriitori spanioli.
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„TOT CE SCRIU SE NAȘTE DIN
DRAGOSTE, FIE CĂ E POEZIE,
FIE CĂ E PROZĂ“

Suntem la un festival de litera-
tura, la FILIT Iași, de aceea v-aș
întreba dacă vă place să vă
întâlniți cu publicul, cu cititorii?

Da, mult, pentru că literatura este
în viață datorită cititorilor. Litera�
tura este reprezentată de cititorii
săi. Dar îi înțeleg și pe cei care se
izolează după ce scriu o carte,
pentru că scriitorul nu este o ve�
detă de la Hollywood. 

Mai ales că este o diferență de
multe ori între intențiile autoru-
lui și interpretarea textului, re-
ceptarea lui de către public?

Da, fiecare cititor are interpreta�
rea sa asupra unui text și este per�
fectă în felul său. 

Pentru că ați scris mai întâi poe-
zie, cum a fost pentru dumnea-

voastră trecerea spre proză?

Tot ce scriu se naște din dragoste,
fie că e poezie, fie că e proză. Poezia
te vizitează când iubești pe cineva.
E o nevoie de frumusețe, o pornire
spirituală. Frumusețea are și ex�
tensia sa politică. Clasa de mijloc
are și ea nevoie de frumusețe. 

Care vă sunt obiceiurile 
când scrieți?

Scriu în fiecare zi, pentru că lite�
ratura este o muncă. Eu sunt un
muncitor. Merg cu calculatorul
peste tot și scriu în fiecare zi.
Muncesc mult.

Vă place liniștea când scrieți sau
agreați și zgomotele de fond?

Urăsc zgomotul. Am o teorie despre
asta. Există sunetul și zgomotul.
Marea, vântul, muzica sunt sunete. 

Dacă tot ați adus în discuție mu-
zica, ce vă place să ascultați
când scrieți?

Sunt meloman. Îmi place să ascult
muzică clasică și muzică populară

spaniolă, am nevoie de muzică în
viața mea, ține de latura spiritu �
ală. Arta cea mai importantă pen�
tru mine este muzica. Este o artă
a evocării, a nostalgiei, dar are și
o putere curativă, însănătoșește,
vindecă. Când pierzi pe cineva
apropiat, muzica te ajută mult, e
un templu, un spațiu spiritual
unde tu te poți întâlni cu per�
soana pe care ai pierdut�o. Și nu
mă refer acum doar la muzica cla�
sică, orice gen muzical poate face
asta pentru cine îl ascultă. 

„LA ASTA SERVESC 
PREMIILE, ÎI AJUTĂ PE
OAMENI SĂ CITEASCĂ MAI
MULTE CĂRȚI“

Pentru cartea aceasta tradusă și
în română, În toate a fost
frumusețe (Ordesa) ați primit un
premiu literar important, Prix
Femina étranger. Cât de impor-
tante sunt pentru dumneavoas-
tră premiile?

Sunt importante, pentru că ele
ajută cartea să ajungă la cât mai
mulți cititori. Cred că la asta ser�
vesc premiile, îi ajută pe oameni
să citească mai multe cărți.

Pentru că această carte premia-
tă și tradusă și în țara noastră
are alt titlu decât cel original și
pentru că se spune că traducă-
torul este ca un al doilea autor,
v-aș întreba ce relație aveți
dumneavoastră cu traducătorii
cărților pe care le scrieți?
Interacționați cu ei?

Da, am o relație excelentă cu tra�
ducătorii. Pentru mine sunt de o
mare generozitate. Fiecare tradu�
cător, însă, are felul său de a lucra.
Sunt traducători care mă con�
sultă pentru multe lucruri, iar
alții nu. Cu traducătorul în ro�
mână al cărții, de exemplu, Marin
Mălaicu�Hondrari, am făcut un
schimb de mesaje scrise, m�a între�
bat câte ceva. Titlul în română este
preluat din traducerea în italiană,

dar eu cred în libertatea traducă�
torului. El își cunoaște limba în
care face traducerea și de aceea
decide cum să aleagă anumite
propoziții sau fraze.

Credeți că titlul în română a fost
ales după cel din limba italiană
pentru că are un mai mare im-
pact decât un nume de regiune
dintr-o anumită țară?

Da. Sunt, însă, țări în care cartea a
fost tradusă și care au păstrat ti �
tlul inițial, în Franța, în lumea
anglo�saxonă. E, până la urmă, o
decizie editorială. Primul editor
care a schimbat titlul original a
fost cel italian, apoi cel din Portu�
galia și cel din România. Însă În
toate a fost frumusețe este o
propoziție din carte. 

„CITITORII AȘTEAPTĂ DE LA
SCRIITORI SĂ FIE ONEȘTI, AU
ACELEAȘI AȘTEPTĂRI CA DE
LA MAMA LOR, DE LA SOȚ SAU
SOȚIE, DE LA PRIETENI“

Revenind la politică, pentru că,
așa cum menționam și mai de-
vreme, sunt multe referiri la
aceasta și în carte, vă place să vă
implicați în polemicile pe teme

politice?

În zilele noastre nimeni nu mai
face teorie politică, nu mai reflec �
tă asupra sistemelor politice, toa �
te lumea preferă adeziunea poli �
tică. Ești de dreapta sau ești de
stânga. Nimeni nu mai vrea inte�
lectuali care se gândesc la poli�
tică. Eu cred că scriitorii trebuie
să fie independenți.

Dar până unde trebuie să mear-
gă implicarea scriitorilor, a oa-
menilor de cultură în politică?

Modelul este Albert Camus, un
om care avea o relație apropiată
cu adevărul. Modelul meu este ci�
neva independent care face afir �
mații rezonabile referitor la po� 
litică, la ceea ce trăim. Spre deose�
bire de Sartre, Camus avea o gân�
dire ideologică echilibrată. Sartre
era maoist. Trăia în Franța, la Paris
și era maoist. Mi se pare insuporta�
bilă ideea, este de o ipocrizie greu
de digerat. Ca scriitor trebuie în pri�
mul rând să fii onest. Cititorii
așteaptă de la scriitori să fie onești,
au aceleași așteptări ca de la mama
lor, de la soț sau soție, de la prieteni. 

„FIINȚA UMANĂ ARE ACEASTĂ
PUTERE DE A TRANSFORMA
DUREREA ÎN BUCURIE“

Este multă durere în cartea
dumneavoastră tradusă și în ro-
mână. Cum ați trecut peste ea

pentru a scrie? Credeți că dure-
rea e o sursă de inspirație mai
ofertantă decât bucuria?

Durerea face parte din viață. Ființa
umană are această putere de a
transforma durerea în bucurie.
Vorbesc despre asta în cartea care
îi urmează romanului Ordesa, în
Alegría. Kafka spunea că bucuria
este o obligație. Asta cred și eu. Bu�
curia diferă de fericire. Fericirea
are caracter social pentru că se ba�
zează pe excitare, iar bucuria este
un sentiment extrem de intim care
are rădăcini primitive și atavice.
Bucuria este un mister. 

Cât de des vă întoarceți la
Ordesa?

Îmi place să rememorez, să retră�
iesc, merg din când în când la Or�
desa. Este o zonă cu o natură
superbă, cu munți, orașul este de�
clarat parc național, așa că nu se
poate construi prea mult în zonă.
Și e foarte bine că e așa. Trebuie
să conservăm cât de cât natura,
pentru a se putea bucura și copiii
noștri de ea. 

Îi duceți și pe copii în acele locuri
în care ați copilărit, să se bucure
de natură și de amintiri?
Uneori merg și cu copiii, uneori
singur. Depinde dacă vor sau nu
să meargă cu mine. În prezent
sunt mari, au peste douăzeci de
ani și își trăiesc propriile vieți. 

Cartea aceasta, În toate a fost
frumusețe (Ordesa), a avut un
succes extraordinar și pe plan
internațional și a stârnit multe
reacții, multe emoții. Vă aduceți
aminte de o reacție
emoționantă care a ajuns la
dumneavoastră?

Da. La Târgul de Carte de la Ma�
drid a venit o persoană la mine
plângând. Plângea atât de tare,
încât nu putea să vorbească. Atunci
librarul de acolo i�a spus să scrie
pe o foaie ce vrea să îmi spună. Și
am citit că își dorește cartea pen�
tru sora sa care este certată cu
mama, nu își vorbeau. Credea că
această carte o va ajuta pe sora sa
să se împace cu mama lor. Peste un
timp, am descoperit pe Twitter că
această persoană de la târgul de
carte a scris că sora sa a reluat le�
gătura cu mama. Este o poveste
foarte emoționantă pentru mine. 

„TRĂIM VREMURI
DRAMATICE, PENTRU CĂ 
ESTE AMENINȚATĂ ÎNSĂȘI
DEMOCRAȚIA“

Sunteți pentru prima dată în Ro-
mânia. Cum vă simțiți aici?

Da, abia am ajuns, dar sunt foarte
fericit că cititorilor români le
place romanul meu și că am fost
invitat să particip la un festival la
care îi pot întâlni. 

În acest moment aveți ceva în
lucru? Ce vă inspiră zilele astea?

Lucrez la un nou roman, tot de
dragoste, care este aproape gata. 

„NU TOLEREZ DISCURSUL
SOCIALIST ȚINUT DIN
MIJLOCUL UNEI VIEȚI
BURGHEZE,
ÎNDESTULĂTOARE“

Dar războiul nu se regăsește în
acest nou roman, mai ales că e
atât de aproape de noi un război
în plină desfășurare?

Nu. Am scris un poem despre răz�
boi, cu un titlu mai mult decât su�
gestiv, Rusia invadează Ucraina.
Este publicat în Spania într�o an�
tologie de poezii. Într�adevăr,
trăim vremuri dramatice, pentru
că este amenințată însăși demo �
crația. Putin este un inamic al de �
mocrației. Democrația generează
creștere economică, prosperitate,
iar naționalismul autocratic este
în partea cealaltă, ține oamenii în
precaritate economică. Vorbim
despre lumea democratică versus
lumea dominată de dictatură. În
democrație ai un sistem de jus �
tiție la care poți apela dacă suferi
o nedreptate, pe când în regimu�
rile autocrate nu. Imperfecte cum
sunt, democrațiile garantează
dreptul la viață, la libertate. Cui 
i�ar plăcea acum să trăiască în
Moscova sau la Beijing, în China?
Utopia socialistă este un eșec total.
Sunt mulți intelectuali europeni
atrași de ideologia socialistă, dar
și�o doresc pusă în practică pentru
alții, nu pentru ei. 

Eu vin din clasa de mijloc și
astfel de discursuri pline de ipocri�
zie îmi fac greață. Știu ce e sărăcia,
am trăit în ea. Așa că nu tolerez
discursul socialist ținut din mijlo�
cul unei vieți burgheze, îndestulă�
toare. Borges, de exemplu, are o
fotografie cu Augusto Pinochet pe
care l�a sprijinit. Deși trebuie să
separi opera de om, recunosc că
nu pot face asta. Pentru mine, Ca �
mus este un scriitor mai bun decât
Borges. Apropierea lui Borges de
Pinochet este de nesuportat. Cred
cu tărie că scriitorii minunați care
au poziții politice contestabile în�
cetează să mai fie atât de minu �
nați. Nu ajută progresul omenirii,
nu ajută frumusețea vieții dacă
sprijină dictatori. A face literatură
înseamnă, în primul rând, a apă�
ra viața. SDC



4
ANUL XVIII NR. 790

31 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2022opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Comunicatorii actualului guvern
au inventat o formulă care să îi
scutească de prea multe amă�
nunte care să obosească mintea
românilor: „traversăm o pe�
rioadă de crize suprapuse“. Claie
peste grămadă. Unele peste al�
tele. Crizele s�au strâns într�o
movilă. E drept, cele din prezent
n�au fost rodul incompetenței
guvernamentale, ci externe, dar
culegem cu prilejul celor noi
roadele tuturor semințelor puse
la germinat în ultimii 32 de ani.
Noi nu ne�am făcut nici măcar
iarna sanie și vara car, așa că
suntem, ca de obicei, la mila vre�
murilor, fără capacitatea de a na�
viga inteligent prin belelele
abătute asupră�ne.

În timp ce scriu acest text, Parla�
mentul tocmai a votat majorarea

numărului de membri din Consi�
liul de Administrație al EximBank,
bancă de stat. În ultimul an s�au
înființat enorm de multe posturi
bugetare, adevărate sinecuri. Este,
evident, metoda protipendadei po�
litice de a�și pune la adăpost de
„crizele suprapuse“ neamurile și
prietenii intimi, după ce au mărit
taxele pe afaceri și au făcut încasări
mai mari la bugetul de stat prin
forța inflației galopante. Niciodată

nu e criză pentru toată lumea. Oa�
menii de business obișnuiesc să
spună că în orice criză se nasc
oportunități de piață, dar nu la
acestea se gândește guvernarea�
monolit de stânga�dreapta�mpre�
jur care s�a instalat comod. 

Cu mult tact și chiar eleganță,
amnistia visată de Ponta, Tări�
ceanu și mai ales Dragnea a venit
în Justiție taman în perioada de
„crize suprapuse“, când lumea e
năucă și�și vede de supraviețuire.
70% din dosarele instrumentate
de procurorii anti�mafia, după
unele estimări, se vor evapora. Se
vor prescrie cele mai multe dintre
dosarele care�i privesc pe politi�
cienii de rang înalt, dar, laolaltă cu
aceștia, vor scăpa și tot felul de alți
răufăcători. Cum s�a întâmplat
asta? Prin obosirea atenției opi�
niei publice și cu complicitatea 

inclusiv a unei părți din sistemul
judiciar. S�au înțeles între ele pu�
terile în stat. Să mai zică acuma ci �
neva că Iohannis nu lasă și el ceva
moștenire poporului, căci pe par�
tea de Românie educată lucrurile
s�au tranșat: abandonul șco lar
(ciclurile primar și gimnazial) a
ajuns în mediul rural la 23,1%, iar
în cel urban la 8,2%.

Oboseala oamenilor va fi tot
mai mare, pe măsură ce avansăm
în iarnă și peste crizele suprapuse
din prezent se vor mai suprapune
alte și alte crize. Criza e noua nor�
malitate, în vârtejul unor schim�
bări tectonice la nivel global. 

În contextul reașezării econo�
miei care se întoarce în matca na �
țională dinspre globalizare, țin�
telor de reducere a emisiilor de
carbon și a îmbătrânirii populați �
ei în statele cu economiile de pia �
ță cele mai dezvoltate (și de aici
presiunea infernală pe sistemele
de pensii și de sănătate), feno�
mene precum inflația sau energie
la prețuri exorbitante vor fi aici,
cu noi, pentru multă vreme. Și

asta indiferent cât de repede s�ar
putea încheia războiul dus de
Federația Rusă cu Ucraina. Gu�
vernele vor fi nevoite să se împru�
mute tot mai mult ca să acopere
diferențele de preț pentru popu �
lație la gaz sau electricitate, ca să
realizeze tranziția spre energia
regenerabilă și ca să susțină pen�
siile și asigurările medicale.

Și acestea de mai sus încă sunt
lebede negre pe care le cu noaștem,
pe altele nici nu le zărim încă. 

Crizele suprapuse vor duce,
în primă fază, la alegeri câștigate
de forțe politice obscure pe care
deja le cunoaștem sau care încă
nu au apărut, dar care vor capita�
liza din frica oamenilor de necu�
noscut și din nemulțumirile so�
 ciale care se vor adânci. 

Din acest motiv, doi ani până
la următoarele alegeri generale
din România sunt o eternitate, iar
credința PSD și PNL că își vor păs�
tra fiecare felia electorală ne�
atinsă și vor guverna împreună
până la adânci bătrâneți este în
cel mai bun caz naivă. SDC

Cartea Din cer au căzut trei mere,
tradusă din limba rusă de Luana
Schidu, a fost publicată la Editura
Humanitas fiction, în anul 2021.

Dragă Narine Abgarian, 

Am citit acest roman care dă viață
Maranului, cu aceeași plăcere cu
care am citit, cu mulți ani înainte,
romanul care dădea viața satului
Macondo. Și aproape că îmi pier�
dusem speranța să mai întâlnesc
un scriitor sau o scriitoare atât de
talentat sau talentată încât să facă
din cuvinte vrăji care să țină până
la sfârșitul timpului. 

Mi�au plăcut tandrețea și umo�
rul și inteligența și imaginația
dumneavoastră și v�am crezut fie�
care frază. Toate sunt adevărate.
Toate fiind adevărate, romanul
dumneavoastră are tot: intensitate
și unitate și autenticitate. 

Povestea Anatoliei și a miraco�
lului acesta atât de fragil care este
viața oamenilor dă, întocmai cum ați
nădăjduit, speranță. Desi gur, rămâ�
nem toți copii și ne luăm speranța
din povești. Altfel, ce ar fi istoria? 

Vă invidiez, cu singura invi�
die pe care o cunosc, o invidie

blândă căreia i se alătură încânta�
rea de a vedea cum știți să îm �
blân ziți cuvintele. 

Există un fragment în cartea
dumneavoastră pe care l�am în �
vățat pe de rost și pe care mi�l
recit, când și când, ca pe o poezie
sau ca pe o rugăciune. Iată�l: „Soa�
rele s�a ridicat cu încetinătorul,
fără chef, de�ai fi zis că se joacă de�
a șoarecele și pisica: s�a rostogolit

întâi pe o parte, apoi pe alta, s�a
acoperit cu un nor, a ieșit iar. În
sfârșit, după ce s�a săturat de joa �
că, și�a luat avânt brusc de la ca�
pătul îndepărtat al orizontului,
s�a înălțat în toată măreția lui și a
inundat cerul cu raze de foc“. 

Dar nu aceasta este cea mai
frumoasă pagină din cartea dum�
neavoastră, precum prea bine
știți. Ea își așteaptă cititorul la

sfârșit, așa cum se și cuvine să se
întâmple. Acolo, romanul se în�
cheie, așa cum se încheie toate
cărțile bune, într�un poem despre
timpul care a trecut, despre cei
care n�au mai putut să te aștepte.

Și, dacă e adevărat că există o
cheie de lectură a acestei cărți, iar eu
cred că fiecare cititor își are dreptul,
iar dreptul acesta este unul divin și
nici nu poate fi altfel, la o cheie a lui,
atunci iată, vă ofer cheia mea: Din
cer au căzut trei mere este, de la pri�
mul la ultimul rând, o carte despre
cum se naște, totuși, binele în lumea
noastră de trecători, o carte despre
cum mereu se naște binele, oricâtă
suferință, oricâte războaie și oricâte
epoci de foamete își vor tot aduce
oamenii unii altora pe pământ.

Iar cine a citit cartea aceasta,
cine citește cartea aceasta, cine va
citi cartea aceasta nu va mai
putea uita niciodată ziua aceea,
amiaza aceea, în care Sevoianț
Anatolia se așază să moară, în �
credințată că a lovit�o o boală fără
leac. Este o unitate de măsură în
care putem avea încredere: inu �
bliabilul, indimenticabilul, neui�
tatul. Ceea ce nu se poate uita este
ceea ce merită să ne amintim.

Iar cine a citit cartea aceasta,
cine citește cartea aceasta, cine va
citi cartea aceasta nu va mai
putea uita niciodată povestea lui
Akop, cel care putea vedea îngerii
morții și obișnuia să se facă, pre�
cum fiul unui tâmplar din Naza�
ret, tuturor totul. 

Și cine, cum ar mai putea uita
păunul care locuiește în acest
roman? Sunt pagini care rămân,
sunt pagini în fața cărora timpul
este neputincios. 

Și iată ce voiam să vă spun: ați
vrut să ne dați încredere că totul
poate să renască și viața poate să
fie frumoasă și ne�ați dat o capo�
doperă de o frumusețe orbitoare.
Vă sunt recunoscător pentru toa �
tă această frumusețe. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Crizele suprapuse

Scrisoare către Narine Abgarian 

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Nu vom avea gaz suficient la
iarnă, iar energia electrică va fi
furnizată după program. Și chiar
dacă va fi gaz și curent, oricum
nu vom putea plăti, că va fi prea
scump. Sunt vești care se tot ros�
togolesc de săptămâni bune în
spațiul public, creând o stare de
neliniște și de neîncredere gene�
rală. Apocalipsa e aproape, asta
sugerează unii, oarecum
satisfăcuți că își pot exprima
liber ideile tip sperietoare.

Sigur că orice e posibil, în con �
dițiile unei instabilități fără pre�
cedent la nivel mondial. Abia am
ieșit din pandemie și am dat de un
război nemilos care la început ne�a
tocat nervii, iar acum constatăm
că ne consumă și resursele, inclu�
siv cele financiare.

În vară unii anticipau că nu
vom fi în stare în Europa să asigu�
răm suficient gaz și că începutul
iernii ne va găsi cu depozitele
goale. România are zilele astea 93
la sută din depozite pline, iar Eu�
ropa stă cam tot pe aici. Vapoare

cu gaz așteaptă pe mare să fie des�
cărcate, dar nu au undă verde să
intre în porturi, pentru că mai
peste tot depozitele sunt pline. E
încă vreme caldă pe continentul
european, iar unele țări nici nu au
apucat să consume gaz, din sim�
plul motiv că sistemul de încălzire
nu a fost încă pornit. 

Evident că teoria frigului din
case va fi vânturată în continuare.
Păi ianuarie se anunță o lună
cruntă, vor fi geruri cumplite, iar
stocurile actuale se vor epuiza la
începutul lui 2023. Știu Mafaldele
cu exactitate când și cum se va în�
tâmpla. Cu siguranță că va fi frig
în ianuarie, mai ales în partea de
est a Europei. La noi în țară vom
avea și minus 20 de grade, cum vor
fi zile cu temperaturi peste medie. 

Spre deosebire de alte state,
România stă bine la capitolul
energie. Avem producție proprie
care ne asigură cam două treimi
din consum. Și chiar dacă vor apă�
rea probleme, nu va fi în nici un
caz ceva de lungă durată. 

E bine să fim prevăzători, e în

regulă să spunem adevărul, dar e
rău să devenim bocitoare de servi�
ciu. Aici nu vorbim doar de optimis�
mul necesar pentru ca fie ca re dintre
noi să depășească această perioadă.
Însă, pentru economie, starea gene�
rală de depresie aproa pe că echiva�
lează cu falimentul. Când totul e
negru în jur e greu să mai vinzi ceva.
Când auzi peste tot că suntem în
pragul apocalipsei nu mai ai chef ca
antreprenor să faci investiții și să te
extinzi. Lipsa de încredere e un fac�
tor cheie în business.

O sperietoare există totuși:
inflația. Prețurile nu se mai opresc
din creștere, iar punctul maxim al
inflației ar putea fi atins abia în
primăvară, afirmă specia liștii. Sunt
chestiuni palpabile, vedem și sin�
guri când mergem la magazin că
scoatem mai mulți bani din buzu�
nar pentru produsele de bază. 

Partea bună e că piața muncii
e încă vioaie în raport cu vremurile

și că există destule proiecte care
necesită forță calificată. În Arad
spre exemplu șomajul a coborât la
unu la sută, ceea ce înseamnă că
din zonă nu mai ai pe cine angaja
dacă vrei să deschizi o afacere. 

Da, sunt destui nori negri pe
cer. Propovăduitorii apocalipsei
vor continua să răspândească cu
viteza luminii veștile proaste. Asta
duce la instabilitate, la lipsa che�
fului în orice activitate și la un pe�
simism molipsitor care ține socie� 
tatea în loc. Cavalerii poveș tilor
înspăimântătoare nu se vor opri.
Ei își fac cu sârg meseria, indife�
rent de rațiunile care îi determină
să țină predicile. I�am văzut și în
pandemie, când vorbeau despre
dictatura medicală. Pandemia a
trecut, dar între timp se vede că
au dispărut și dictatorii, pentru că
nu mai vorbește nimeni despre
oculta sanitară. Indiferent dacă
războiul din Ucraina se va sfârși

curând sau nu, scenariștii nu vor
dispărea. Am intrat de ani buni
într�o nouă etapă. Faptul că pu �
tem comunica liber pe rețelele so�
ciale și că putem spune orice ne
trece prin cap e în regulă, dar s�a
depășit limita. Unii folosesc inter�
netul pentru a crea balamuc, pen�
tru a stâr ni ura și a spori neîn�
crederea. 

Suntem de ceva timp la o răs�
pântie, pandemia și războiul din
Ucraina fiind factori agravanți
pentru ceea ce oricum ar fi năvă�
lit peste noi. E nevoie de vigilență
și de o înțelegere mult mai așe �
zată și profundă a lucrurilor.
Răul livrat zilnic pe diverse ca�
nale produce deja daune. Vedem
asta și în țările care au avut re�
cent alegeri. Dacă însă doza depă �
șește limitele admise, e în pericol
însăși democrația. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Mugurii haosului

Abia am ieșit din pandemie și am 
dat de un război nemilos care la început
ne-a tocat nervii, iar acum constatăm 
că ne consumă și resursele, inclusiv 
cele financiare.

Am cumpărat de curând o carte
pentru copii, o carte cu trenuri,
pentru că Ștefan, băiețelul nos�
tru, a făcut o pasiune pentru tot
ce ține de căile ferate. Cam așa
făcusem și eu în copilărie. 

Și n�am o explicație nici măcar
pentru rezistența în timp a fas �
cinației față de trenuri. Odinioa ră,
pe vremea când erau copii, cei din
generația mea circulau mai des cu
trenul decât cu mașina („mică“), iar
avionul era doar un vehicul înde�
părtat de pe cer, pe care îl arătam
cu degetul. Azi însă nu mai e așa:
pentru copiii contemporani mași �
na familiei e un obiect banal, mulți
dintre ei n�au urcat niciodată în
vreun tren și până și Ștefan – ai
cărui părinți nu au mașină – a
mers până acum de sute de ori cu
mașina, de șase ori cu avionul și
doar de patru ori cu trenul. Totuși
pentru el trenul e regele transpor�
tului. Nu înțeleg, dar aprob.

De aceea la noi acasă există

vreo șase seturi de trenuri de ju�
cărie, Thomas și prietenii lui e în
topul vizionărilor la TV și, ori de
câte ori Ștefan vede o carte de
copii care are legătură cu trenu�
rile, o vrea, o vrea, o vrea. Așa că de
curând, cum spuneam, am adus în
casă o carte intitulată Călătoresc
cu trenul și imediat, în aceeași
seară, Alina a trebuit să�i citească
din ea. E o carte frumoasă, cu dese�
ne în culori vii, cum sunt azi căr �
țile pentru copii, cu decupaje inte�
resante și, evident, cu trenuri. Și,

la fel ca majoritatea cărților edu �
caționale pentru copii, textul ro�
mânesc e traducerea dintr�o lim �
bă și dintr�o realitate a altei țări,
mai optimiste. Sunt sigur că pen�
tru un băiețel de oriunde e o carte
fascinantă. Numai că pentru un
adult din România e una tristă.
Sau cel puțin eu, unul, pe măsură
ce o auzeam pe Alina citind clar,
cu intonație, în camera alăturată,
mă adumbream treptat.

— „Cu trenurile moderne poți
călători dintr�un oraș în altul“, se
aude de dincolo. „Uneori ajungi
chiar mai repede decît cu mașina“.

Nu zău? mă gândesc și încerc să
calculez în minte: chiar și fără autos�
trăzi, de la Iași la Timișoara, de exem�
plu, cu mașina faci vreo 12 ore. Cu
trenul, 18�19, dacă ai noroc și dacă nu
e linia în reparații. Oare chiar trebuie
să ne luăm mașină? Dar n�apuc să�mi
răspund, că Alina citește mai departe:

— „În timpul călătoriei, un
angajat aduce băuturi, sandvișuri,
și dulciuri cu un mic cărucior.“

Ce frumos! Îmi amintesc sin�
gurul cărucior pe care l�am văzut
eu acum câțiva ani într�un tren.
Doar că era al unui cerșetor și nu
era chiar cărucior, ci scaun cu ro�
tile. Dar de cerșetorii de tren pa �
re�se că nu scrie nimic în carte.

De dincolo de ușa deschisă se
strecoară mai departe textul in�
formativ:

— „Aici este chiar și o cameră
de joacă pentru copii...“

Vocea lui Ștefan întrerupe re�
pezită lectura:

— Mami, unde e camera de
joacă pentru copii? Noi de ce nu
am fost la camera de joacă când
ne�am dus atunci cu trenul?

— Nu este cameră de joacă,
puiu’, îi zice consolator Alina și
simt din vocea ei că nici pe ea n�o
prea înveselește cartea. La noi nu
sunt camere de joacă în trenuri.

— De ce nu sunt? insistă Ște �
fan, care vorbește conform noilor
norme ortografice.

— Nu sunt, îi răspunde blând
Alina. Sunt în altă parte. Acolo,
în... (se uită, bănuiesc, pe coperta
din spate a cărții) ...în Germania.
Mai citesc?

— Da, da! sar amândoi copiii. 
Sigur, pe fetiță a înviorat�o

ideea camerei de joacă din tren. Și
ce dacă la noi nu sunt? Sunt acolo,
în desenul din carte.

— „Dar dacă vrei să mergi la
toaletă? Desigur că în fiecare tren
sunt și toalete.“ 

Dar mai bine te abții, completez
eu în gând. Și, în timp ce Alina ci �
tește în continuare despre toate
minunățiile care există pe trenurile
din altă parte, poate din Germania,
eu mă gândesc la imaginea falsă pe
care le�o formează copiilor tradu�
cerile de felul ăsta. Oare de ce n�ai
publica o carte autohtonă, despre
tre nurile de la noi? Ar fi un experi�
ment interesant: eventual, o carte
scrisă în cheie comică despre o că�
lătorie cu trenul peste Carpați.
Poa te pentru preadolescenți teri �
biliști și un pic cinici. Dar nu pen�
tru copii, nu. M�ar durea inima să
știrbesc ceva din lumea lor lumi�
noasă, cu prinți și prințese, cu lei
prietenoși, dinozauri blânzi și tre�
nuri curate și rapide, dotate cu
vagon�restaurant și locuri de joacă,
care duc la palate de peste nouă
mări și nouă țări. O să învețe ei
diferența dintre realitatea de aici și
realitatea din cărțile altora atunci
când mai cresc. Iar noi mai bine ne�
am cumpăra o mașină. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Călătoresc cu trenul
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Prima dată am auzit�o și am
văzut�o din întâmplare, în urmă
cu vreo câțiva ani. Voiam să�mi
iau televizor plat și căutam
informații despre mărcile
existente, accesibile ca preț. Așa
am ajuns la Panasonic, unde
Orianthi făcea reclamă noului
tip de plasmă, într�un videoclip
atât de bine lucrat, încât
rămâneai fără creier, în caz că
dețineai vreunul. N�am avut
bani pentru obiectul prezentat.
Nici nu mi�am tocit neuronii să
mă lămuresc asupra interpretei.
Mai mult, am presupus că ea
doar manipula chitara electrică,
distribuită fiind în rolul
principal pe considerente
telegenice: era blondă, frumoasă
și interacționa convenabil cu
aparatul de filmat. Ce să zic,
mare deștept mă credeam!

A doua oară am auzit despre ea de
la un amic. Acesta îl stimează mult
pe Richie Sambora, chitaristul lui
Bon Jovi, și tocmai cumpărase albu �
mul RS+O – Radio Free America,
din 2018, pe coperta căruia incitanta
blondă își ține mâna stângă pe
partea interioară a piciorului drept
al răsfățatului și satisfăcutului ro �
cker. Deducțiile amicului meu se

lăbărțau mai abitir ca invaziva
plantă miconia în insulele Hawaii.
Fiindcă păream incredul, m�am
trezit cu CD�ul pe masă, pentru
„audiție și delectare“. Să fi refuzat?
Nu sunt ipocrit să mă prefac in �
sensibil la frumusețea evidentă a
fetei, dar nici atât de... Cum să zic?
Atitudinea macho, pe care Sambora
o afișează fără jenă pe coperta dis �
cului, este de prost gust. Aici nu invoc
o chestiune de „corectitudine po �
litică“, așa cum s�ar interpreta la pri �
ma vedere. E vorba de simplă ne �
simțire. Punct. Dacă asta le�a fost
intenția și plăcerea „actorilor“, no
comment. Dar dacă nu, păcat că așa a
ieșit. Sigur, nu din cauza pozei al b u �
mul mi s�a părut cam slab, de rând,
cu „țoale“ uzate din garderoba trupei
de băieți în care Sambora juca în
plan secund și „scheme“ de succes

din arsenalul producă to rului Bob
Rock. Altfel, un pop�rock plăcut la
ascul tare, ca un coctail ușor alcoo �
lizat într�o seară de sep tembrie.

Indubitabil, între cei doi chi �
tariști era și o poveste de amor,
înjghebată după ce tânăra virtuoză
se mutase în Los Angeles. Născută în
Adelaide, Australia, Orianthi Pana �
garis se înscrie în lotul australian de

talente din showbiz, ale cărui stele
sunt nume comune de câteva de �
cenii. Atrasă de chitară, fata a în� 
 ceput să învețe pe una acustică de la
6 ani, a continuat pe alta, electrică, de
la 11, iar la 15 ani a deschis un concert
pentru Steve Vai. La 18 ani, după ce a
participat la proba de su net, a fost
invitată de Santana pentru un „spot“
în spectacolul său. Momentul s�a

transformat într�un adevărat jam�
session de peste ju mătate de oră și l�a
făcut pe celebrul chitarist un susți �
nător necondițio nat al adolescentei
exce siv de talentate.

Relocarea în L.A., apariția în
diferite spectacole, prin cluburi și la
televiziuni, plus frumusețea natu �
rală, totul a contribuit la creșterea
audienței și notorietății. Selectată
de Michael Jackson pentru plă �
nuitul său turneu aniversar, n�a
avut baftă, deoarece superstarul a
murit înainte de start. După mai
multe colaborări cu nume faimoase
în industrie (Dave Stewart între ele),
Orianthi pare că a învățat să „gân �
dească la fel ca bărbații“, cum scria
într�un cântec. A editat de curând
Rock Candy, al treilea disc la Fron �
tiers Records. Nu mi�au trebuit mai
mult de 56 de secunde, cât are piesa
din deschidere, Illuminate part 1, ca
să mă luminez de ce Steve Vai, San �
tana și ceilalți au apreciat�o pe
chitarista Orianthi. Prospețimea,
sinceritatea, vitalitatea și virtuo �
zitatea prezente din plin pe album
justifică titlul textului ăsta. Calități
etalate, de altfel, pe albumele pre �
cedente, dar estompate de cele
specific feminine. De care nu poți
face abstracție, dacă ești bărbat
normal... SDC

Cu australiencele nu-i de glumit!

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Troy Hawke sau cât de
simplu se construiește
o celebritate (I) 

Milo McCabe este actorul britanic
care a avut ingeniozitatea de a
crea un personaj pitoresc impus
în atenția publică prin postări pe
social media. Nu e tocmai o prac�
tică inedită, au făcut�o mulți alții
înainte. Însă nu în maniera lui. I�a
croit acestui alter ego al său o
neobișnuită biografie ficțională
care îl reliefează: l�a botezat Troy
Hawke și l�a (auto)desemnat re�
prezentantul Greeters Guild. Ce e
Greeters Guild? O societate ultra�
secretă, zice el, de fapt, o invenție
fără acoperire reală, al cărei CEO
e, fără acordul său și, foarte pro�
babil, fără să știe, Jan Molby. Cine
e Jan Molby? Un fotbalist de ori�
gine daneză care a jucat mai bine
de un deceniu la Liverpool și,
după retragerea din teren, s�a
așezat și pe banca antrenorilor.
De ce l�a ales tocmai pe Jan Molby,
al cărui nume apare frecvent în
scheciurile Hawke, e o întrebare
al cărei răspuns rămâne secret. 

Ce idee a avut Troy Hawke? A va�
lorificat expertiza de comedian de
stand up pe care o avea de vreun
deceniu și a ales drept scenă in�
trarea în magazine ale unor mari
lanțuri din Marea Britanie (WH
Smith, Wetherspoon’s, TK Maxx
etc.), poziționate pe strada princi�
pală. Afluxul de clienți îi asigură
materia primă non�stop. 

STRADA CA LOC DE
ÎNTÂLNIRE CU PUBLICUL

Nu mai așteaptă publicul într�o
incintă, i�a ieșit în întâmpinare, în
perimetrul cotidian. Zece ani a
prestat în cluburi de comedie și în
televiziuni (ITV, Channel 4 și 5,

BBC3) până să�și schimbe aria de
acțiune. A ales strada ca loc de în�
tâlnire cu publicul un perimetru
aleatoriu, dar generos ca expu�
nere și audiență. După fiecare re�
priză, foarte bine gândită până la
ultima variabilă – chiar dacă pare
spontaneitate totală –, echipa
care îl însoțește se așază la masa
de montaj și editează capturile
video, selectând fazele cele mai
năstrușnice, pregătind scurtele
filmulețe de numai câteva minute
pe Twitter, YouTube, Facebook. 

Producțiile sale de tipul „ca�
mera ascunsă“ adună milioane de
vizualizări, se viralizează rapid. A
reușit să�și sporească celebritatea
în această modalitate de dispersare
rapidă a mesajelor, pastilele lui
umoristice ajungând la nenumă �
rați privitori pe care îi bine dispun.
Produsele sale artistice sunt o com �
binație de creativitate, contri buția
actorului și prezență de spirit,
contribuția „publicului“. 

Troy Hawke e genul educat,
rafinat, care se exprimă elevat,
ultra�politicos. Ca fizic, seamănă
deliberat cu Errol Flynn, vedeta
hollywoodiană cu origini australiene
din anii ’30, și pare ieșit dintr�un
tunel al timpului cu înfățișarea ce
evocă cinematograful alb�negru și
saloanele engle zești. Costumat ca
un lord britanic, cu un halat de in�
terior din mătase, cravată Ascot ri�
guros orânduită în decolteul că �
mășii albe, cu părul aranjat până la
ultimul fir, dat cu briantină, cu
atenție la toate micile detalii, aerul
său autentic aristocratic atrage pri�
virile și stârnește interesul. 

CONVINGĂTOR PRIN
RELAXAREA CU CARE
IMPROVIZEAZĂ

Mai ales când Troy Hawke se așază
dezinvolt în exteriorul unor locuri
cu mare trafic pietonal și își începe
numărul. Un număr de relație di�
rectă cu trecătorii de pe�acolo, cu
cei care intră ori ies din incinte, că�
rora le adresează scurte urări to�
nice și, dacă dă peste unii vorbăreți,
dezvoltă scurte conversații. 

Își asumă cu seriozitate rolul
de host, se prezintă ceremonios,

zâmbește și e convingător prin re�
laxarea cu care improvizează de la
un interlocutor la altul. Când
privești momentele lui comice,
totul are o aparență de lejeritate.
Dar nu e deloc facil. 

Firește că există un cadru ge�
neral de la care pornește, dar e di�
ficil spre imposibil de anticipat
care vor fi reacțiile interlocutori�
lor, implicit cursul poantelor. Pare
că nimic nu�l poate scoate din
buna dispoziție pe care o tran sferă
rapid și celorlalți, are mereu pre�
gătită replica perfectă. Toți sunt,
mai mult decât evident, luați pe
nepregătite, nu știu ce să creadă.
Unii au senzația că situa ția e pe
bune, că shopul a recurs la această
găselniță de marketing pentru a
spori vânzările. 

CUM SĂ DEA REPLICA

Nu e un secret că starea de bine a
cumpărătorilor îi face pe aceștia să
umple coșurile, scop în care, prin�
tre alte strategii, se și aude muzică
foarte ritmată în supermarketuri.
Pe această linie și�a imaginat Milo
McCabe personajul, oferind mo�
mente de surpriză aleatorie. 

De ce e dificil ce face artistul?
În principal, ca urmare a dozei
mari de imprevizibil. Nu știe nicio�
dată cum ripostează oamenii. Unii
au reacții bune, stimulative. Alții,
din contră, sunt atât de surprinși,
încât nu comunică deloc. Cu toții
se întreabă sincer ce caută omul
acesta acolo. Capacitatea de a im�
proviza îl salvează pe Troy Hawke
mereu. Replicile lui sunt scurte, în�
curajatoare, cu stropi de umor care
merg direct la țintă, cu ironii in�
ofensive. 

Cele mai spectaculoase sunt
fazele în care reprezentanții ma�
gazinelor îl întreabă ce face acolo,
dacă e angajatul lor? „Desigur“,
răspunde convingător Troy, „re�
gret că informația nu a ajuns încă
de la top management“, iar oame�
nii îl cred. E carismatic, știe cum
să dea replica, să lanseze mesaje
pozitive care mută atenția, cumva
ca în practicile magicienilor, de la
subiectul în sine la starea emo �
țională. (Va urma) SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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A TREIA SEARĂ FILIT

„Cititorii tineri trebuie să înțeleagă
realitatea, ca atunci când vor ajunge
să conducă lumea să o facă altfel“
Cea de-a treia seară FILIT i-a
fost dedicată lui John Boyne,
„cel mai tradus romancier
irlandez din toate timpurile“.
Deși autorul a publicat, până în
prezent, 14 romane pentru
adulţi, șase pentru copii și o
colecţie de nuvele, nici una
dintre scrierile sale nu s-a
bucurat de mai mult succes
decât Băiatul cu pijamale în
dungi, un roman vândut în 
11 milioane de exemplare și
tradus în 58 de limbi. Vedetă a
celei de-a treia seri a festiva -
lului a fost, deci, continuarea
acestui roman, Ruinele timpu -
lui, publicat în septembrie
2022 și lansat în limba română
de Editura RAO, în luna
octombrie a aceluiași an.

CLAUDIA PINCOVSKI

Discuția a fost ghidată de Robert
Șerban, care, entuziasmat ca un
elev în prima zi de școală, a intrat
în scenă având în mâini toate
cărțile lui John Boyne traduse în
română. Între cei doi s�a stabilit
rapid un ritm al conversației, jon�
glând cu tot felul de subiecte, por�
nind de la apropierea de literatu �
ră și traversând, astfel, parcursul
literar al autorului irlandez. Cu
toate acestea, Robert Șerban pare
să se fi pierdut, din când în când, în
răspunsurile lui John Boyne, întor�
cându�se conștiincios la întrebările
pregătite și lăsând în aer continua�
rea unor teme de discuție.

LECȚII DESPRE SCRIS

Având un public plin de tineri, elevi,
studenți, scriitori aspiranți și chiar
scriitori, cei doi autori prezenți pe
scena Teatrului Na țional „Vasile
Alecsandri“ Iași s�au cufundat, la în�
ceputul discuției, într�un dialog
axat pe sfaturi și idei despre scris.
Pornind de la propriul „decalog“, în
care scriitorul irlandez spune că e
important să te „denumești scriitor,
nu aspirant la a fi scriitor. Dacă stai

și scrii în fiecare zi, îți vin cuvintele și
atunci ești scriitor“, acesta a detaliat
motivele pentru care e important să
existe disciplină în scris.

John Boyne a povestit cum, de
la vârsta de 8 ani, când a început să
meargă în fiecare miercuri la bi�
bliotecă împreună cu mama sa, a
început și să scrie în fiecare zi, con�
tinuând poveștile personajelor din
cărțile citite. „Tot timpul am legat
scrisul de citit, am simțit că nu pu�
team face una fără alta“, spune
scriitorul, amintindu�și despre în�
ceputul călătoriei sale în literatură.

Dacă la primele cărți stilul de
lucru a lui Boyne era unul mult mai
strict și structurat, așa cum o spune
chiar el, planificându�și fiecare ca�
pitol și fiecare scenă, asta s�a schim�
bat odată cu publicarea primelor
romane, alegând să pornească de la
o idee, de la un personaj sau o temă,
ca mai apoi să se lase condus de
aceste lucruri în procesul de
scriere. „În prima formă a manus�
crisului pun scene despre care nu
știu de ce sunt acolo, dar pe parcurs
toate aceste mistere se rezolvă. Asta
e partea frumoasă a scrisului“, con�
chide John Boyne.

În unele cazuri, așa cum este
și cel a lui Gretel, sora lui Bruno,
unul dintre personajele princi�
pale din Băiatul cu pijamale în
dungi, protagoniștii și poveștile
lor par să îl urmărească pe scrii�
tor, făcându�l să se întoarcă, chiar
și zeci de ani mai târziu, cu gândul
de a�i readuce la viață și a le defini

o identitate. „Am știut mereu că mă
voi întoarce la Gretel. Timp de 15
ani am ținut în computer un folder
care se numea Povestea lui Gretel.
Am ales să o scriu acum pentru că
ea ar avea vârsta de 91 de ani, ar
putea să fie încă în viață. Dacă aș fi
scris�o mai târziu, atunci ar fi deve�
nit un roman istoric, iar eu am vrut
să am o poveste contemporană“, ex�
plică autorul modul în care a luat
naștere romanul Ruinele timpului.

UN ROMAN DESPRE
PRIETENIE

Bântuit a fost și de povestea Băia�
tului cu pijamale în dungi, pe care,
așa cum a spus în repetate rânduri,
a scris�o în doar trei zile, disperat
de gândul că, dacă se va opri din
scris fie și doar pentru o noapte,
ideea îi va scăpa printre degete.
Publicată în 2006, cartea pare să fi
rămas impregnată în persoana au�
torului, căci, indiferent de modul
în care discuția de pe scenă evo�
luează, aceasta se întoarce, din nou
și din nou, la acest roman.

„Oamenii se gândesc la Băia�
tul cu pijamale în dungi ca fiind
un roman despre Holocaust sau
un roman despre război. Eu nu�l
văd deloc așa, eu îl văd ca o carte
despre prietenie“, spune autorul,
vorbind despre cum singurele
momente în care Bruno și Shmuel
se simțeau cu adevărat liberi erau
cele în care, stând unul în fața ce�
luilalt, vorbeau despre „lucruri

despre care vorbesc copiii în ge�
neral“. John Boyne povestește și
despre cum, până a ajunge la fina�
lul romanului, a scris mult despre
asemănarea dintre cei doi băieți.
„Am transformat gardul într�un
fel de oglindă: când unul dintre ei
se așază, se așază și celălalt, când
unul dintre ei stă în picioare, se ri�
dică și celălalt“, spune scriitorul.

Vorbind însă despre violența și
realitatea războiului, autorul se în�
toarce tot înspre cărțile sale, spu�
nând că „un motiv pentru care am
scris despre copii și război este fap�
tul că războiul nu face deosebiri. Aș
vrea ca cititorii tineri să înțeleagă
realitatea, ca, atunci când vor ajunge
ei să conducă lumea, să o facă altfel“.

Cu manuscrisul terminat chiar
de ziua lui, pe 30 aprilie, John
Boyne părea să aibă mai multă în�
credere în povestea celor doi
băieți decât toți cei din jurul său.
Iar apoi s�a lovit de altceva: atunci
când l�a trimis primelor edituri,
acestea l�au refuzat vehement (din
cauza finalului trist, bă nu iește
scriitorul). Cu toate acestea, la doar
un an de la publicarea romanului,
în aprilie 2007, începeau filmările
pentru ecranizarea lui. „Pentru
scriitorii aspi ranți din sală: dacă
începeți vreo dată o carte având ca
singur țel ca acea carte să devină
film, înseamnă că v�ați ales greșit
cariera. Un scriitor trebuie să�și do�
rească să publice cărți“, îi averti�
zează Boyne pe spectatori, urmând
totuși să spună râzând: „Cu toate

astea, e destul de fain atunci când
se întâmplă“.

SCRIITORUL, 
DINCOLO DE CĂRȚI

În câteva momente ale serii, dis �
cuția s�a îndepărtat câte puțin de
literatură și a ajuns să atingă su�
biecte reale și sensibile, despre
care John Boyne vorbește deschis,
chiar dacă zâmbetul îi mai dis�
pare din când în când de pe buze.
Povestește, de exemplu, despre
abuzul suferit în copilărie, când era
elev al colegiului Terenure, un co�
legiu administrat de preoți, ca as�
tăzi trei dintre cei șapte care i�au
fost profesori să fie închiși. „Dacă
prima experiență sexuală pe care o
ai este un abuz comis de un bărbat
și tu după aceea descoperi că ești
un bărbat gay, asta îți complică
foarte mult emoțiile, pentru că nu
poți să nu te întrebi: oare sunt gay
pentru că am fost abuzat?“, explică
John Boyne cu obrajii înroșiți, lă�
sându�și privirea în pământ pentru
câteva secunde.

Așa cum o mărturisește chiar
el, ceea ce l�a ajutat să treacă peste
o astfel de experiență a fost să scrie
despre ea și, în acest caz, să o trans�
pună într�un roman, The History
of Loneliness, care nu este încă tra�
dus în limba română. O altă carte
care nu a fost încă tradusă, My
brother’s Name is Jessica, i�a adus
scriitorului un val de ură și ame �
nințări din partea multor utiliza�
tori de Twitter, lucru care l�a făcut
pe Boyne să�și șteargă contul de pe
platformă și să se îndepărteze de
rețelele de socializare.

„Twitter s�a schimbat, a devenit
un mediu foarte ostil, oamenii nu se
mai ascultă între ei. Se pare că social
media vrea să�i demonizeze pe scrii�
tori pentru ceea ce scriu. Dacă scrii
despre ceva, asta nu înseamnă obliga�
toriu că susții ideile personajelor des�
pre care scrii“, spune autorul, înche�
indu�și discursul cu o pledoarie pen�
tru comunicare, ascultare și înțelegere,
lucruri care, așa cum afirmă, sunt din
ce în ce mai puțin prezente în in �
teracțiunile de astăzi. SDC
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A PATRA SEARĂ FILIT

Literatura în vreme de război
RAMONA IACOBUȚE

Sâmbătă, 22 octombrie, în a
patra seară FILIT, pe scena Tea�
trului Național „Vasile Alec�
sandri“ din Iași reflectorul a fost
pus pe Ucraina și pe războiul în
plină desfășurare din acea zonă.
Invitații serii, moderată de scrii�
torul Radu Vancu, au fost Sofia
Andruhovici, scriitoare și tradu�
cătoare din vestul Ucrainei, au�
toare a trei cărți de proză scurtă,
trei romane, o carte pentru copii
și eseuri, Evghenia Lopata, ma�
nager cultural și traducătoare
care vine din Cernăuți, și Iuri Vi�
niciuc, unul dintre cei mai popu�
lari scriitori din Ucraina.

Cum nu este ușor să discuți cu trei
invitați care au nevoie și de tradu�
cere, dialogul s�a împotmolit pe
alocuri, strălucirea unor afirmații
menite să apropie scriitorii și oa�
menii de cultură de pe scenă de
public a fost umbrită de filtrele
traducerilor greoaie. Însă, la fel
cum o fac mereu, și acum oamenii
valoroși au găsit o cale pentru a
ajunge la inimile celor prezenți. 

RUTINA COTIDIANĂ 
ȘI RĂZBOIUL

„Ar fi nedrept să ignorăm litera�
tura în seara asta și să vorbim
numai despre război sau invers“, a
început Radu Vancu. „Vom avea o
discuție în care să ne mutăm din �
spre război înspre literatura pe
care o scriu cei trei invitați“, a con�
tinuat acesta. Tocmai de aceea,
prima întrebare lansată a fost cum
arăta o zi din viața invitaților îna �
inte de război și cum arată acum? 

Sofia Andruhovici a vorbit
prima și a ținut să mulțumească
celor prezenți și românilor în gene�
ral pentru tot sprijinul acordat po�
porului său în acest război nedrept.
„Înainte nu scriam chiar atât de
mult și mă axam mai ales pe ro�
mane și experimente literare. Acum
încerc să scriu cât mai simplu, am
strecurat un soi de minimalism în
textele mele“, a mărturisit ea. 

I�a urmat Iuri Viniciuc, care a
spus că ucrainenii se așteptau să
înceapă războiul, semnale tot

erau, dar i�a surprins rapiditatea
cu care s�a desfășurat totul. „În
primele zile nu puteam să scriu,
deși aveam două romane înce�
pute. Abia în vară mi�am recăpă�
tat cumva creativitatea. M�am
regăsit în ceea ce scriam, îndepăr�
tându�mă de realitate. Ne dorim
să se termine cât mai repede totul,
pentru că simt că tot corpul nos�
tru nu mai poate să ducă această
stare emoțională declanșată de
război“, a recunoscut scriitorul
ucrainean emoționat. 

Apoi Viniciuc i�a făcut semn
Evgheniei Lopata să continue, ca o
înțelegere tacită pentru completa�
rea poveștilor născute de război.
„Spre deosebire de colegii mei, eu
nu sunt scriitoare, sunt manager
cultural, așa că pentru a putea să mă
exprim este nevoie să muncesc la
birou, nu să scriu, pentru că munca
mea stă în promovarea a ceea ce oa�
menii de cultură din poporul meu
creează“, a completat și Evghenia
răspunsurile celorlalți doi invitați la
întrebarea lui Radu Vancu. 

CARE E SENSUL LITERATURII,
ATUNCI CÂND TOTUL ÎN JUR
SE PRĂBUȘEȘTE? 

Atent la nuanțe, așa cum îl știm,
Radu Vancu a făcut trecerea de la
introducerea care contextualiza
discuția serii la miezul ei. Cum se
vede literatura din mijlocul răz�
boiului?, a vrut să afle el de la fie�
care în parte, de la Sofia, de la Iuri,
de la Evghenia.

Sofia Andruhovici i�a răs�
puns fără ezitare: „Acum este des�
tul de dificil să înțelegem cum s�a
schimbat literatura. Scrisul pen�
tru noi este o armă și, în același
timp, tratează și rănile deschise
provocate de război“. Ea a mai
adăugat că în vreme de război, li�
teratura ucraineană se axează mai
mult pe relatări, pe articole care
prezintă starea de fapt, lăsând
puțin ficțiunea deoparte. 

Când i�a venit rândul, Evghe�
nia Lopata a spus povestea unui
coleg scriitor care a ales să parti�
cipe și fizic la război, înrolându�se
în armata țării, și care își scrie im�
presiile de pe front, pentru a face
cunoscut întregii lumi ce simte un
scriitor aflat în plină lup tă, în mie�
zul atacurilor armate. „Se poate

face și așa literatură în vreme de
război“, a încheiat Evghenia Lopata.

Iuri Viniciuc crede și el că vor
fi scrise multe cărți și multe arti�
cole inspirate de război, se vor
face filme și documentare. Spre
deosebire de cel de�al Doilea Răz�
boi Mondial, de exemplu, acum se
scrie când evenimentele sunt în
plină desfășurare și vom afla de la
scriitorii care stau în bătaia arme�
lor  cum se simte de fapt războiul,
a mai spus acesta.

SĂ NE CUNOAȘTEM MAI BINE

Întrebării generale legată de răz�
boi i�au urmat unele personali�
zate, menite să îi aducă pe rând, pe
fiecare dintre invitați, în lumina
reflectoarelor. Radu Vancu i s�a
adresat mai întâi lui Iuri Viniciuc,
cu o introducere în care a povestit
publicului cum, înainte de ’90, Iuri
nu a putut să publice, pentru că li�
teratura sa era „prea afurisită“. Ca
să găsească o portiță, acesta a tre�
buit să pretindă că ceea ce scrie
sunt traduceri din galică veche, din
celtică. A inventat chiar o lim bă nu�
mită arcanum. Istorici repu tați
descriu această civilizație inven�
tată de Iuri ca și cum ea ar fi existat
cu adevărat. 

Radu Vancu a făcut apoi refe�
rire și la scriitorul ceh Bohumil
Hrabal, pe care Viniciuc l�a tradus
în ucraineană: „Kundera a scris un
eseu în care vorbește despre fap�
tul că Hrabal nu semna manifeste
politice, însă umorul său era mai

destabilizator pentru regimul co�
munist decât o sută de manifeste.
Așa că nu cred că Iuri este tradu�
cătorul lui Hrabal în Ucraina de�
geaba“, le�a mai făcut cunoscut
celor din public moderatorul serii
FILIT. „Da, l�am tradus pe Hrabal,
pe care l�am simțit foarte apro pe“,
i�a dat dreptate Iuri.

Pentru Sofia Andruhovici,
Radu Vancu a pregătit o întrebare
cu trimitere directă la stilul din
romanele publicate de aceasta
până în prezent. „Am observat că
cele trei romane ale dumneavoas�
tră sunt din ce în ce mai intere�
sate de istorie. Primul mai puțin,
dar următoarele două sunt im�
pregnate de istorie. De ce această
întoarcere către istorie?“ Sofia i�a
dat dreptate, dar a făcut și o pre�
cizare mai mult decât necesară,
mai ales pentru cei din public
care nu i�au citit cărțile publicate:
„De fapt aceste trei romane au
ceva în comun, identitatea. Mă pa�
sionează foarte mult acest su�
biect, identitatea. Primul roman
l�am scris la 23 de ani. Celelalte
două sunt mai mature“.

Întrebarea pentru Evghenia
Lopata a făcut trimitere la festiva�
lul de literatură pe care îl organi�
zează la Cernăuți, Meridian Czer �
nowitz. „Încă de când ați ales nu�
mele pentru festivalul pe care îl
coordonați și pentru editură, Me�
ridian Czernowitz, era limpede că
vă referiți la Paul Celan“, îi lan�
sează Vancu provocarea. „Da, Me�
ridian e cu trimitere la Celan, iar

festivalul a fost gândit pentru a
avea o deschidere internațională.
Sunt implicate țări ca Israel, Ger�
mania, România. A ajuns deja la a
13�a ediție“, a declarat ea.

SCRISOARE CĂTRE
UCRAINENII DIN VIITOR

Ultima întrebare a serii, una gene�
rală, a venit din public: „Dacă ar fi
să scrieți o scrisoare ucrainenilor
din viitor, ce le�ați spune despre
țara lor din aceste luni de răz�
boi?“. Prima a dat răspunsul Sofia
Andruhovici. „Dacă aș putea reda
tot ce simt și gândesc într�o scri�
soare, nu aș fi scris atâtea ro�
mane“, crede aceasta.

Iuri Viniciuc, pe de altă parte
e de părere că „Istoria se repetă,
deci aș scrie ce s�a scris după fie�
care război, despre furturi, despre
suferințe, despre vieți distruse“. Iar
Evghenia Lopata a oferit și conclu�
zia serii, prin răspunsul său: „Sunt
de acord cu Iuri, istoria se repetă
din generație în generație. Dar ni�
ciodată nu m�am gândit că gene �
rația mea va trăi războiul așa cum
a fost în trecut. Pentru mine, năs�
cută după 1990, războiul era un
termen dintr�o carte de istorie“.

În aplauzele publicului, Radu
Vancu a tras cortina peste dezba�
tere, insistând pe faptul că in vi �
tații săi sunt dovada că Celan avea
dreptate când spunea: „Omul poa �
te fi ucis, dar nu poate fi distrus.
Literatura e dovada faptului că
omul nu poate fi distrus“. SDC
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A CINCEA SEARĂ FILIT

Victoriile literaturii
asupra agresiunii
ideologice 
și identitare

RAMONA IACOBUȚE

În premieră, în deschiderea serii,
Institutul Cultural Român a acor�
dat Premiul pentru cea mai bună
traducere a unei cărți din litera�
tura română, pentru anul 2021.
Premiul pentru cea mai bună tra�
ducere a unei cărți din literatura
română a fost acordat traducătoa�
relor Marian Ochoa de Eribe și
Eta Hrubaru pentru traducerea în
limba spaniolă a volumului Anto�
logie de poezie de Mircea Cărtă�
rescu, apărut în Spania.

A urmat apoi decernarea unui
premiu cu tradiție la FILIT, Pre�
miul liceenilor pentru cea mai
bună carte a anului 2021. Nomina�
lizările au fost Ioșca de Cristian
Fulaș, un nor în formă de cămilă
de Alina Nelega, Mă găsești când
vrei de Lavinia Braniște, August de
Elena Vlădăreanu, Multă forță și
un dram de duioșie de Andrei
Dósa, iar la final a câștigat un nor
în formă de cămilă. „Sunt onorată
să primesc acest premiu și îl accept
cu foarte mare bucurie“, a recu�
noscut Alina Nelega emoționată.

„DOAR MORȚII VĂD
SFÂRȘITUL UNUI RĂZBOI“
(PLATON)

Cătălin Sava i�a invitat apoi pe
scenă pe cei mai așteptați oameni ai
serii, Andrei Pleșu și Alexandru Că�
linescu. Și pentru că cea mai bună
prezentare și�au făcut�o chiar ei,

unul altuia, Sava a dat citire cuvin�
telor acestora. „În firea lui Alexan�
dru Călinescu, rigoarea și cordia� 
litatea conviețuiesc confortabil. Știe
multe, ceea ce nu l�a făcut să își
piardă umorul și grația“, a spus An�
drei Pleșu. La rândul său, Alexandru
Călinescu, a spus: „Domnule Pleșu,
dacă ar fi să vă atribui un cuvânt
care să vă caracterizeze, acela ar fi
nestatornicia. Sunteți nestatornic în
nestatornicia dumneavoastră, fiind �
că ați avut curajul de a trăi normal
într�o lume anormală“. 

Apoi responsabilitatea desfășu�
rării de forțe discursive a serii i�a
fost atribuită moderatoarei Mirela
Nagâț. Aceasta a început cu o măr�
turisire: „Pregătind această întâlnire
am avut o convorbire telefonică cu
domnul Pleșu, care era îngrijorat că
vom intra în analize literare pe text,
serioase, rând cu rând. I�am explicat
că nu, l�am liniștit. Dar câteva exem�
ple tot nu putem să nu dăm“.

„RĂZBOIUL NU SUSPENDĂ 
CU TOTUL ELEMENTELE
CURENTE ALE VIEȚII“

Andrei Pleșu, deschizând seria re�
marcilor pline de umor și rigoare
intelectuală, în același timp, care
au marcat seara i�a răspuns: „Neli �
niștit sunt oricum“. Neliniș tea in�
telectuală și curiozitatea au mar� 
 cat, de altfel, întreaga seara. Mi�
rela Nagâț a adresat mai întâi
invitaților o întrebare generală:
„Este indecent să discuți literatură
în vreme de război sau acesta este
de fapt rolul literaturii, să depună

mărturie?“. Alexandru Călinescu
este de părere că, dacă ne uităm în
urmă, vom constata că s�a scris
foarte mult în vreme de război. În
Franța, de exemplu, spațiu cultural
pe care îl cunoaște foarte bine, anii
celui de�al Doilea Război Mondial
au fost foarte rodnici. „Atunci au
fost jucate piese de Sartre cu ușile
închise. A apărut Străinul lui Ca �
mus. A fost o perioadă extraordi�
nară și pentru cinematografie.“

Pleșu a completat și dânsul:
„Războiul nu suspendă cu totul
elementele curente ale vieții.
Scrii torii continuă să scrie, îndră �
gostiții continuă să fie îndră gos �
tiți, mâncăcioșii să mănânce. Poți
asculta muzică, poți visa. Deci nu
se pune problema să fie indecent
să scrii. Există și exemple care se
pot da, în care războiul a jucat în
mod paradoxal un rol formativ în
viața unor oameni. Războiul poate
scoate din fiecare ceea ce e mai
rău sau mai bun “.

„Arta, cultura, perpetuează în �
tr�un mod frumos un eveniment
tragic“, e de părere Alexandru Căli�
nescu. Iar Pleșu este con vins că nu
putem scoate războiul din peisajul
istoriei și nici nu îl putem discuta în
termeni de alb�negru. „E ca toate
realitățile românești, o complicație.“

Criza conștiințelor, substratul
politic al incompetenței, teme re�
curente în literatura română din
preajma Primului Război Mondial,
Camil Petrescu, Liviu Rebreanu,
Hortensia Papadat�Bengescu, toa �
te aceste puncte au fost atinse în
continuarea savuroasei discuții de

pe scena Naționalului ieșean. Răz�
boiul e posibil pentru că se petrece
pe un fond politic veros, a spus Mi�
rela Nagâț la un moment dat.
Aceasta l�a făcut pe Alexandru Căli�
nescu să se întoarcă în timp: „Primul
Război Mondial a fost un șoc îngro�
zitor, un masacru groaznic. Céline a
spus ca acest război a fost un abator
uman cuprins de de mență“. Pe de
altă parte, Andrei Pleșu a pus dege�
tul pe rana uitării. „Dimensiunea ui�
tării se adaugă memoriei, iar noi,
românii, avem foarte activă această
dimensiune“, a mai adăugat.

„ISTORIA ESTE ISTORIA
INUMANITĂȚII OAMENILOR“

Pleșu amintește apoi și că litera�
tura de război nu este doar idilică.
Dă exemplul lui Topârceanu, care
a fost mobilizat să lupte pentru
țară și care povestește în însem�
nările sale despre ororile făcute
de soldații noștri în satele româ �
nești. „Topârceanu merită citit
pentru un tip de literatură de răz�
boi diferit de ceea ce știm în gene�
ral“, ne îndeamnă domnia sa.

Pleșu îl aduce în lumina dis �
cuției și pe „mereu indispusul Cio�
ran“ care spunea că „istoria este
istoria inumanității oamenilor“.
„Avem o problemă de uitare și când
vine vorba de alte războaie din
lumea actuală“, mai consideră în�
drăgitul om de cultură. Sunt multe
războaie, însă cel ruso�ucrainean e
cel mai aproape de noi. 

Pentru că deasupra întregii
discuții plana dramatismul războ�
iului ruso�ucrainean aflat în plină
desfășurare, Alexandru Călinescu
a ținut să precizeze că Putin are
mulți simpatizanți în Occident.
„Am găsit trei motivații pentru
asta. În primul rând, Putin apare
ca apărătorul creștinis mului. În al
doilea rând, e perceput ca o pa�
văză în fața globalis mului. În al

treilea rând, se crede că Putin și
Rusia sunt ultima redută în fața
asaltului noilor ideologii.“

Apoi Mirela Nagâț a dus dis �
cuția și înspre intelectualii care
sunt asociați cu marile dictaturi
sau conflagrații. Aici a intervenit
Andrei Pleșu, care consideră că a�i
persecuta pe oamenii de cultură
care vin din spațiul rus din cauza
lui Putin, de exemplu, e exagerat.
De asemenea, cei doi invitați au
ținut să le reamintească tuturor
celor prezenți în sală că nu se
vorbește suficient despre compli�
citatea Occidentului la succesul
comunismului în Europa de Est. 

În mai bine de două ore, în ul�
tima seară FILIT de pe scena Tea�
trului Național „Vasile Alecsan� 
dri“ s�a discutat despre literatura
războiului, despre cele două răz�
boaie mondiale și despre războiul
ruso�ucrainean, despre tezaurul ro�
mânesc, despre ordinele de război,
despre eroism și persona litățile din
trecut. Invitații au pus la bătaie
amintiri personale și colective, în�
tâlniri pe care le�au avut cu mari
personalități, trimiteri la propriile
lecturi, umorul salvator în aproape
orice situație. Gândurile profesoru�
lui Alexandru Călinescu pot foarte
bine servi drept concluzie la o dis �
cuție care nu are o finalitate, se per�
petuează de la generație la ge nera�
ție: „Spunea cineva că oricine poate
fi pacifist între două perioade de
război, așa cum poate fi vegetarian
între două mese copioase. Litera�
tura are, cu siguranță, un rol pozitiv.
Am un anume scepticism în a crede
că ea ne face mai buni“.

La final, publicul le�a putut
adresa întrebări atât lui Andrei Ple �
șu, cât și lui Alexandru Călinescu.
Carisma, cultura vastă, jovialitatea,
raportarea subiectivă la o istorie a
datelor concrete au făcut din dezba�
rea ultimei seri FILIT una savuroasă
și plină de teme de gândire. SDC

În ultima seara FILIT, invitați speciali au fost scriitorii și oamenii de cultură Andrei

Pleșu și Alexandru Călinescu. Provocați de jurnalista Mirela Nagâț să discute

despre filosofie și literatură în vreme de război, cei doi au îmbinat umorul,

discuțiile prietenești cu trimiterile bibliografice și istorice bine documentate,

seriozitatea unei dezbateri cu relaxarea unei întâlniri între vechi camarazi.
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Cum a fost la FILIT 2022
Cea de�a X�a ediție a Festivalului
Internațional de Literatură și
Traducere Iași – FILIT a avut loc
în perioada 19�23 octombrie
2022 și a însemnat peste 100 de
evenimente la care au participat
250 de invitați din 20 de țări.
Aproape 30.000 de spectatori au
participat la întâlniri cu scriitori
în diverse locuri din municipiul
și județul Iași, la dezbateri,
expoziții și concerte.

La FILIT 2022 s�a lansat un proiect
în premieră care pune în valoare
munca traducătorilor. Astfel, în ca�
drul ultimei Seri FILIT, la Teatrul
Național „Vasile Alecsandri“ Iași a
fost acordat „Premiul Institutului
Cultural Român pentru cea mai
bună traducere a unei cărți din li�
teratura română“. Laureate au fost
traducătoarele Marian Ochoa de
Eribe și Eta Hrubaru pentru tradu�
cerea în limba spaniolă a volumu�
lui Antologie de poezie de Mircea
Cărtărescu.

Tot duminică, 23 octombrie
2022, scriitoarea Alina Nelega a
primit „Premiul liceenilor pentru
cea mai îndrăgită carte apărută în
anul 2021“ pentru romanul un nor
în formă de cămilă, oferit de In�
spectoratul Școlar Județean Iași
în urma votului acordat de către
un juriu format din 29 de elevi din
unsprezece licee ieșene. 

În cadrul unui proiect editorial
FILIT 2022, Muzeul Național al Lite�
raturii Române Iași a invitat zece
autori români să scrie câte o poves�
tire inspirată de o fotografie, la ale�
gere, din timpul Pogromului de la
Iași din iunie 1941. Volumul Zece
povestiri. Pogromul de la Iași valo�
rifică poten țialul literar al fotogra�
fiilor de atunci, cu accent pe emo �
țiile stârnite astăzi de acestea. Ima �
ginația scriitorilor din prezent
atrage atenția asupra realității din
trecut, fără să�și aroge dreptul de a
dezvălui ori înlocui adevărul istoric.

DECLARAȚII ALE INVITAȚILOR

l „E minunat! Să fii într�o cameră
plină de scriitori și cititori și să
vorbești despre cărți care te pa�
sionează. E pur și simplu minunat
să fii invitat la FILIT!“ – John
Boyne (Irlanda)
l „Sunt emoționat, fericit. Cred că
a fost o legătură grozavă între 

public și intervenția mea. A fost o
seară pe care nu o voi uita nicio�
dată.“ – Manuel Vilas (Spania)
l „Sunt o scriitoare fericită, care
are cititori loiali. M�am bucurat
să�i văd într�un număr atât de
mare la FILIT.“ – Narine Abgarian
(Armenia)
l „Aș vrea să mulțumesc, mă simt
ca acasă. Toți sunt foarte calzi, iar
întâlnirile au fost foarte intere�
sante. Am văzut ceva diferit aici,
la FILIT. E un festival minunat.
Aici sunt oameni care încă citesc.“
– Samar Yazbek (Siria)
l „Sunt atât de recunoscătoare că
există asemenea festivaluri pre�
cum FILIT, ce sunt hotărâte să
aducă împreună scriitori care în
mod normal nu ar avea ocazia să
se cunoască.“ – Monique Roffey
(Marea Britanie)
l „Îmi place că este pus accent și
pe întâlniri cu tinerii, cu elevii.
Așadar, are o componentă educa�
tivă de bună calitate.“ – Ioana
Pârvulescu (România)
l „Când ajungi la FILIT, te simți bi�
nevenit, pentru că totul este atât
de bine organizat și sunt atât de
mulți oameni ce vor să te ajute cu
orice. Și sunt atât de multe întâl�
niri cu autori și traducători, e
chiar minunat.“ – Iris Wolff (Ger�
mania)

l „Iubesc festivalul! Sunt chiar
impresionat. Cred că este un grup
de oameni fantastici, cu o organi�
zare fantastică.“ – Yaniv Iczkovits
(Israel)
l „Cred că e una dintre cele mai
reușite acțiuni de promovare pe
care un oraș din România le�a
avut. Ce a făcut FILIT pentru Iași,
de ani de zile, nu ar fi reușit nici o
campanie publicitară.“ – Adrian
Cioroianu (România)
l „Este un loc minunat, mă bucur
că sunt aici și sunt foarte recunos�
cător că am fost invitat.“ – Matteo
Strukul (Italia)
l „Simt o mare empatie din partea
oamenilor cu care am discutat. Și
pentru asta sunt foarte recunos�
cătoare. Și pentru interesul arătat
față de situația din Ucraina.“ –
Sofia Andruhovici (Ucraina)

Printre alte aspecte remar�
cate de invitați și publicul partici�
pant s�au numărat și diversitatea
și numărul mare al evenimente�
lor, implicarea entuziasmată a vo�
luntarilor și a partenerilor, precum
și revenirea la Casa FILIT din cen�
trul orașului, care a facilitat acce�
sul la întâlnirile cu scriitori.

FILIT este un proiect anual
organizat de Muzeul Național al
Literaturii Române Iași și finanțat

de Consiliul Județean Iași, iar
ediția de anul acesta s�a desfă șu �
rat sub înaltul patronaj al Repre �
zentanței Comisiei Europene în
România. FILIT 2022 a beneficiat

de sprijinul Primăriei Municipiu�
lui Iași, Inspectoratului Județean
Iași, Asociației „Patrimoniu pen�
tru comunitate“ și al cluburilor
Alecart și Logos. SDC
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„Suplimentul de cultură“
vă prezintă în avan -
premieră un fragment
din romanul Donnatela,
de Beatris Serediuc, care
va apărea în curând în
colecţia Ego. Proză la 
Editura Polirom.

– FRAGMENT

Bondaru ne�a mai chinuit pe toți
cu amenințări o vreme, după care
s�a potolit brusc. Știu pentru că în
ziua în care și�a făcut una dintre
apariții la noi acasă (cu circul afe�
rent), am dat primul extemporal
la matematică la care am luat
nota 3. Nota 5 era de trecere, nota
4 era rușinoasă, nota 3 era alar�
mantă. Căzusem deci, de la rangul
de elevă bună, în dizgrația treiu�
lui și știam exact cum se întâm�
plase: de la o vreme, exercițiile și
problemele de matematică erau
mai dificile decât înainte și presu�
puneau atenția și concentrarea
mea în timpul orelor. Or, eu de�
abia puteam urmări profesorii:
cădeam într�un soi de reverie care
mă catapulta din prezent în con�
structul meu imaginar, din care
puteam reveni din când în când,
ca să nu par prea îndepărtată de

realitate. Și�n plus, de teamă că ar
putea fi descoperită de careva din
familie, duceam cu mine agenda
muncitorească de scris poezii la
școală. Când mă plictiseam la ore,
o scoteam și m�apucam de scris
fragmente de vise ori încercări
nenumărate de versuri. Cu toate
astea, orice ar fi predat profesorii
de română, germană sau chiar
geografie, puteam intui ușor și
prinde din urmă. Țineam pasul
fără probleme, chiar dacă nu
eram complet atentă în clasă. Cu
matematica însă a început sa fie
tot mai greu, pierdusem șirul lec �
țiilor, iar temele pentru acasă le
copiam în pauze de la colegi. M�am
trezit în fața extemporalului cu
mintea goală de soluții la șirul de
exerciții din fața mea și, deși Ade�
lina mi�a scris un bilețel cu for�
mule pe care mi l�a pasat într�un
moment de neatenție al profei, 
n�am știut să le aplic. Am ieșit de
la școală teribil de indispusă. Aici
era teritoriul unde puteam ține lu�
crurile sub control și acum mi se
întâmpla asta. Era joi, era frig și
ploua mărunt. Simțeam nevoia să
mă ascund sub o pătură, cu una
din cărțile mele, și speram ca
Ionuț să fie plecat pe undeva ca să
am camera pentru mine. Însă, cum
am intrat în casa. am știut că e
mare tărăboi. Norul des de fum de
țigară anunța treaba asta mereu,

era Sfântul Duh al tărăboiului.
Nu doar că Ionuț era în ca�

meră, dar mai erau și Robi, amărât
nevoie mare, și Florinel, gălăgios
ca o talangă agitată. În bucătărie
se striga și se înjura ca pe uliță.
Bondi o amenința pe mătușă�mea
cu bătaia, cu blestemele, cu fali�
mentul, ca în următorul minut să
înceapă să plângă că o iubește ca
pe ochii din cap și să se jure pe
toa te cele că n�o să�i mai gre șeas �
că în veci. Maica�mea se rățoia la
Bondi, Nelu la maică�mea, mătu �
șă�mea la Nelu, Nelu la Bondi și
Lenuța la toți. Știam deja de la ai
mei că Bondi era din nou prezent
zilnic la magazin, cu amenințări și
declarații de dragoste nenumărate
și o urmărea pe Florentina atunci
când pleca spre casă, încerca să pă�
trundă în apartament, ba chiar i 
l�a luat pe Florinel într�o seară, dar
i l�a adus înapoi după o oră�două,
căci micuțul nu s�a oprit dintr�un
fel de plâns�strigăt nici un minut
și i�a înnebunit pe toți acoliții lui
Bondi. Zece zile de circ au culmi�
nat cu amenințarea că se aruncă
de pe geam și, dacă nu moare, dă
foc la magazin (amenințarea origi�
nală a lui Nelu).

Și�apoi, a doua zi, când ne pre �
găteam cu toții pentru ce�i mai rău,
Bondi a dispărut fără urmă. Din
apartamentul Florentinei lipsea
caseta ei cu bijuterii, iar din maga�
zin toate cartușele de țigări. Pa�
gube colaterale, de care Florentina
s�a plâns doar ca să evi den țieze
faptul că n�are destule bijuterii și
să dea indicii de cadouri. Țigările
erau alt șmen de�al lui Bondi și nu
i�au făcut mare gaură în buget. O
săptămână a stat cu frică, în aș �
teptarea următorului scandal, care
a tot întârziat să apară. Apoi Bondi
a fost văzut în alt cartier, coborând
dintr�o decapotabilă, la brațul unei
blonde. Vestea a circulat ca varicela
în gră diniță, într�o singură după�

amia ză întreaga scară era la curent,
plus mătușă�mea, care a venit glonț
la noi, unde a convocat�o pe Le �
nuța, să spună tot ce știe. Nu am
fost prea atentă la ce�au pălăvrăgit
ei în zilele alea, însă a urmat o serie
de schimbări radicale din partea
Florentinei, care a început să se
poarte ca o nebună. 

Să fie posibil?, m�am întrebat.
Ca pasiunea aia pe care o vedeam
la vedete pe MTV sau în romane de
dragoste siropoase, Tudor și Mi�
caela din Invitație la vals, Nicole și
Tom de la Hollywood, Kurt și 
Courtney de pe MTV, Isaura și Le�
oncio din Sclava Isaura? Era posi�
bil ca Florentinei să i se aprindă
beculețele după el, după tot tără�
boiul tembel, de clarațiile de dra�
goste febrile urmate de amenin� 
țările cu violul, incendiul și moar�
tea? Era posibil ca doi oameni din
cartier, așa ordinari cum erau ei
doi (deși, da, Florentina era oache �
șă, zveltă și sexy), să se iubească

așa, ca�n fil me și ca pe MTV? Îmi
părea neverosimil. Iubirea era
afară din car tier, departe de blo�
curile urâte și familiile noastre gu�
ralive. Ca să găsești iubirea trebuia
să fugi departe de ele și probabil
departe de România, țara asta nă�
clăită în ardei copți, țuică și vise
americane.

Florentina a dat comandă
pentru un panou luminos gigan�
tic, cel puțin în comparație cu ce
văzuserăm noi până atunci, Flory
SRL, cu beculețe pâlpâitoare cum
nu mai văzuse cartierul niciodată. 

Apoi, după o ceartă îndelungă
cu strigăte și încă o seară în ceața
Sfântului Duh al tărăboiului, l�a
concediat pe taică�miu, sub pre�
textul că din cauza lui a ajuns la
neînțelegeri cu Bondi și�apoi el a
plecat și și�a găsit o gagică nouă și
blondă, și�acum Florinel cu Robi
nu mai au tată și nici magazinul
țigări, și suntem toți pe cale să ne
ducem dracului. SDC

Beatris Serediuc – Donnatela

CARTEA

Ajunsă în pragul adolescenţei, Donnatela își vede
familia destrămându-se sub presiunea proble -
melor tipice pentru periferiile orașelor românești
din anii ’90: șomaj, sărăcie, declasare, alcoolism.
Salvarea ei din abjecţia cotidianului stă în poezie,
graţie căreia trăiește scurte momente de eva -
dare, când „se extrage din real“, înălţându-se
deasupra fiinţelor și lucrurilor ce o înconjoară. 

Nu durează însă mult și „agenda muncitorească
de scris poezii“ îi este descoperită, iar ea însăși
este ridiculizată. Donnatela își arde atunci textele
și devine o adolescentă rebelă care își va trăi,
asemenea tuturor oamenilor, iniţierea în viaţa
pământească. Povestea ei, desfășurată pe fun-
dalul mizer și pitoresc al unui cartier timișorean,
seduce poate mai ales prin îmbinarea de can-
doare și brutalitate, de umor benign și sarcasm în
zugrăvirea tribulaţiilor eroinei ce își caută propria
cale în mijlocul unei lumi în derută.

AUTOAREA
BEATRIS SEREDIUC (n. 1981, Timișoara) a absolvit Facultatea de

Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării din cadrul Uni �
versității de Vest, Timișoara, și un master de Creative Writing la aceeași
universitate. A publicat în reviste literare și antologii, obținând premii
pentru poezie și proză scurtă. Primul său roman, Varză, a câștigat
concursul de debut al Editurii Adenium în 2013, când a și fost publicat.
În anul 2022, la Editura Casa de Pariuri Literare i�a apărut volumul de
poezii manual de realcătuire a sinelui.
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un nor în formă de cămilă
(Polirom, 2021) a obţinut și
Premiul Radio România cul-
tural, ediţia 2022, la categoria
Proză, și Premiul „Sofia
Nădejde“ pentru Literatură
Scrisă de Femei, ediţia 2021, la
categoria Proză.

„un nor în formă de cămilă rescrie
tragedia din Hamlet, recompunând
istoria tulburată a unei familii pen�
tru care teatrul este singurul acasă.
O tensionată înfruntare a orgoliilor,
singurătă ților și obsesiilor, în care
fiecare dintre protagoniști încearcă
să afle cine este cu adevărat, din�
colo de iluziile care se creează în

ambianța scenei. Relatate – până la
un punct – din perspectiva mamei,
regizoare trecută de pri ma tine re �
țe, fascinată de «jocul cu vorbele» și
animată de o patetică luciditate,
situațiile din piesa lui Shakespeare
dobândesc rezolvări și sem nificații
noi, într�o nara țiune surprinză�
toare, al cărei ritm alert te ține pri�
zonier de la început până la
sfârșit.“ (Carmen Mușat)

„Ce e cititul în nori dacă nu
jocul liber al fanteziei, semnul
imaginației puse la lucru? Alina
Nelega ne introduce cu titlul ro�
manului în fabulația de gradul
doi când confruntă una din pie�
sele de căpătâi ale teatrului cu

ipoteza răsturnată a nebuniei
per sonajului. Nu, fiul nu joacă ne�
bunia, ci e bolnav, iar mama, care
îl cunoaște dincolo de masca so�
cială, se scufundă împreună cu el

în purgatoriul suferinței psihice.
Născut din stăpânirea mecanis�
melor dramaturgiei și din fideli�
tatea Alinei Nelega pentru scenă,
romanul explorează în cercuri

concentrice ficțiunea autonomă,
edificată pe referințe la lumea
teatrală autohtonă.“ (Oana Cris�
tea Grigorescu)

Alina Nelega este romancieră
și autoare dramatică. Dublă lau�
reată UNITER, „Autor european“
la Heidelberger Stückemarkt, Ho�
norary Fellow in Writing al Uni �
versității din Iowa, SUA, este
profesor universitar și conduce
masteratul de scriere dramatică
al Universității de Arte din Târgu
Mureș. În 2020 i s�a decernat pre�
miul pentru proză al revistei „Ob�
servator cultural“ pentru roma �
nul ca și cum nimic nu s�ar fi în�
tâmplat (Polirom, 2019, 2021). SDC

Alina Nelega, câștigătoarea Premiului
liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte
la FILIT 2022: un nor în formă de cămilă

SEMNAL EDITORIAL

Rahaf Mohammed, Rebelă. Fuga mea din
Arabia Saudită 
Traducere de Miruna Andriescu

În ianuarie 2019, după mai bine
de un an de planificări meticu�
loase, Rahaf Mohammed reușește
să fugă din Arabia Saudită și să
scape de familia în care se simte
oprimată. Odată ajunsă pe aero�
portul din Bangkok, un bărbat
care pare că vrea să o ajute îi ia
pașaportul și nu i�l mai retur�
nează. Rahaf își dă seama că a
căzut în capcană. Știe că dacă va fi
trimisă acasă riscă să fie ucisă,
asemenea altor femei considerate
rebele în țara ei. Disperată, își face
un cont de Twitter și cere lumii
întregi să o ajute. Într�o singură zi,
reușește să atragă 45.000 de follo�
weri datorită cărora va găsi în cele
din urmă refugiu în Occident.

Rahaf povestește cum a evadat și
cum arăta viața ei în Arabia Saudită –

o viață pe care o trăiesc mii de alte
femei. Rahaf vine dintr�o familie bo�
gată. A crescut în lux, dar sub con�
trolul strict al tatălui și al fraților, și
încă de mică a fost obligată să res�
pecte regulile unui sistem represiv
care le consideră pe femei inferioare
bărbaților și le tratează ca atare. De
la senzația de sufocare dată de
niqab până la revolta provocată de
refuzul unor drepturi minime – fe�
tele nu au voie să iasă ne�însoțite, să
râdă în public sau chiar să meargă
pe bicicletă – și de pedepsele dure
pentru legăturile amoroase inter�
zise, Rebelă este un document des�
pre violența și umi lințele la care
sunt supuse unele fe mei și extraor�
dinara poveste a unei fete aflate în
căutarea libertății.

„Rebelăarată că dinamica onoa �
re�rușine și sistemul care le acordă
bărbaților dreptul de supraveghere

marchează în continuare viața de zi
cu zi a femeilor saudite și universul
lor moral printr�un amestec com�
plex de elemente psihologice, cul�
turale și religioase. Sauditele me �
rită să aibă opțiuni mai bune și mai
sigure pentru viitorul lor.“ (Ayaan
Hirsi Ali)

RAHAF MOHAMMED avea
opt sprezece ani când a fugit din
Arabia Saudită, atrăgând atenția
lumii prin postările ei de pe Twitter.
Fiica unui politician, Rahaf a fost
crescută conform unei interpretări
opresive a islamului care spune că
fetele și femeile nu au practic nici

un fel de libertate. Un mare nu �
măr de oameni s�au mobilizat și
i�au susținut cauza pe rețelele de
socializare; ca urmare, Rahaf a
primit azil în Canada, țară în care
locuiește în prezent și militează
pentru libertatea și drepturile fe�
meilor. SDC
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Hollywoodul, în general, are o pro�
blemă cu originalitatea și cu IP�
urile (Proprietățile Intelectuale),
reducând producția de filme cam
la aceleași serii și francize pe care
încearcă permanent să le împros�
păteze. Acest lucru era foarte ade�
vărat înainte de Covid și este și
mai adevărat după ce pandemia
a golit cinematografele de filme
și spectatori. Justificarea produ�
cătorilor de „conținut“ este că pu�
blicul nu are încredere decât în
brandurile cunoscute, deși de fapt
lucrurile sunt mult mai complicate. 

La fel, și în genul horror (foarte
prizat acum, din motive de serba�
rea de Halloween) pare să se bazeze
pe formula RSPR, adică reboot,
sequel, prequel și reimagining,
dar orice alt nume pentru un astfel

de proces poate fi inventat oricând.
În sine însă, totul se reduce la fap�
tul că cele mai de succes francize
horror, cele care au fost apreciate
de public de�a lungul mai multor
decenii, refuză să moară și sunt
permanent resuscitate de către
producători. Sunt serii celebre
precum Halloween, Hellraiser, Evil
Dead, The Exorcist, A Nightmare
on Elm Street, Friday the 13th și
alte câteva. Unul dintre lucrurile
pe care le au în comun? Toate au
fost create în urmă cu mai bine
de trei decenii, pe vremea când
producătorii nu se fereau de ori�
ginalitate ca de tămâie.

Un film nou dintr�o franciză fa�
miliară poate fi un motiv pentru
fani de a reveni în săli sau de a
plăti un abonament de streaming,

numai că relația este mult mai
complexă decât își doresc produ�
cătorii. Astfel de francize au fani
hotărâți care vor ca noile filme să
își merite, totuși, banii, și amendează
financiar imediat orice produs care
nu îndeplinește această condiție.
Este o lecție pe care Star Wars și
Marvel (Disney) sau Rings of Power
(Amazon) se pare că n�au reușit s�o
înțeleagă în ultimii ani.

În cazul francizelor horror, spu�
ne site�ul specializat Den of Geek,
publicul cere ca noile filme dintr�o
serie „să onoreze franciza și mito�
logia ei, fără să ne insulte in te li �
gen ța și, în același timp, să vină
cu ceva nou“. De aceea, unul dintre
secretele succesului este ca pro�
ducătorii să angajeze realizatori
care sunt fani adevărați și inte �
ligenți ai acestor francize. Și chiar
și așa, calitatea rezultatului nu
este automat garantată. Un astfel
de exemplu poate fi noul Hellraiser,

proaspăt lansat, care și�a dorit cu
adevărat să resusciteze o franciză
de multă vreme redusă la stadiul
de serie B, C și chiar D, fără să
reușească că adevărat. Cu toate
lipsurile acestui film, fanii au apre�
ciat efortul și s�ar putea ca Hell �
raiser 2022 să aibă parte de o con�
tinuare.

Scream și Evil Dead sunt două
francize care au rămas în cea mai
mare parte sub controlul creato�
rilor lor, cu diverse grade de succes,
și de aceea nu au avut parte de
eșecuri răsunătoare de�a lungul
existenței lor. Și ele refuză să moa�
ră: un Scream 6 este în lucru, în
vreme ce în primăvară vom avea
parte de Evil Dead Rise.

Cu Exorcistul lucrurile sunt
mai complicate. Filmul original al
lui William Friedkin, din 1973, cu
scenariul scris chiar de William
Peter Blatty, autorul romanului,
este o capodoperă a cinematografiei.

Prin urmare, tot ce a urmat (patru
filme și un serial TV) nu a putut
trece de această ștachetă. Și pe
bună dreptate, fiindcă, în afară
de Exorcist III (1990), regizat de
Peter Blatty, restul producțiilor
au fost niște dezastre în grade di�
ferite. Studioul Blumhouse, spe�
cializat (cu succes) în horror, a
cumpărat drepturile asupra Exor�
cistului și vrea să realizeze o nouă
trilogie, dar multă lume se în�
treabă dacă aceasta este cu ade�
vărat o idee bună. 

Alte francize horror se află în
aceeași situație: The Texas Chain�
saw Massacre, Chucky, A Nightmare
on Elm Street, Friday the 13th, The
Omen, The Amityville Horror.

Halloween, franciza creată prin
celebrul și foarte apreciatul film
omonim realizat în 1979 de către
John Carpenter (care a lansat in�
voluntar subgenul de filme numite
slasher), a avut parte de o istorie

De Halloween, francizele
horror refuză să moară



prezenți pe TikTok, unde hashta�
gul #BookTok a explodat recent,
cu un număr crescând de cititori
care își postează cronicile de carte
și discută cu autorii. Aceștia, pe
de altă parte, profită pentru a�și
promova operele. Având în vedere
această influență în creștere, Sa�
lonul de carte de la Frankfurt a fă�
cut pentru prima dată un parte�
neriat cu TikTok. „A devenit un loc
unde se pot recomanda cărți și
unde poți descoperi cărți. dar
unde se pot distribui și cronici, iar
asta a avut impact substanțial
asupra vânzărilor de carte din
lume“, spune Tobias Henning, ma�
nager pentru TikTok în Germania,
Europa Centrală și de Est. De
exemplu, vânzările cărții It Ends
With Us a americancei Colleen
Hoover au crescut considerabil
după ce volumul a fost lăudat în
comunitatea TikTok. O cronică ti�
pică, în maniera acestei rețele,
pentru carte arată cam așa: o fe�
meie care lăcrimează și oftează în
timp ce citește romanul, având pe
fundal muzică și o voce care spune
„N�am plâns niciodată atât de
mult când am citit o carte!“.

ANTI-SUPEREROI

Nu toată lumea iubește supere�
roii, mai ales autorii de film ma�
turi, care nu se grăbesc să se înre�
gimenteze în armatele Marvel și
DC. Unul dintre aceștia este James
Cameron, care, pregătindu�se să
își lanseze noua suită de filme din
seria Avatar, a lovit în concu rență.
„Vreau să fac lucrul pe care ceilalți
nu îl fac“, spune Cameron. „Când
mă uit la filmele astea mari și spec�
taculoase – vorbesc despre voi,
Marvel și DC –, văd că personajele
acestor filme, indiferent de vârsta
lor, se comportă ca niște liceeni.
Lucrurile serioase care pe noi ne
aduc cu picioarele pe pământ, care
ne dau putere, dragoste și un scop

ZODIA ECONOMIEI

Occidentul începe să cunoască
„deliciile“ erei ceaușiste: Orches�
tra Filarmonică din Mannheim a
decis să amâne debutul noului se�
zon pe fondul problemelor eco�
nomice și a noii „directive“ de so�
brietate energetică. Este prima
orchestră din lume care ia o deci�
zie atât de radicală, comentează
„Le Figaro“. Astfel, primul concert
al filarmonicii din Mannheim tre�
buia să aibă loc pe 24 octombrie,
dar acum este amânat pentru 22
decembrie. „Bugetul anual dedi�
cat cheltuielilor pentru energie a
sărit de la 60.000 la 200.000 de
euro. Am devenit ostaticii unei
situații incontrolabile“, s�a plâns
directorul general Daniel Weis�
mann la RTL. Criza energetică,
declanșată de măsurile europene
generate de războiul din Ucraina,
apasă greu asupra sectorului cul�
tural, scrie „Le Figaro“. În Franța,
de exemplu, din septembrie, mo�
numentele nu mai sunt iluminate
noaptea și se apelează sau se iau
în considerare orice mijloace pen�
tru a scade factura de la energie,
de la reducerea încălzirii la închi�
derea temporară a unor instituții.

SECRETUL ANILOR ’80

Într�un interviu recent pentru
„The Guardian“, Nick Rhodes,
unul dintre principalii compozi�
tori ai trupei Duran Duran, a ana�
lizat motivele pentru care for ma �
țiile apărute în anii ’80 se bucură
de longevitate. „A fost o perioadă
de aur pentru muzică“, spune
Rhodes. „Individualismul era
apreciat. Eram în top alături de
trupe precum The Cure, The
Smiths, INXS, Depeche Mode, dar
aveam și veterani precum Rolling
Stones sau Aerosmith, și nume
precum Laurie Anderson, Kraft �
werk sau Siouxsie and the Ban�
shees. Fiecare avea propria iden�
titate. Erai mândru de faptul că nu
suni exact ca altcineva. Nici nu ne�ar
fi trecut prin cap să facem altfel.
Acum, pe piață se găsește foarte
multă muzică bună, dar trebuie să
cauți foarte mult ca să o găsești și,
în general, toți sună la fel.“

LITERATURA TIKTOK

Cunoscuta rețea de socializare
chinezească capătă o influență tot
mai mare și într�un sector la care
puțini se așteptau, cel al cărților.
Din ce în ce mai mulți autori sunt
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în viață? Aceste personaje nu le
înțeleg, nu le simt. Nu cred că așa
trebuie să facem filme.“ Cameron
nu e singurul care nu apreciază
supereroii, este doar ultimul pe o
listă pe care apar nume respectate
precum Martin Scorsese, Ridley
Scott, Francis Ford Coppola sau
Jane Campion. Alan Moore, auto�
rul romanului grafic Watchman,
care a părăsit complet industria
comics și s�a convertit la litera�
tură, și�a exprimat din nouă păre�
rea despre supereroi într�un in�
terviu recent. În trecut, Moore a
declarat că supereroi reprezintă
„o plagă“ pentru cinema și „pentru
cultură în general, într�un anumit
grad“. El vede ca fiind grotesc fap�
tul că personaje create „pentru
puști de 12 ani sunt furate creato�
rilor originali și aduse în filme
concepute să placă adulților“. De
asemenea, Moore vede în faptul
că foarte mulți adulți stau la
coadă la filme cu supereroi indi�

ciul unei periculoase „infantili�
zări a publicului care poate fi
precursoare a fascismului“.

CRONICA NEAGRĂ

n Leslie Jordan (67 de ani). Actor
american, cunoscut pentru rolu�
rile sale din seriale precum Will
& Grace sau American Horror Sto �
ry. Și�a pierdut viața într�un acci�
dent de mașină.
n Libor Pešek (89 de ani). Dirijor
ceh de renume mondial, care a
condus Liverpool Royal Philhar�
monic Orchestra mai bine de un
deceniu, până în 1997.
n Pierre Soulages (102 ani). Unul
dintre cei mai apreciați artiști
plastici francezi, care și�a declinat
pe orice suport posibil obsesia
pentru culoarea neagră, creând un
stil denumit „Outrenoir“ (aprox.
„ultra�negru“). „Lumina vine de la
culoarea care reprezintă absența
luminii“, spunea Soulages într�un
interviu din 2009. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

PE SCURT
lungă și tulbure, plină de succese,
eșecuri și reinterpretări. În fine,
ea părea să fi găsit o nouă direcție
cu rebootul foarte apreciat realizat
în 2018 de către David Gordon
Green. Numai că următoarele două
filme n�au fost succesele scontate,
nu neapărat comercial, cât ca pro�
duse reușite în sine, nici Halloween
Kills (2021), nici proaspăt lansatul
Halloween Ends. Ultimul, din pă�
cate, care ar fi trebuit să fie con�
cluzia explozivă a întregii serii, se
bazează pe o serie de decizii crea�
tive atât de neinspirate, încât a
reușit să deranjeze complet fanii
și să aducă toată saga într�un punct
în care toți se întreabă cum ar mai
putea continua.

„Halloween Ends este încă o do�
vadă că publicul vrea horror ori�
ginal“, scrie revista „Total Film“,
comentând proaspetele eșecuri
ale noului Halloween și ale noului
Texas Chainsaw Massacre. „Suntem
de acord cu Martin Scorsese că
cifrele nu contează cu adevărat,
că există multe filme mari care
eșuează comercial. Dar, în cazul
horrorului, cifrele afară că spec�
tatorii vor horror original.“ Revista
britanică se referă aici la faptul
că, în acest an, foarte multe pro �
ducții noi, originale, au avut succes
de critică și de public, cu încasări
consistente. Este cazul lui Smile,
un „slasher psihologic“, Barbarian,
The Black Phone, noul film al lui
Scott Derrickson (despre un băiețel
care vrea să scape de un ucigaș în
serie ajutat de fantomele victimelor
acestuia) sau Terrifer 2, un slasher
sângeros despre un clovn ucigaș.
Sunt filme cu bugete mici, dar al
cărui succes a dus la profituri în�
semnate. De exemplu, The Black
Phone, a costat 18 milioane de do�
lari și a avut încasări de peste 100.

„Este clar că există cerere pentru
noi filme de groază, cu subiecte
originale și personaje originale“,
scrie „Total Film“. „De ce să conti�
nuăm să batem la uși închise sau
să reinventăm roata când specta�
torii cer idei noi? Cifrele arată clar
ce vor spectatorii. Deci la o parte,
Michael Myers, este vremea ca alt �
cineva să ne bântuie coșmarurile!“ 

O astfel de noutate ar putea fi
serialul�antologie Guillermo del
Toro’s Cabinet of Curiosities, creat
pentru Netflix de către celebrul
regizor Guillermo del Toro, care
apare în serie și pe post de gazdă,
la fel ca celebrul Crypt Keeper din
Povestiri din criptă. Unul dintre
scopurile acestui serial este să pre�
zinte publicului noi voci în horror,
autori care adaptează aici povestiri
selectate sau scrise chiar de către
regizorul Labirintului lui Pan. SDC
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Deși Bruce Willis 
(67 de ani) s-a retras
din activitate anul
acesta din motive
medicale, decizia lui
nu a în semnat chiar
dispariția de pe
ecrane a actorului.

DRAGOȘ COJOCARU

Un film nou cu Willis, Wire Room,
a fost lansat în septembrie, în no�
iembrie va avea loc premiera Pa�
radise City (în care Willis joacă
alături de alt veteran, John Tra�
volta) și mai urmează și altele. Fil�
mografia lui s�a îmbogățit în 2022
cu cel puțin 11 producții noi, în
general filme de acțiune, fără
pretenții, cu buget mic și care si �
gur nu vor fi apreciate de critici.
De asemenea, toate sunt producții
care i�au permis lui Willis să se
achite repede de sarcini, profi�
tând în schimb de numele lui și de
fanii fostului superstar. Care a
primit și el un salariu foarte mic,
comparativ cu sumele pe care le
câștiga odinioară.

Mai tânărul Nicolas Cage (58 de
ani) a turnat și el filme în serie, în ulti�
mii ani, o mulțime de producții de
serie B, motivat mai mult de rezolvarea

problemelor financiare. Iar de mai
bine de un deceniu, Liam Neeson
toarnă „thrillere de acțiune“ pe
bandă rulantă.

Alt superstar al filmelor de
acțiune, Mel Gibson (66 de ani),
pare și el angajat pe această cale.
Cariera lui Gibson a suferit o lovi�
tură cumplită în 2006, când un
anumit incident la beție a făcut ca
fostul Mad Max să fie făcut praf și
pulbere de moraliștii ipocriți (dar
puternici) ai Hollywoodului. Gib�
son a fost silit să dispară câțiva ani
și să revină, încet, într�o serie de
filme independente înainte de a fi
„iertat“ după ce filmul Hackshaw
Ridge, pe care l�a realizat în 2016,
a avut succes de public și critică și
i�a adus o nominalizare la Oscar.
Acum, Mel Gibson va regiza noul
film din seria Arma fatală și, poate,
va realiza o continuare la The Pas�
sion of the Christ. 

Cu toate acestea, Gibson se ține
ocupat în stilul lui Willis, apărând
în multe filme de acțiune cu buget
mic, care de obicei merg direct în
serviciile VOD (Video on Demand).
Gibson are la activ opt filme în acest
an, în vreme ce un star „normal“
apare în două�trei filme.

Aceste filme nu aduc mulți
bani, nici prestigiu. Ele profită de
numele fostelor supervedete pen�
tru că, internațional, există o piață
bună pentru astfel de producții.
Și, în același timp, astfel de filme
îi țin ocupați și, poate, într�o oare�
care zonă de atenție a publicului
pe aceste celebrități.

Pentru că adevărul este că
Hollywoodul nu e un loc bun pen�
tru actorii ajunși la bătrânețe. E o
problemă care datează de decenii
și afectează întreaga industrie ci�
nematografică americană, nu nu �
mai actorii. Un studiu realizat de

Amica Senior Lifestyles arată că
numai 2% dintre cele mai impor�
tante filme din 2021 au avut în ro�
lurile principale actori seniori
(peste 60 de ani). Seniorii nu prea
au de ales dintr�o mare varietate
de roluri: ei apar în general ca po�
liticieni, monarhi, militari de rang
înalt. Un alt studiu de la Yeshiva
University arată că probabilitatea
de a fi angajat ca regizor scade la
jumătate după ce ai trecut de 40
de ani. Iar în 2022 Writers Guild
of America a descoperit că per�
soanele peste 55 de ani repre�
zintă doar 18% dintre scenariștii
care au avut de lucru în 2019 în
cinema și doar 12% dintre cei din
televiziune.

Culmea este că seniorii, nu ti�
nerii, sunt printre cei mai mari
consumatori de produse de diver�
tisment de tipul celor produse de
Hollywood – cei de 55�64 de ani se
clasează imediat după grupa de vâr�
stă 35�44 și deasupra celor de peste
65 de ani. Este de bun simț să presu�
pui că niște „creatori de conținut“ ti�
neri și foarte tineri, în marea lor
majoritate lipsiți de o reală expe �
riență de viață, nu prea pot crea și
propune produse cu adevărat inte�
resante pentru publicul mult mai
matur. Dar într�o industrie care
aproape că a redus creativitatea la
supereroi, poate că asta nu prezintă
o mare problemă…

Anul acesta, actorii mai vâr�
stnici au avut o reprezentare ceva
mai bună în producțiile oferite
publicului, de exemplu Emma

Thompson (63 de ani) în Good
Luck to You, Leo Grande sau Diane
Keaton (76 de ani) în Mack & Rita.
Însă majoritatea producțiilor
ame ricane, în continuare, nu îi
prezintă pe seniori într�o lumină
pozitivă. „Norma e să portretizezi
bătrânii, mai ales bătrânele, drept
zombi, stafii, mame vitrege rele,
senili etc.“, spune Barbara Zecchi,
profesoară de film la University of
Massachusetts Amherst. „E drept
că, în ultimii ani, am avut parte de
multe excepții, dar ele sunt, în ge�
neral, cu adevărat cazuri excep �
țio nale și reușesc doar să confir� 
me regula. Și mă gândesc că există
multe altfel de excepții, actrițe
precum Jane Fonda, Sharon
Stone, Lucy Liu, Glenn Close, Jen�
nifer Lopez, Geena Davis, Susan
Sarandon și multe altele care con�
firmă faptul că putem îmbătrâni
frumos.“

Cel care pare a fi o completă
excepție la toate cazurile de mai
sus este Tom Cruise care, la 60 de
ani împliniți, arată că este, poate,
ultimul mare superstar al Holly�
woodului, după ce a înregistrat
un succes de�a dreptul gigantic cu
Top Gun: Maverick. 

„În filmul Sunset Boulevard,
actrița Gloria Swanson era pre�
zentată ca o vedetă bătrână și
eșuată. Avea numai 50 de ani. As�
tăzi îl avem pe Tom Cruise într�o
poveste romantică într�un film
de mare succes la vârsta de 60 de
ani“, comentează criticul Tim 
Appelo. SDC

Astăzi vă învăț cum puteți avea 
o livadă frumoasă, dacă stați la
casă. De fapt două livezi, de o
parte și de alta a casei. Una 
de cireși și una de meri.

În primul rând este nevoie să stați la
casă. Pentru asta trebuie să iden �
tificați trei parcele de teren intravi�
lan și să o cumpărați pe cea din
mijloc. Un inginer topometrist va

trasa, va măsura și va înfige în sol
țărușii de proprietar tuns, ras, frizat
și intabulat, practic colțurile gardu�
lui tău de mic stat în sat. Apucă�te de
casă, dar nu te grăbi să faci gardul.

Dacă timp de trei luni proprie�
tarul parcelei din dreapta nu apare
la vedere, pune mâna pe ruletă. Mă�
soară trei metri în continuarea tere�
nului tău și bate doi noi țăruși. Sunt
țărușii tăi imperiali, de expansiune
teritorială. Acolo va fi gardul tău din
dreapta, un fel de capăt estic al
lumii, unde vei planta cireșii, pre�
cum fac japonezii.

Pe proprietarul parcelei din
stânga îl poți aștepta cam patru luni.

Sigur nu apare, fiindcă dacă o făcea
nu�mi ieșea mie textul articolului.
Măsori trei metri și înfigi cei doi
țăruși imperiali vestici. Acum ai fix
spațiul necesar pentru înființarea
livezilor. Te poți apuca de construit
gardul.

Ca soi de cireș recomand
Boam be de Cotnari, fiindcă are coa�
cere relativ timpurie, iar fructele
sunt o combinație perfectă de
dulce, acrișor și aromă. Crocante și
ferme, vor arăta incredibil de bine
în borcanele de compot. Mare grijă
cu tratamentele aplicate pomilor,
să fie făcute la timp cu substanțe de
calitate.

Merii pot fi de care�o fi, dar
musai altoiți, fiindcă nu te muți la
casă ca să crești meri pădureți. Mie
îmi plac soiurile Ionatan și Golden
Delicious, total diferite, dar care
conlucrează perfect în aceeași tartă,
botezate fiind de aceeași nașă:
scorțișoara. Să nu�ți fie milă când le
faci tăierea, toamna târziu sau în fe�
bruarie. Dacă îi lași de capul lor, vor
face mai degrabă bețe de undiță
decât mere. Stropirile nu diferă
mult de cele pentru cireș, pui dublu
de zeamă în vermorel și faci turul
imperiului.

Sunt sigur că între timp, cu
stres și cheltuială, ai terminat și
construcția casei. Te rog, spune�mi
că ai făcut și șemineu în sufragerie,
fiindcă vreau să mi te imaginez,
într�o seară de toamnă târzie, la

gura focului, savurând o felie de
tartă cu mere și o cană de compot
de cireșe. E posibil să auzi bătăi în
geam. Cel mai probabil este unul
dintre vasalii tău, vecinul dinspre
est, agitându�se și ținând în mână o
ruletă. Cel din vest vine, statistic,
după o lună. Dacă ții la livezile tale,
nu vorbi cu ei. SDC
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Cineva a fost primul aici

Bătrânețea de serie B a Hollywoodului
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