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Polirom – 25 ani: 
de la o lansare la alta

Era în primăvara lui 1995.
Lansarea primului volum
publicat de recent înfiin -
țata editură Polirom – 
Pentru Europa de Adrian
Marino – a avut loc la Casa
Pogor cu participarea 
autorului. 

SILVIU LUPESCU

Ieșean la origini și absolvent al Li�
ceului Internat, Marino a locuit cu
părinții în imobilul de pe strada
Ralet nr. 10 (btw, o stradă care să�i
poartă numele există în Cluj, unde –
după cum mărturisea – s�a simțit
mereu un exilat, dar nu și în ora �
șul lui natal!). Așa încât de câte ori
venea la Iași refuza să tragă la un
hotel și prefera să locuiască în
apropierea casei pă rintești, în�
tr�una din cele două camere ale
căsuței din parcul Muzeului Lite�
raturii, pe care directorul din acea
vreme al muzeului, poetul Lucian
Vasiliu, i�o punea întotdeauna la
dispoziție cu mul tă amabilitate.

Lansare cu mult public – o
sală arhiplină –, un public atras
de personalitatea autorului�căr�
turar („liber�profesionist“ cum îi
plăcea să se autodefinească), dar
și de conținutul de manifest ideo�
logic și ideile profund polemice
din carte, incitante la acea vreme
(încă) post�revoluționară. Printre
cei prezenți era Mircea Carp (ce�
lebrul „S�auzim numai de bine!“
de la Radio Europa Liberă – pen�
tru cine nu l�a cunoscut), un prie�
ten apropiat al lui autorului. Nu
lipseau Liviu Antonesei (apreciat
de Marino pentru spiritul „liber“)
și academicianul Al. Zub, cadre
didactice de la Universitatea Cuza
cu care Marino coresponda, ofi �
cialități locale (primar în acea
vreme era Constantin Simirad, el
însuși prozator cu deschidere spre
cultură, o deschidere neegalată

de urmași) și jurnaliști (îl men �
ționez aci pe Grigore Ilisei, directo�
rul de atunci al televiziunii ieșene).
Cu greu mi�aș putea aminti mai
multe nume, nu doar pentru că au
trecut ceva ani de atunci, dar și din
pricina emoției de care eram
copleșit. Era prima lansare pe care
urma să o moderez la Polirom, nu? 

Lansarea avea să dureze 2�3
ceasuri – ideile din carte erau în �
că proaspete și reuneau preocu�
pările unui Adrian Marino ce
renunțase la (renegase?) critica
literară pentru a se avânta cu
arme și bagaje pe tărâmul ideolo�
giei – liberalism, descentralizare,
ieșirea din provincialismul cul�
tual, integrare europeană ș.a.m.d.
Cartea era rezultatul câtorva ani
de publicistică militantă – în
„Dreptatea“ țărănistă, „Cotidia�
nul“, „Tribuna Ardealului“ ș.a. (o
listă completă poate fi consultată
în excelenta cercetare coordonată
de Florina Ilis și publicată de Bi�
blioteca Central Universitară „Lu�
cian Blaga“ din Cluj�Napoca în

2010). Cam în același spirit erau și
sfaturile pe care Adrian Marino i
le dădea „editorului său“ ieșean,
încurajându�l să creadă că viața
editorială autohtonă nu se re�
zumă la editurile „de la centru“ și
că, dimpotrivă, o editură din pro�
vincie cu un program editorial
adecvat poate să nu fie deloc „pro�
vincială“. Mi�o repetă în scrisorile
sale și la telefon – ca o paranteză,
Adrian Marino nu a folosit nicio�
dată calculatorul, scria numai de
mână, în anii din urmă cu un scris
aproape imposibil de descifrat,
exceptând�o pe doamna Lidia,
soția lui, care era mai sincronă cu
tehnica de calcul și îi dactilogra�
fia manuscrisele pe calculator.

Au urmat autografele... De
fapt, e momentul pe care mi�l
amintesc mai în detaliu. Trecusem
hopul. Printre primii care au soli�
citat o dedicație a fost o persoană
din sală care s�a prezentat drept
„Prințul Sturdza“. Mărturisesc că
nu știam nimic despre „Prințul“
aflat în acea vreme în vizită la Iași.

Cu cinismul și umorul său carac�
teristic, Adrian Marino avea să re�
vină mereu la acel moment –
„domnule Lupescu, să am un prinț
prezent la o lansare, așa ceva
numai la Iași mi se putea întâm�
pla“. Țin bine minte că una dintre
persoanele care îl însoțea, proba�
bil secretarul său, a venit să plătească
exemplarul de carte și mi�a oferit o
bancnotă de 50 de franci elvețieni
„un mic cadou din partea prințului,
pentru noua editură ieșeană“. Cartea
costa la vremea aceea șapte lei (vreo
doi�trei dolari, cred). 

A trecut ceva vreme de atunci...
Adrian Marino, cărturarul, avea
să treacă în neființă în 2005. Re�
cent, s�a stins din viață și istoricul
și diplomatul Mihai Dimitrie
Sturdza, strănepotul domnitoru�
lui Mihai Sturdza. Dorința ultimă
a prințului a fost ca trupul să�i fie
readus la Iași, orașul natal, unde a
și fost înhumat la 20 aprilie a.c. în
cavoul familiei din Cimitirul Eter�
nitatea. A rămas doar bancnota
aceea de 50 de franci elvețieni,

seria 04K5057853, pe care am
păstrat�o de atunci și până astăzi
ca pe un soi de talisman, nutrind
un vag sentiment că ar putea con�
tribui în vreun fel, cât de puțin, la
succesul editurii.

PS:Acea primă carte a editurii
a avut parte de un turneu de lansări
care a continuat la Cluj�Napoca (la
Biblioteca Central Universitară,
condusă la acea vreme de Doru Ra�
dosav), Bistrița, Târgu�Mureș (în
fosta librărie „Romulus Guga“),
Timișoara (gazde fiind Mircea
Mihăieș, Adriana Babeți și Cornel
Ungureanu la sediul revistei „Ori�
zont“), Craiova, și, în final, la Bu �
curești (în grădina GDS, din care
fosta librărie a dispărut între timp).
Nici un prinț nu avea să mai parti�
cipe însă la acele lansări... SDC

Mai 1995, lansare la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca



3 iulie 2001

Dragă domnule Lupescu,
Vă ofer un nou mic „caz“ de ecouri de presă. Este foarte pro�

babil că textele din provincie să vă fi „scăpat“. Operația, în ansam�
blu, poate fi considerată ca „reușită“. Cred că împărtășiți același
punct de vedere.

Îndrăznesc să vă pun două întrebări, asigurându�vă că nu mă
supăr dacă�mi veți răspunde negativ: 

1. Mai figurez pe lista serviciului de presă? Am redus�o – vă
reamintiți? – doar la cărțile de politologie și de istorie. Despre
unele dintre ele am și scris. După cum voi face și cu ultima carte a
lui V. Tismăneanu, Spectrele Europei Centrale, pe care am cumpă�
rat�o. Dacă motivul este pur economic – reduceri drastice, vă

înțeleg pe deplin. Altfel...
2. Sorin Antohi mi�a

vorbit foarte fugitiv, la
telefon, că dvs. ați fi receptiv la o ediție a doua a celui de Al treilea
discurs, în iarnă. Mărită și cu unele texte noi. V�aș ruga să�mi
confirmați. La fel dacă, în perspectivă, v�ar interesa un volum de
Critici de idei. O culegere bine sistematizată de astfel de cronici
de cărți. În orice caz, anul viitor, în a doua jumătate.

Acum lucrez la o carte de pionierat: Cenzură și libertate în
România. Foarte probabil în două volume compacte. Sper să vă
intereseze. Dar când va fi încheiată nu știu. În ultimul timp am
avut serioase dificultăți medicale, acum, sper, depășite.

Am amintiri frumoase despre începuturile Poliromului și aș
dori, sincer, să le iau cu mine, acum, când, la 80 de ani, totul este
posibil...

Vă doresc mult succes în toate, cu bune gânduri,
Adrian Marino
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Târgul de carte Bookfest 2019

5 ani mai târziu: cinci scrisori
19 aprilie 2000

Dragă domnule Lupescu,
Vă mulțumesc pentru mandatul trimis, foarte bine venit, în perspec�

tiva călătoriei de care v�am vorbit. Dar ea rămâne încă problematică da�
torită... mâinii mele stângi în suferință. Sper să reușească tratamentul.

Aștept sosirea, în iunie, a lui Sorin Antohi, în vederea proiectului
anunțat (referire la volumul Al treilea discurs: cultură, ideologie și po�
litică în România. Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi, Polirom,
2001). În orice caz, lucrez intens – într�o fază încă documentară, dar ex�
trem de aprofundată, la Cenzură și libertate în România. Aș îndrăzni să
spun că încerc, măcar, o „premieră absolută“. 

Cu salutările cele mai cordiale,
Adrian Marino

19 august 2000

Dragă domnule Lupescu,
Mă grăbesc să vă mulțumesc pentru volumele trimise. Mă

interesează doar sectorul ideologico�politic și istorie. Tot ce
publicați în acest sens este de prim ordin. Noroc de Polirom și
de dvs., că unii – categoric înapoiați – află în sfârșit câte ceva
despre cenzura franceză. Mă ocup de ani de zile și știu ce vor�
besc. O altă carte, tot franceză, [...] Censure et culture sous l’An�
cien Régime, de Georges Minois (Paris, Fayard, 1995),
dovedește că în Franța existau de fapt un număr de 4 (patru)

corpuri paralele. Polițistul parizian […] este doar unul dintre
actorii unui mecanism mult mai complicat. [...] Dar polemică
pe această temă n�am de gând să întrețin. Merg, într�un fel, la
o „carte testament“, ultimă, cum am mai spus, Cenzură și liber�
tate în România. În treacăt fie spus, foarte greu de realizat.

În legătură cu proiectul Antohi�Marino, aș îndrăzni să
vă sugerez să faceți apel, din nou, ca redactor de carte la ex�
celenta Mariana Codruț, care s�a mai ocupat de cărțile mele.
Ce s�a întâmplat în 4�5 zile la Cluj este doar o primă venire
colocvială. Sorin A. îmi spune că va mai adăuga încă... 100
de pagini. Iar eu voi interveni, masiv, în special la capitolul
„Al treilea discurs“ – între europeniști�globaliști și

naționaliști�izolaționiști. O altă față a unei polemici tra �
diționale în România între modernism și tradiționalism.

Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru Iașul „meu“
cultural. Fără Polirom, el nici nu ar exista. O jale...

În rest, toate cele bune, așteptând cu interes venirea pro�
pusă de S. Antohi. Peste puțin timp, la 5 septembrie, împlinesc
(intru în) vârsta de 80 de ani și aș începe încheierea finală a „so�
cotelilor“. Autobiografia, masivă, însă, va fi inedită. Cea de ani
de viață culturală – ideologică personală (1939�1999), cu trei ca�
pitole ieșene inițiale. Un document de epocă și nimic mai mult.

Al dvs., cu cele mai bune sentimente,
Adrian Marino

28 ianuarie ’96

Dragă domnule Lupescu,

Vă expediez încă un ecou, foarte recent, din Israel. Mi de pare că
este al treilea.

Lucrez foarte intens la Politică și cultură. Pentru o nouă cultură
română și cred că până la sfârșitul lui februarie și acest proiect să se
realizeze. Apoi îmi voi îngădui o pauză.

Anul acesta, cred că „norma“ a fost depășită:
Biografii IV (predat);
Revenirea în Europa (antologie, predat);
Cartea americană de la SUNY (programată în aprilie);
Politică și cultură (carte în progres).
Vă semnalez, cu titlu anecdotic, și mari oferte de la concurența

ieșeană. Dar „planul“ a fost realizat...
Cu cele mai bune urări,

Adrian Marino

***
12 febr. ’96

Stimate domnule Lupescu,
Iată alte două „ecouri“: unul germano�român, altul canadian

(acesta din urmă în continuare).
Politică și cultură. Pentru o nouă cultură română este complet,

repet, complet indiciată. Totul depinde acum de viteza lucrului la cal�
culator a soției. Ea nu poate lucra mai mult de 3�4 ore zilnic. Sper,
totuși, ca până la sfârșitul lunii întreaga lucrare să fie încheiată. Mi�aș
acorda, să spun, o toleranță de 7�10 zile în plus. Cel mult. Aș dori ca
apariția să coincidă cu... 5 septembrie. După care aș dori să mă retrag
„din afacere“.

Toate cele bune și, sper, pe curând,
Adrian Marino
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Când pășeam pentru prima oară 
în sediul Editurii Polirom din Copou,
aceasta se pregătea de aniversarea 
a 10 ani de existență.

GEORGE ONOFREI

La un deceniu de existență, Poliromul lansa
propria publicație, „Suplimentul de cul�
tură“, cu apa riție săptămânală. Se întâmpla
într�un peisaj al presei culturale mult mai
bogat decât cel de astăzi, cu adevărat
concurențial. Unul în care ne vânam unii al�
tora colaboratorii. Fără numele Polirom, nu
am fi reușit (în echipa din care mai făceau
parte de la bun început Lucian Dan Teodo�
rovici și Florin Lăzărescu) să atragem încă de la
nu mărul 0 (a existat, în buna tradiție a presei
clasice, o ediție 0 care nu a fost niciodată distri�
buită) o echipă fabuloasă de autori de rubrici.

La 25 de ani de Polirom, după 15 ani
de „Supliment“, sunt foarte puține cu�
vinte care pot fi așter nute fără teama că
voi scăpa tocmai esențialul. E un exercițiu
pe care însă sunt dator să îl fac.

Sunt dator pentru că, așa cum Poli�
rom înseamnă Silviu Lupescu, în egală
măsură și „Suplimentul de cultură“ i se
datorează. Fără domnia sa, nu ar fi existat
nici portofoliul senzațional de autori ai
Editurii, nici spiritul „primului magazin
cultural din România“. 

Silviu Lupescu a cerut, pe când eram
încă în anul al II�lea de facultate, să mă
întâlnească pe mine, un „puști“ de 21 de
ani care realiza pagina de cultură la un
cotidian local. Însuși fondatorul une ia
dintre cele mai mari edituri de la noi,
din fericire cu sediul în Iași, îmi propu�
nea în 2004 să preiau ca redactor�șef re�
vista Poliromului. Și astăzi îmi pare la
fel de neverosimil. 

Totuși, de atunci au trecut 15 ani. Pri�
mii au fost grei, deoarece impetuozitatea
mea era adesea o nucă în perete cu greu�
tatea culturală a Poliromului. Primele
ediții ale revistei au fost o școală dură de
presă culturală sub îndrumarea lui Silviu
Lupescu, a lui Lucian Dan Teodorovici și
Florin Lăzărescu. Eram ambițios, dar ne�
copt și se aștepta de la mine să devină
olimpic peste noapte. 

Spunem adesea că întâlnirile cu anu �
miți oameni ajung să ne definească. În
cazul meu, întâlnirea cu fondatorul Edi�
turii Polirom a fost ceea ce avea să mă de�
finească și mă va defini pentru toată
viața. Am învățat cât de important este să
investești încredere profesională în oa�
meni atunci când, pur și simplu, nu ai de
unde să știi ce va ieși. Am învățat că orice
lucru pe care nu îl faci riguros la timpul
său se va întoarce să te plesnească dure�
ros când ți�e lu mea mai dragă. Am 
în vățat cu adevărat la Polirom și la „Su� 
pliment“ să iubesc limba română, deoa�
rece nu am văzut un om mai îndrăgostit
de fibra unui text de cât Silviu Lupes� 
cu. Lumea îl cu noaște ca Editor, Director
General la Polirom, dar Silviu Lupescu
este în ace lași timp manager, redactor de
carte, iscusit corector, traducător, grafi�
cian. Un împătimit nu doar de cuvânt, ci
și de sunet și de imagine. 

Pentru mine Polirom a fost expe ri �
ența fundamentală: întâlnirea cu un om
extraordinar. Cu mentorul meu. Din acest
motiv, pentru mine Polirom înseamnă
Silviu Lupescu. SDC

Întâlnirea cu un om. Mentorul meu

În istoria de 25 de ani a
Editurii Polirom se stre -
coară o istorie de 19
ani personală. Atât timp
am petrecut, în diverse
ipostaze, acolo. Am
petrecut, adică, aici. 

LUCIAN DAN TEODOROVICI

Într�o zi din martie 2001, am fost
sunat de un prieten care mă
anun ța că Silviu Lupescu, directo�
rul de�atunci și de�acum al editu�
rii, ar dori să avem o discuție
privind o posibilă angajare. Când?
Pica într�o sâmbătă. O zi în care ar
fi trebuit să fiu plecat, să ies pen�
tru prima oară din țară. Aș fi
putut să explic asta, să amân în�
trevederea. N�am făcut�o, nici azi
nu mai știu de ce. Ba probabil că
știu: îmi doream mult să lucrez la
Polirom, editura avea deja un

nume respectat la șase ani de la
înființare, așa că n�am vrut să risc.
Șanse pentru excursii vor mai fi,
cred că mi�am spus. Habar n�am,
la drept vorbind, ce mi�am spus,
însă în acea sâmbătă am fost
acolo, la întâlnire. Iar lunea care
a urmat mi�am început lucrul la
Polirom. Primul post? Secretar de
redacție. 

Până la acea vreme publica�
sem două cărți, deci îmi închipu�
iam că știu oarecum ce înseamnă
lumea editorială din postura de
autor. Mai mult, mă ocupasem de
două edituri mici, OuTopos (a
grupului literar din care făceam
parte) și, ulterior, Editura T (de pe
lângă revista „Timpul“), deci s�ar
fi zis că știu cât de cât și ce în�
seamnă să fii editor. Mi�a trebuit
puțin să mă dumiresc însă că nu
știam ce înseamnă nici una, nici
alta. În 2001, Polirom era deja un
mediu profesionist, poate sur�
prinzător de profesionist pentru
perioada aceea, cu foarte mulți
oameni care știau exact ce au de

făcut, în timp ce eu, așa�mi vor�
beau propriile temeri, trebuia să�
mi găsesc o justificare clară, care
să mă convingă inclusiv pe mine
că am ce căuta acolo. 

Nu�mi sunt grozave aminti�
rile din primele luni. De pildă, 
n�am cum să uit, acum permițân�
 du�mi să zâmbesc, cum, în chiar
prima săptămână, încercând să
fac un stilou să funcționeze, am
împrăștiat o lungă și rar între�
ruptă dungă de cerneală pe�un
perete. Cred că sporesc amuza�
mentul dacă povestesc azi panica
în care m�am aflat și dacă recu�
nosc aici, acum, că am alergat ju�
mătate de oraș să cumpăr praf de
șters cerneluri, celebrele pic�uri
la acea vreme, rugându�mă să nu
care�cumva să observe cineva, în
timpul ăsta, că lipsesc de la servi�
ciu. Doar că pe�atunci nu prea
aveam cum să mă distrez de ase�
menea întâmplare.

Mai mult, după ce mi�am câș �
tigat în fine dreptul la o primă re�
dactare și m�am bucurat să am

parte de�un volum de Gogol pe
birou, petele de cerneală de pe�un
perete poliromian s�au evaporat
din topul gafelor proprii. Căci
acel volum începea cu nuvela
Nevski Prospekt, iar traducătorul
formulase cam așa prima frază:
„Nu�i nimic mai frumos, la Peters �
burg, decât să te plimbi pe Nevski
Prospekt“. Scriu „cam așa“ pentru
că nu�mi amintesc azi exact fraza,
însă mi�s clare de tot primele cu�
vinte ale ei. Și�mi sunt atât de
clare întrucât scriitorul din mine
găsise că un volum de Gogol tre�
buie să înceapă cu un plus de
eleganță stilistică, așa încât sim �
țise nevoia unei inversiuni: nu
vom începe cu „nu”, ci cu „nimic”.
Iar fraza, firește, urma să sune așa:
„Nimic nu�i mai frumos, la Peters �
burg, decât să te plimbi pe Nevs ki
Prospekt“. Cum însă era prima re�
dactare proprie, iar semnele mele
care indicau modificarea or fi fost
mai greu recognoscibile, tehnore�
davtorul le�a înțeles așa cum le�a
înțeles. Iar eu, când am făcut veri�
ficarea tehnoredactării, am fost
probabil mult prea orbit de
aproape geniala mea inversiune și
de faptul că eternitatea cărții va
păstra „nimic“�ul propriu ca prim
cuvânt, și nu „nu“�ul traducătorului,

încât n�am mai stăruit asupra fra�
zei. Așa încât, pentru eternitate,
acel vo lum de Gogol a apărut din
tipografie, cu numele meu trecut
la căsuța redacțională, având o
primă frază care arăta așa: „Nimic
nu�i nimic mai frumos, la Peters �
burg, decât să te plimbi pe Nevski
Prospekt“. Iar pentru mine, nimic
n�a fost nimic mai traumatizant,
în lunile care au urmat, decât să
mă apropii de o nouă carte spre
redactare. 

Nefericirea face că până și
această gafă mi�a fost depășită în
deloc îmbucurătorul top de�o
alta, apărută vreun an mai târziu,
când redactam o carte a unei
bune scriitoare autohtone. Iar în
text apărea, la un moment dat, ex�
presia: „Mă uitam ca prostul la
bec“. Deja relativa mea experiență
de redactor îmi dăduse o anumită
siguranță, acea siguranță pe care
însă un profesionist n�are voie 
s�o lase vreodată doar pe seama
instinctului. Instinctul, nicidecum
rațiunea, m�a îndemnat rapid să
fac acordul cu genul naratorului
din mintea mea, care, firește, era
acea bună scriitoare română. Și
mare mi�a fost șocul când, după
apariția cărții, autoarea a sunat,
înfuriată cu multă îndreptățire, să

Cerneală pe perete
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Îmi face mare plăcere să scriu la
sărbătorirea unui sfert de secol
de existență a Editurii Polirom.
Am apreciat mereu eforturile
depuse de cei care contribuie 
la prestigiul acestei edituri, mai
ales în vremurile vitrege prin
care trecem. Pare că pentru citi�
torii de cărți prezența editurii
în lumea culturii noastre este
mai importantă astăzi decât 
de obicei. 

AURORA LIICEANU

Sunt o persoană care colaborează
de multă vreme cu editura, de ceva
mai mult de zece ani, și am față de
ea respect și multă admirație.

Îi sunt recunoscătoare și lo�
ială. Recunoscătoare pentru în�
cântarea cu adieri de plăceri
ado lescentine, părând uitate, de a
citi cărți atât de bine selectate de
oameni care știu ce înseamnă o
carte care merită să fie citită.

Cărțile au rostul lor. 
Este, fără îndoială, meritul

domnului Silviu Lupescu, direc�
tor general, care știe să aleagă
buni cunoscători nu doar ai pieței
de carte de la noi, ci și ai pro duc �
ției literare din alte păți ale lumii.
De aceea, ampla și bogata tema�
tică editorială – peste 40 de do�
menii – poate bucura și satisface
un public diferit, cu interese dife�
rite de cunoaștere, inclusiv de
școlari și de studenți/cercetători.

Prin cărțile apărute la Poli�
rom am cunoscut scriitori mari ca
Ian McEwan, Iris Murdoch, Philip
Roth, Scott Fitzgerald, Orhan
Pamuk, admirabil traduși, și am
devenit familiară cu ținutul Na�
bokov, acest imperiu care a cuce�
rit lumea. Am aflat cât de prodi� 
gioasă este asociativitatea ca me�
canism cognitiv al creativității,
prin care se deschid mereu noi fe�
restre către lume, favorizând
punți între vremuri diferite, uni�
versuri diferite și scriitori diferiți.
Și fluiditatea fermecătoare între
imaginar și real, scriitorii trecând

cu ușurință granița dintre ele. Nu
spunea Nabokov că el gândește în
imagini, nu în limbi diferite? Nu�i
sfătuia el pe studenți „să mângâie
detaliile”?

Un merit deosebit are direc�
torul editorial de la Iași, Adrian
Șerban, cu priceperea, calmul și
seriozitatea dovedite constant în
munca lui. Eleganța lui în relațiile
de colaborare, spiritul analitic,
felul în care sugerează un punct
de vedere născut din propria
experiență sunt constante ale co�
laborării noastre fructuoase.

Nu pot să nu mă refer la re �
lațiile cu redactorul cărții, în
cazul meu cu Emanuela Stoleriu.
Orice stare dubitativă ai avea, ea
găsește o soluție, făcându�te să i
te alături cu încredere prin com �
petența, erudiția și cultura lite�
rară cu care se apleacă asupra
cărților pe care le redactează. Ai
în contactul cu ea impresia că
știe tot. Relațiile cordiale pe care
le dezvoltă pe parcursul colabo�
rării sunt cea mai bună cale pen�
tru Emanuela Stoleriu de a�ți

trezi admirația față de acuitatea
percepțiilor ei, precizia și se�
riozitatea cu care îndreaptă une �
le lucruri ce le scapă câteodată
scriitorilor.

Aș aminti și de zglobia perso�
nalitate dinamică a Claudiei Fit�
coschi, mereu interesată să
lanseze cărți în avantajul ambelor
părți, cumpărător și scriitor, și
pentru care relațiile, prieteniile și
cunoașterea unei bune negocieri
și organizări sunt motivații coti�
diene bazate pe pasiune și talent. 

Aș aminti cât de curioși sun�
tem să aflăm de ce scriu unii oa�
meni. Catherine Pozzi, persona� 
litate marcantă a literelor în
Franța, spunea „scriu ca să nu mor
de singurătate“, Philip Roth sus �
ținea că pentru el „scrisul în sine
înseamnă transformarea nebu�
niei proprii în nebunia celuilalt”,
Julian Barnes scria și din cauza
„fenomenului Ekphrasis“ – de la
imagine la cuvânt, dar și invers –,
și câte și mai câte alte motive
aflăm citind din ceea ce ne oferă
Polirom. Colaborarea cu toate 

departamentele Editurii Polirom
înseamnă confort relațional, inte�
res și responsabilitate, pentru că
oamenii aleși pentru a face ceea ce
fac sunt potriviți la locul potrivit.

Doresc o longevitate cât mai
trainică Editurii Polirom. SDC

Afinități elective la Polirom

afle cine anume o consideră „proas�
tă“ în redacție și de ce... 

Probabil că cititorii informați
ai textului de față s�ar fi așteptat
totuși să scriu mai degrabă des�
pre proiecte, despre calitatea căr �
ților și, firește, a autorilor editurii,
poate și despre procesul editorial.
Să descriu, de pildă, nașterea și
apoi succesul colecției „Ego. Pro ză“,

despre care destui oameni cu un
cuvânt greu în cultură au afirmat
că a schimbat fața literaturii con�
temporane românești. Și poa te ar
fi trebuit, mai cu seamă că toate
proiectele legate de proza noastră
actuală îmi sunt foarte dragi și mă
voi mândri, biografic, întotdea �
una că am făcut parte din ele. Pro�
babil că unii s�ar fi aștep tat să

descriu chiar pregătirea și apa �
riția „Suplimentului de cultură“
în anul 2004. Și poate ar fi trebuit,
căci este un concept de publicație
culturală la care, alături de colegii
din echipă, am contribuit din pri�
mele sale momente, de la format
și stabilirea rubricilor până la ale�
gerea denumirii săptămânalului.
În fine, probabil că s�ar fi așteptat

alți cititori ai textului de față să
scriu despre relația mea cu Edi�
tura Polirom în calitate de autor.
Și poate ar fi trebuit s�o fac, măcar
pentru explica faptul că nu întot�
deauna, cum ar părea din afară, e
un mare avantaj să�ți apară căr �
țile la editura pentru care lucrezi,
dar că ții prea mult la tot ce în�
seamnă Polirom ca fenomen ca să
te vezi publicând în altă parte. Da,
e posibil ca toate astea să pară su�
biecte mai potrivite într�un text în
care amin tești și îți amintești că
Polirom înseamnă deja un sfert
de secol de istorie editorială. 

Însă întâmplările astea stân�
gace, fie ele mai mici sau mai
mari, au însemnat enorm în evo �
luția mea. Și au însemnat enorm
tocmai pentru că ele s�au produs
în locul în care s�au produs. Nu
știu câtă importanță le�aș fi dat în
alte contexte. La Editura Polirom
însă, ele (mi) s�au transformat în
momente marcante, pentru că tot
ce vedeam în jur îmi părea fără
greșeală, imaculat. Erorile mele
deveneau astfel puternic diso�
nante, deveneau reale catastrofe
în mintea mea. Or, o asemenea
perspectivă spune de fapt mult
mai multe despre Polirom decât

despre mine. Spune multe despre
succesul pe care și l�a construit
editura. Spune multe despre reu �
șita unor proiecte precum „Ego.
Proză“ (dar, desigur, multe altele
încă), căci fără un asemenea me �
diu, care te obligă pe tine însuți
să�ți privești erorile ca fiind inac�
ceptabile, cu greu s�ar fi putut rea�
liza. Spune multe, totodată, despre
oamenii pe care editura a reușit să
și�i apropie, despre echi pa pe care
a reușit s�o formeze. Și spune
multe, indiscutabil, despre moti�
vele pentru care astăzi atât de
mulți autori își doresc să le fie pu�
blicate cărțile la Editura Polirom.  

În ceea ce mă privește, nu
cred că e cazul să apăs pe cuvinte,
să subliniez învățăminte. Cred că
e mai potrivit să închei cu obser �
vația că azi, scriind textul de față,
tocmai mi�am dat seama că prima
mea corectură la Polirom a fost
făcută cu pic�ul: am șters o mulți �
me de pete de cerneală de pe un
perete. Și am făcut�o bine, atât de
bine încât iată, abia acum, după
19 ani, se va afla pentru prima
oară, inclusiv în interiorul editu�
rii, că pe�acel perete s�a întins
cândva o dungă albastră, izvorâtă
dintr�un stilou. SDC
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Dacă m�aș urca într�un Logan și
aș pleca din Timișoara la ora 9
dimineața, dacă șoferul ar con �
duce după litera legii tot drumul
și nu s�ar opri să prânzim, aș face
cei 714  kilometri în 9 ore și 
19 minute. 

ADRIANA BABEȚI

Așa scrie pe distante.ro. Cam de �
parte. Dacă s�ar milostivi cineva și
m�ar urca într�un Audi sau BMW,
cred că am scurta ceva din timp,
dar tot cam târzior aș ajunge, gata
de o cină la Berăria Veche. Sau la
Fenice. Sau poate chiar la Castel.
Dacă aș lua avionul, aș zbura cam
o oră și altfel ar arăta ziua. Dar tot
departe mi s�ar părea. Iar dacă
ceasul rău m�ar urca în IR 1766,
după ce m�aș opri în 43 de stații și

trenul n�ar avea întârziere nici un
minut, aș face vreo 15 ore, de parcă
ar trebui să ajung la capătul lumii.
Și cu totul altfel ar arăta ziua. Sau
noaptea.

Deci, cum? Dacă mă uit la
kilometraj, Iașul e departe, chiar
foarte departe de Timișoara. Dar
dacă dau drumul la afecțiometru,
străbat axa BB într�o clipită. Căci
de vreo 40 de ani Bega și Bahluiul
sunt unite în sufletul și mintea
mea printr�un pod de cărți. Axa
BB. La început a fost un podeț firav,
încropit din admirația și, pot zice,
chiar prietenia pe care le purtam
câtorva din tinerii intelighenției
ieșene. Îi descoperisem în ’81 la
Buzău, cu prilejul primei (și ulti �
mei) întâlniri generale a optzeciș �
tilor. Podețul s�a tot lățit, s�a tot
întărit, azi cu un stâlp, mâine cu o
balustradă, până când, în iarna lui
’95, a răsărit de�a lungul lui un
șantier uriaș. S�au săpat fundații,

s�au turnat betoane, s�au înfipt
zeci de piloți, s�au îmbinat grinzi,
s�au arcuit viaducte și deodată am
văzut ce pod trainic și frumos se
înălțase. Iar de atunci, chiar din
1995, nimeni și nimic nu m�a putut
împiedica să nu�l străbat zilnic.

Cred că s�a înțeles că despre
Polirom e vorba în toată meta fo �
rita cu podul. Sigur că sunt cuprin�
să de elan, ba chiar de exaltare, ca
la orice prilej aniversar al cuiva
drag, sigur că poate părea de�a
dreptul hiperbolică povestea cu
trecutul podului zilnic. Dar chiar
așa mi s�a întâmplat și continuă să
mi se întâmple. Totul a început în
anul înființării Poliromului, când
am predat editurii cărțulia despre
dandysm (o traducere din Barbey
d’Aurevilly, plus o antologie dan �
dystică, plus un harnic studiu in �
troductiv). Era cea de�a patra carte
pe editura o scotea în colecția Plural. 

Au urmat, începând din 1997,

cărțile din colecția fundației noas �
tre timișorene, „A treia Europă“.
Apoi, rubricile din „Suplimentul
de cultură“, din care s�au ivit trei
volume. Apoi cartea despre băr �
bații efeminați, Dandysmul. O
is torie și, după el, cărțoiul despre
femeile bărbătoase, Amazoanele.
O poveste. Spre a nu uita edițiile în
sute, ba chiar mii de volume, ale
romanului Femeia în roșu, scris
împreună cu cei doi Mirci, Nedel �
ciu și Mihăieș. Și acum, în pre �
gătire tot la Polirom, ditai Dicțio �
narul romanului central�european
din secolul XX.

Ce să mai spun? Că toate
cărțile astea au fost scrise acasă, pe
bd. C.D. Loga, nr. 28 din Timișoara.
Doar că ele au trecut zilnic pe pod,
odată cu mine, când la pas, când în
goană, ca să ajungem tot acasă, pe
bd. Carol I, nr.4, Iași. Înțelegeți ce
vreau spun. Și sper să înțeleagă și
întreaga echipă Polirom că mai
înfocată declarație de recunoș �
tință și dragoste nu știu să fac. Că
mai fierbinte urare de ani mulți și
buni nu�mi iese. Mai ales când știu
că toată apa de sub podul Bega�
Bahlui n�o să îmi poată stinge
vreodată înflăcărarea. SDC

Afecțiometru pe pod
www.suplimentuldecultura.ro



Unul din cele mai
importante motive
pentru revenirea mea
anuală în România
începând cu anul 1997
sunt cărțile publicate în
țară după revoluție, ca și
con tactele cu intelectualii
români în general, dar și
traducerile și pu blicațiile

cărților mele. 

MOSHE IDEL 

Din punctul acesta de vedere, edi�
tura Polirom a jucat un rol capi�
tal, acceptând traducerea câtorva
din cele mai importante și volu�
minoase din studiile mele, care au
avut un oarecare ecou în presă și
în câteva studii în domeniul reli�
giilor publicate posterior. Înce�
pând cu publicația dialogului cu
Sorin Antohi, intitulat Ceea ce ne

unește, în 2006, și până acum, edi�
tura a publicat șapte dintre căr �
țile mele, mai mult decât orice
altă editură. Deși am avut relații
bune cu multe case editoriale din
Statele Unite, Europa și Israel,
consider relațiile cu editura Poli�
rom, cu directorul general, dom�
nul Silviu Lupescu, și cu domnul
director editorial Adrian Șerban
ca fiind cele mai calde și amicale
pe care le�am întâlnit în contextul
publicațiilor. 

Includerea cărților mele în
lista prestigioasei serii Plural, Re�
ligie, alături de câteva din cele
mai importante nume interna �
ționale, este o mare onoare pen�
tru un modest cercetător care s�a
născut la Târgu Neamț. Nivelul
înalt al traducerilor cărților mele,
în special cele semnate de doam �
na Maria�Magdalena Anghelescu,
și calitatea tehnică a publicațiilor
sunt comparabile cu cele mai bu �
ne edituri din lume cu care am
avut ocazia să lucrez. 

Pe când și editurile academice
cele mai prestigioase fac acum
mult mai multe compromisuri cu

gusturile publicul, din experiența
avută, impresia mea este că Poli�
romul păstrează integritatea și
intențiile autorului. 

De exemplu, cartea mea des�
pre Mircea Eliade, de la magie la
mit, scrisă în original în engleză, a
apărut într�o versiune prescur�
tată în Statele Unite, pe când tra�
ducerea în română publicată la
Polirom este integrală și un critic,
Eduard Iricinschi, a observat fap�
tul, comentând că versiunea ro�
mână este mai bună decât origi �
nalul englez! 

Amploarea publicațiilor în
domeniul studiilor de istorie a re�
ligiei și calitatea lor au contribuit
și la bibliografia mea de referințe
academice, inclusiv în domeniul
studiilor medievale, încurajând în�
toarcerea mea la limba română nu
numai pentru a citi beletristica ro�
mânească, dar și pentru informații
academice legate de studiile mele
despre Kabbala în Evul Mediu, de
care am profitat foarte mult citind
cărțile seriei Biblioteca medievală.
De fapt, este o altă serie de cărți pe
care am citit�o integral: mă refer

aici la volumele ce formează Biblio�
teca Ioan Petru Culianu. Într�un fel,
mi se pare că există o oarecare cons �
pirație moldovenească. 

În multe cazuri, ajung la su�
biecte generale sau universale,
printr�o limbă particulară, a unei
culturi care a deschis orizonturi
mai vaste, măcar și pentru cineva
care călătorește destul de mult în
străinătate și citește și în alte
limbi. După părerea mea, stabili�
rea Poliromului și succesul feno�
menal al editurii constituie un
miracol cultural în dezvoltarea

culturii române contemporane și,
aș spune, și în istoria culturii ro�
mâne în general. 

Larga deschidere a culturii
române spre vârfurile culturii
universale este un fapt împlinit în
cei 25 de ani de activitate febrilă a
editurii. Doresc Poliromului și di�
rectorilor ei multe decenii de ac�
tivitate editorială excelentă și
sper foarte mult să ne continuăm
colaborarea și în viitor. SDC

Universitatea Ebraică, Ierusalim

TUDOR GANEA

Acum patru ani și jumătate mă
aflam încuiat într�unul din izola�
toarele secției de medicină nu�
cleară ale unui spital endocri�
nologic. Eram bolnav, deprimat și
mai radioactiv ca o veveriță de
Cernobîl. 

Acolo, în rezerva cu ușă de
plumb, într�una din acele zile
negre, mi�a sunat telefonul mobil
și am primit vestea că Poliromul
mi�a acceptat manuscrisul primu�
lui meu microroman și că urmează
să�l publice în câteva luni. Bum�
bum! Așa mi�a bătut inima. Și de�
odată totul a devenit suportabil.

Au urmat lansările, cronicile,
festivalurile și, în timp ce scriam la
cel de�al doilea microroman, după

ce am văzut cât de profesionistă și
faină fusese colaborarea cu echi pa
de editori, redactori, graficieni și pr�
iști a editurii, am zis că nu o să pu�
blic în altă parte decât dacă mă dau
ei afară din casă. Și nu m�au dat.

Pe scurt. De ce îmi place și 
mă simt excelent la Polirom? Pen�
tru că:

l toți scriitori sunt tratați și
promovați la fel (nu există autori
de raftul unu, doi sau trei);

l are de departe cea mai cali�
tativă, longevivă, reprezentativă și
respectată colecție de prozatori
români contemporani;

l redactorii lucrează nem �
țește pe manuscris;

l cărțile sale au cele mai fru�
moase coperți;

lpromovarea e formată dintr�o
echipă de Wounderwomen;

l nu am avut parte de nici o
surpriză neplăcută pe întregul
lanț al etapelor publicării la nici
una din cele patru cărți pe care 
le�am publicat;

l deși n�au cel mai fățos stand
la târgurile de carte, la ei e cea
mai mare îmbulzeală.

l mi�au dat o șansă la debut
fără să știe absolut nimic despre
mine – cel care nu avea nici o
tangență cu lumea literară, iar
asta nu se uită;

l deși abuzez an de an de pro�
gramul lor editorial, nu mi�au zis
niciodată: Ho, bă! Ia și tu pauză
anul ăsta!;

l acum patru ani și jumătate,
când eram într�o gaură neagră,
mi�au dat un shot de energie care
m�a ajutat să�mi repornesc mo�
toarele și să merg mai departe. SDC
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De ce îmi place și mă simt excelent la Polirom
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Un reper în lumea
culturală și un
câștig enorm
pentru Iași
De mai bine de jumătate de an, libră�
riile și sălile de spectacol sunt închise
cu intermitențe, iar scriitorii și artiștii
sunt din ce în ce mai îngrijorați de ceea
ce va urma. Nu se gândesc la cine știe
ce confort, ci doar la supraviețuire – 
a lor și a proiectelor la care lucrează.
Incertitudinea e apăsătoare.

DAN LUNGU

Așadar, nu e cel mai bun moment să fii
editură de vârf și să împlinești 25 de ani
de activitate. Vorbesc de Polirom. Toc�
mai de aceea aș vrea să spun câteva cu�
vinte despre această întreprindere
culturală curajoasă.

Cu profesionalismul și deschiderea
neechivoc europeană și democratică, la
mijlocul amestecaților ani ’90 Poliro�
mul a devenit rapid un reper în lumea
culturală și un câștig enorm pentru Iași,
cu atât mai mult cu cât imaginea de ca�
pitală culturală a țării e atât de scumpă
ieșenilor. Poliromul a fost din prima o
editură de talie națională, cu valori eu�
ropene, fără nici o ezitare.

Pentru noua generație de scriitori
postdecembriști, Poliromul este editura

care a sprijinit coerent și pe termen
lung, cu prima campanie de marketing
de la noi dedicată, literatura tânără. Să
ne amintim de debutul colecției „Ego.
Proză“ și de campania „Votați literatura
tânără!“. Îți trebuia mult curaj, dragoste
pentru literatură și viziune să faci asta,
în acele timpuri.

Polirom este editura care a sprijinit
constant promovarea scriitorilor ro�
mâni în spațiul european, alăturându�se
eforturilor Institutului Cultural Român,
cel de pe vremuri. Voi pomeni doar vo�
lumele întocmite pentru Târgul de
carte de la Frankfurt, Contemporary
Romanian Prose, și site�ul dedicat.

Polirom a conceput și dezvoltat
„Suplimentul de cultură“, după cum a
avut un rol semnificativ în calitatea și
amploarea FILIT�ului, festivalul de lite�
ratură și traducere atât de cunoscut as�
tăzi.

Poliromul este editura care la criza
din 2008 a lansat și consacrat ediția de
buzunar Top 10+, cu impact major asu�
pra cumpărătorilor de carte.

Știu, vremurile pentru cultură
sunt amenințătoare, dar poate tocmai
de aceea merită să ne amintim de toa�
te aceste lucruri extraordinare și să 
spunem:

La mulți ani, Polirom! SDC

www.suplimentuldecultura.ro

GABRIELA ADAMEȘTEANU

După 1990 n-am mai publicat, vreme de 
13 ani, decât două cărţi de jurnalism și o
traducere, dar la începutul lui 2003 eram 
pe drumul de întoarcere spre ficţiune:
transformasem o nuvelă, Întâlnirea, în roman,
așa că trebuia să-i găsesc editură. Oferta
editorială de atunci era săracă faţă de cea de
azi, iar interesul faţă de autorul român mult
mai scăzut, chiar dacă eu aveam șansa unei
„consacrări“ anterioare.

Cărțile de non�ficțiune nu le considerasem
de nivelul editurii Humanitas, unde publi�
cau mare parte a colegilor de la GDS, dar cu
romanul, era altceva. L�am sunat pe Gabriel
Liiceanu, colaborator apropiat de ani de zile,
și el m�a invitat, cu o căldură de editor expe�
rimentat, să aduc cartea la Humanitas, o s�o
publice în toamnă, pentru Gaudeamus.  

De ce atunci i�am mai trimis un mesaj
cu aceeași ofertă lui Silviu Lupescu, direc�
torul editurii Polirom, pe care nu�l cunoș �
team și despre care nu știam nimic? Și mai
ales de ce, când am primit răspunsul lui
prompt, de acceptare, cu promisiunea ca În�
tâlnirea să apară în primăvară, înainte de
Bookfest, am semnat  imediat contractul și
am trimis versiunea electronică a textului? 

Nu sunt un autor grăbit, nu faptul că aș
fi publicat cartea cu câteva luni mai repede
m�a decis. Mai degrabă dorința, nemărturi�
sită atunci nici mie, de a�mi păstra indepen �
dența de redactor�șef la „22“, față de puterea
de influență a lui Gabriel Liiceanu în GDS,
editorul revistei. Aveam s�o pot evalua peste
doar doi ani, când, cu sprijinul lui, se va în�
cheia experiența jurnalismului care mă în�
depărtase de literatură. Dar, categoric, la
începutul lui 2003, nu eram conștientă de

ceea ce, în scurt timp, va deveni evident –
înstrăinarea de o instituție în care vârâsem
o energie și un entuziasm orb.

Nu știu cum ar fi arătat aceste două de�
cenii de când m�am întors la literatură fără
scurta corespondență de atunci cu Silviu
Lupescu și fără decizia mea rapidă de a pu�
blica la Polirom. Probabil una dintre cele
mai importante hotărâri din viața mea lite�
rară. În timp, momentul acela a devenit
magic, prin tot ce avea să urmeze, el mă lu�
minează, ca un semn al destinului, de câte
ori mi�l amintesc. Nu mi s�a publicat doar o
carte (care avea să aibă două variante și di�
ferite ediții), ci am devenit un respectat
autor Polirom, cu apariții ritmice, unele noi,
altele reeditări. 

Am optat, inconștient, pentru locul
unde se recrea literatura română, cu un
sprijin neobosit pentru noii veniți și fără
discriminări de nici un fel. Am ales, cu ochii
închiși, nu doar o editură tot mai presti�
gioasă, tot mai bogată în tiraje și colecții, ci
și o comunitate prietenoasă de lucru, o at�
mosferă de lucru creativă. Fiecare carte a în�
semnat bucuria de a lucra cu Ema Stoleriu,
cu Adrian Șerban, cu Claudia Fitcoschi, cu
echipa de grafică (pe care o chinuiesc cu
coperțile) și cu ceilalți colegi ai lor. 

Și, în primul rând, bucuria de a�l ști
acolo, la cârma acestui vas care se luptă
vitejește cu valurile industriei de carte, pe
Silviu Lupescu. După părerea nu doar a
mea, el este personalitatea culturală post�
decembristă care a reașezat scriitorul ro �
mân pe harta editorială. Sunt conștientă că,
alături de mulți alții, îi datorez scrierea
cărților ulterioare, simțindu�i alături umă�
rul prietenesc. Mă bucur că fac parte din
aniversarea Poliromului și că pot privi îna �
inte, cu gândul la cărțile pe care le voi mai
scrie, la autorii pe care îi voi mai citi. SDC

Prima amintire
cu Polirom
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CRISTIAN TUDOR POPESCU

Sunt un autor Polirom. Cu puține excepții, cărțile mele au apărut în editura
condusă de Silviu Lupescu, omul care a crezut în mine ca scriitor. Mă potrivesc
cu Polirom, pentru că este editura care știe să îmbine cel mai bine în spațiul
cultural românesc calitatea cu popularitatea și diversitatea cărților. SDC

La multe
aniversări
înainte
NORMAN MANEA

Aniversarea Polirom este pentru mine și una
personală, celebrând o colaborare deja înde�
lungată și rodnică, prin apariția multor volume
de proză și eseistică, precum și a două superbe
volume festive, reluând intervențiile parti �
cipanților la New York și București, la sesiunile
aniversare (75 și 80 ani), care au dezbătut și ce�
lebrat opera mea.

Sunt profund recunoscător directorului
Silviu Lupescu și redactorilor de carte cu care
am lucrat (Lucian Dan Teodorovici, Ioana
Aneci și Emanuela Stoleriu) pentru abnegația
și profesionalismul dovedite constant și cu
exigența scrisului meu, ca și tuturor celorlalți
angajați în admirabila slujire a cărții și culturii
noastre. 

Urez editurii o la fel de fructuoasă nouă
vârstă și nouă împlinire spirituală în anii care
vin de acum înainte.

Păstrez editurii Polirom și tuturor celor
angrenați în ea aceeași neștirbită gratitudine
și afecțiune. SDC

Mă potrivesc cu Polirom

Polirom, o aventură fericită
Întâlnirea mea cu editura datează din
1994. Atunci am publicat a doua ediţie
din Amintiri în dialog împreună cu Matei
Călinescu, marele meu prieten. Îl
cunoscusem pe Silviu Lupescu încă 
din vremea când Polirom își începuse
fericita-i devenire, configurându-se de
pe atunci ca o instituţie culturală de
prestigiu. În 2004 am revenit publicând
primul volum al Arhivei Trădării și a
mâniei: Caietele lui Ozias, urmat, în anul
2007, de la al doilea volum: Vasiliu, foi
volante. Abia în 2017 aveam să reunesc
Arhiva Trădării și a Mâniei ca unitate! 

ION VIANU

Am trecut pe la Cartea Românească, apar �
ținând câțiva ani aceluiași grup editorial,
unde am publicat Necredinciosul, revenind
la casa mamă prin Amor intellectualis, care
a avut onoarea de�a fi recompensat cu câtva
premii, între care Cartea Anului 2009, pres�
tigioasa distincție a „României literare“.
Publicațiile mele de natură eseistică au
apărut tot sub marca Polirom: de la In ves �
tigații mateine, trecând prin culegerile
Blestem și Binecuvântare (ambele în colec �
ția Biblioteca Apostrof), Exercițiu de since�
ritate, Apropieri, Frumusețea va mântui

lumea, ed. întâia și a doua, pentru a conti�
nua cu interviul În definitiv (convorbiri cu
Ioana Scoruș), și micul volum Elegie pentru
Mihai. În 2018 aveam să realizez vechiul
proiect de a îmi publica amintirile de psi�
hiatru, De la violență la compasiune. Marea
majoritatea a scrierilor mele recente au
apărut la Polirom, iar numele editurii tre�
buie asociat în onorarea mea cu Premiul
„Gheorghe Crăciun“ pentru Opera Omnia
cu care am fost distins de „Observator cul�
tural“ în 2020.  

Ca autor, trebuie să salut plăcerea de a
lucra cu Polirom:mai întâi pentru a subli�
nia calitatea redacției, grija cu care este

întovărășit textul, de la predare la apariție.
Această conlucrare este o plăcere, dată
fiind competența și minuția redactorilor,
totdeauna într�a atmosferă de curtenie și
simpatie. Atmosfera amicală se regăsește și
în celelalte sectoare ale editurii, lansarea și
difuzarea, întregul departament de relații
publice, unde principiul implicit este „un
autor este un prieten“. 

Mă opresc un moment la persoana
creatorului lui Polirom, directorul general
Silviu Lupescu, un gentleman cu care se
poate discuta orice, de pildă, cu plăcere și
profit, despre muzica de pian și pianiști. Nu
arareori mi�a ghidat pașii șovăitori în acest

vast câmp al sublimului, străbătut de el în
lung și în larg. Nu este de mirare, prin ur�
mare, că lista cărților Polirom este un cata�
log al gusturilor, dar și al bunului gust:
spectrul este larg, toată lumea găsește ceva
convenabil de citit, dar nu se fac concesii
prostului gust sau vulgarității. 

Constatarea mă duce la postura de ci�
titor al cărților Polirom. Diversele ei co �
lecții și serii acoperă un larg câmp din cul� 
tura clasică și contemporană, națională și
cosmopolită, litere și arte, filosofie și religie.
A pus pe picioare și a dat în vileag între�
prinderi îndrăznețe precum prima edi� 
tare științifică a Bibliei (Septuaginta). Best �
sellerurile antropologice ale lui Yuval Noah
Harari au ajuns la cititorii români pe ace �
eași cale. Dar au apărut și alte lucrări utile
și prețioase. Ca dostoievskian devotat, nu
mă despart de Dicționarul personajelor lui
Dostoievski al lui Valeriu Cristea, călăuză
prin taigaua operei lui Feodor Mihailovici.
Desigur, au apărut și alte texte pe care le
iubesc, precum delicioasa cercetare a lui
Martin Puchner Lumea scrisă, din care 
recitesc din timp în timp pagini, pentru
plăcerea mea. 

Un sfert de secol de Polirom este un in�
terval sărbătoresc. Azi, în ciuda obstacole�
lor globale și naționale pe care le întâm� 
pină cultura scrisă, editura ieșeană apare
în plină tinerețe și formă. Să�i urăm dezvol�
tare și prosperitate! SDC
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Douăzeci și cinci de ani?!
Dar se sparie gândul!
Asta înseamnă cam
jumătate din viața
mea activă, de autor,
ca să spun așa, dacă
o iau de la debutul
juvenil din presa
culturală! Un sfert de
veac în care am fost
mereu aproape de
editură, nu doar ca
lector, ci și ca autor. 

LIVIU ANTONESEI

Dacă las deoparte volumele mele
de poezie, dar Polirom nu publică
multă poezie – asta nu înseamnă
că nu invidiez amical volumele de
Dorin Tudoran, Emil Brumaru

sau Nichita Danilov publicate
deja! –, trei sferturi din volumele
mele de meserie, de eseuri din ul�
timii douăzeci și cinci de ani au
fost publicate acolo. Mă socotesc
prin urmare un „autor Polirom“.
Să nu uit volumul meu de poves�
tiri din 2012 și mai ales condițiile
foarte prietenoase de acordare a
drepturilor de traducere și edi�
tare pentru ediția engleză de la
editura londoneză Profusion.

Douăzeci și cinci de ani de
când sunt legat de această edi�
tură, cea mai bună și mai puter�
nică din țară, și aproape cinci
decenii de când sunt legat de Sil�
viu Lupescu. Ne�am cunoscut în
toamna lui 1974, în redacția revis�
tei „Opinia studențească“, căreia
i�a găsit chipul grafic și a tehno�
redactat�o mulți ani după ce nu
mai eram studenți, iar în ianuarie
1990 ne�am regăsit în redacția
„Convorbirilor literare“ eliberate,
găsind venerabilei reviste un chip
nou, în pas cu vremurile. Dacă
memoria mă mai ajută, cred că a

dat o mână voioasă de ajutor și la
remodelarea „Timpului“ în 1993,
când am preluat�o! 

Din acest mo tiv am și aderat
spontan la proiectul Polirom și am
promis să�l sprijin, ceea ce am și
făcut vreme de un sfert de veac în
toate posturile pe care le�am avut
la îndemână – cititor, autor, parti�
cipant la lansări de carte, comen�
tator al aparițiilor care mi�au atras
îndeosebi atenția și despre care
am avut vreme să scriu. S�au adu�
nat o mulțime de amintiri și, prin
firea lucrurilor, spațiul pe care�l
am la dispoziție e totuși limitat, va
trebui să fac decupaje și să concen�
trez ceea ce�mi vine în memorie.

După promisiunea făcută și
câteva discuții inițiale – structura
editorială, autori de contactat,
cărți de tradus etc. – a început
treaba. La cel dintâi sediu, dacă
îmi amintesc bine în clădirea fos�
tului trust de construcții, situat
față în față de sediul actual. Am
înțeles de la început ce vrea Silviu
și cum pune lucrurile cap la cap,

am priceput de ce se despărțise de
editura anterioară. 

Patronii aceleia nu înțele se �
seră importanța departamentului
de distribuție a cărții, pe care Sil�
viu, pe bună dreptate, îl socotea
esențial. Puteai să scoți numai ca�
podopere, dar, dacă distribuția nu
funcțio na, nu erai editor. Așa că a
început cu asta. Înainte de a avea
redactori angajați, a lucrat la în�
ceput cu colaboratori, a creat un
puternic departament de distri �
buție, apoi și unul de marketing/
promovare, care au devenit în
timp și mai puternice.

Primul eveniment oficial al
editurii la care am participat a
fost prilejuit de apariția primei
cărți, Pentru Europa de Adrian
Marino, carte ce marchează și
opțiunea de ideologie culturală a
editurii. De altfel, Marino avea să
rămână fidel editurii până ce�a pă�
răsit lumea noastră, iar dacă luăm
în calcul și reeditările, și după
aceea. Dar cel mai spectaculos eve�
niment rămâne, pentru mine, lan�
sarea cărții mele Jurnal din anii
ciumei..., a cincea sau a șasea carte
a editurii. Nu a fost o lansare, ci
un turneu de lansări. M�am urcat
cu Silviu în trenul de Timișoara și,
după o noapte cam rece în vago�
nul de dormit – lăudat fie Silviu
că luase o sticlă de vodcă, că ne�am
mai dezmorțit oleacă! –, după o
scurtă adaptare cu locul, am avut
parte de o lansare spectaculoasă
în sala mare a sediului Aso ciației
Scriitorilor bănățeni – vreo două
sute de participanți, între care
majoritatea scriitorilor timi șoreni
importanți, de la Șerban Foarță la
Daniel Vighi și Viorel Marineasa,
de la Mircea Mihăieș la Adriana
Babeți, dar și foarte mulți tineri.
Dincolo de discursurile priete �
nești, m�am bucurat de vreo două
ore de discuții interesante, ani�
mate cu publicul. Pe vremea aceea,
oamenii păreau să aibă timp, sau
poate răbdare. A doua zi, am luat
trenul spre Craiova, unde lucru�
rile s�au repetat într�un mare am�
fiteatru al Uni versității. Cu acel
prilej, l�am cunoscut pe poetul Ni�
colae Coande, pe care îl publicasem
în „Convorbiri“ și căruia îi scrise�
sem – sau aveam să�i scriu? – o
prefață la un volum de poezii.
Apoi Bu curești și larga curte a se�
diului GDS, cu Al. Paleologu și
Mihai Șora revăzuți după multă

vreme. De la Bucu rești, Silviu și o
mică echipă au plecat cu lansări
la Constanța. Eu am plecat spre
Iași. Fiind pre ședintele județului,
nu puteam lipsi mult.

Dar de poziția aceea oficială
este legată o întâmplare curioasă.
La lansarea de la hotel Moldova
din Iași, m�am trezit dând auto�
grafe și câtorva zeci dintre sala �
riații mei, pe care desigur nu�i
convocasem la eveniment, nici
măcar nu�i anunțasem de el. Am
făcut febră musculară și, dacă nu
era Silviu care mi�a adus un
pahar cu whisky, nici n�aș fi băut
și eu ceva în cinstea cărții mele... 

Polirom este o editură foarte
atentă cu autorii pe care îi pu�
blică. Face serviciu de presă și
lansări cam la toate noile apariții.
Oricum, cele cam zece cărți ale
mele editate aici s�au bucurat de
lansări nu doar la Iași, ci și în
București, Cluj și alte orașe. 

Dar am participat și la zeci de
lansări ale altor autori, dintr�o
selecție scurtă nu pot lipsi Adrian
Marino, Matei Călinescu, Dorin
Tudoran, Vasile Ernu, Bogdan Su�
ceavă, Cristian Tudor Popescu,
Lucian Dan Teodorovici, Florin
Lăzărescu, Radu Pavel Gheo și
câți alții. 

De ultimele trei nume este
legat fenomenul Votați literatura
tânără!, inițiat în 2003 și care a
deschis larg porțile literaturii pen�
tru câteva zeci de prozatori numai
în primii cinci ani, o bună parte
dintre ei ajungând autori de primă
mână în literele de azi. Un fenomen
cultural comparabil cu apariția
noului val din filmul românesc,
cum am scris acum vreo 15 ani într�o
conferință susținută în multe lo�
curi din țară și din lume, de la
Târgu Mureș la Iași și de la Bruxel�
les la Londra și Munchen.

Cum spuneam, amintirile
sunt multe și pe măsură ce vin
provoacă alte amintiri. Dar spa �
țiul oferit de revistă are o limită fi�
rească. Pe de altă parte, mă gân� 
desc să mai las din lucrurile astea
vechi și pentru aniversarea unei
jumătăți de secol. Aș vrea să fiu
acolo, să fim toți. Prin urmare,
mulți ani acestei edituri fabu�
loase și, dacă se poate, mulți ani 
și nouă! SDC

26 noiembrie 2020, în Iași

www.suplimentuldecultura.ro
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BOGDAN�ALEXANDRU STĂNESCU

Țin minte coada de la secretaria�
tul Facultății de Litere, unde aș �
teptam probabil să mă milogesc
pentru vreo amânare, când am
văzut în mâna unei colege o cărti�
cică într�un format de buzunar,
cum nu existau atunci pe piață.

Eram în vremea aceea un citi�
tor fanatic al cărților de la Editura
Univers, așa că m�am uitat cu
mare curiozitate la cartea aia ma�
ronie cu o siglă roșie (era vorba
despre Manechinele lui Bruno
Schulz), până când colega a hotă�
rât să mă salveze și mi�a spus: „E
noua colecție de literatură de la
Polirom. S�a mutat Denisa Comă�
nescu la ei“. Până atunci asimila�
sem Poliromul cu acele cărți mari
de non�ficțiune, pe care mai târ�
ziu aveam să le cunosc drept „Plu�
rale“. Am început să intru în
librării din ce în ce mai des în cău�
tarea cărților de buzunar pore�
clite „bepeuri“ care, încet�încet, au
luat locul „universurilor“ în tem�
plul meu de cameră. Povestesc
toate aceste lucruri pentru a da o
imagine cât mai limpede asupra
sentimentelor pe care le trăiam
când mi�am depus CV�ul câțiva
ani mai târziu la redacția din
București a editurii. Ba aș mai
adăuga un condiment: dat fiind
că scriam cronică de carte, însă
doar despre autori români, aveam
o dată la două săptămâni dispute
cu o domnișoară de la Iași, Oana
Boca, care�mi explica profesionist
și arogant, că nu�mi poate trimite
„bepeuri“, doar cărți din Ego. Am
întrebat�o adineauri (întorcând
capul spre dreapta, unde lucrea �
ză, lângă mine) dacă�și regretă
acțiunile pre�maritale, dar mi�a
răspuns sec că „nu“! 

Când am fost chemat la inter�
viu, în mintea mea nu rula decât
un gând care�ar părea imbecil
unui om normal:dacă cumva sunt
ales, o să am toate cărțile din
colecția aia. Nu�mi trecea prin cap
că ar trebui să mă intereseze și
alte aspecte cumva mai pragmatice.
Și, într�adevăr, timp de 14 ani de zile
am considerat ca principal avantaj
al jobului faptul că, în fiecare zi de
joi, după ce descărcam mașina de la
Iași, primeam „nou tățile“. Au fost 14
ani în care re dacția din București a
Poliromului mi�a fost casă, masă,
locul în care mi�am făcut singurii
prieteni pe care�i am și, de ce să n�o
zic și pe�asta, locul unde mi�am
găsit și nevasta (persoana arogantă
care refuza să�mi trimită cărți).
Dacă stau să mă gândesc (și nu prea
pot să stau, pentru că am întârziat
predarea textului), am intrat în edi�
tură când aveam puțin peste 60 de
kile și plete și am ieșit cu puțin peste
90 și chelie. E o treabă. O viață de
om, fără exagerare! 

Dar aș face o analepsă: back
in 2004! Eram în redacția „Ziaru�
lui de Duminică“ când a apărut
Stelian Țurlea, directorul ziaru�
lui, care ne aducea noutățile edi�
toriale. Dintr�un pachet au ieșit
câteva cărți negre, pe care le�am
înșirat pe masa redacției: era în�
ceputul unei campanii care nu
poate fi egalată în viitorul mediu,
cel puțin, al pieței noastre de
carte. Se năștea „Ego.Proză“: pen�
tru prima oară în viața mea de citi�
tor vedeam pe coperte autori de
vârsta mea, unii chiar foști colegi
de facultate, publicați de o mare
editură și promovați așa cum ni�
meni n�o făcuse până atunci cu au�
torii de literatură română. Gestul
ăsta editorial a avut efectul de coa�
gulare a unei întregi generații în
jurul unei literaturi emergente. A
fost mai curând un act politic decât

unul editorial: cei care abia trecu�
serăm de 20 de ani am luat aproape
personal misiunea de a susține
aceste cărți. Erau „ale noastre“.

Back to the future: eram în se�
diul de pe bulevardul Brătianu,
de la etajul 7. Pe birou, în fața
mea, înșirate câteva romane mo�
numentale de�ale lui Saul Bellow.
Pe biroul de alături, câteva sem�
nate Salman Rushdie, în centrul
lor tronând The Satanic Verses.
Lângă mine, în picioare, Silviu Lu�
pescu, cu o țigară aprinsă în mâna
dreaptă. Stăm și ne uităm unul la
altul, apoi, pe rând, la Saul Bellow
și la Rushdie. Hotărâserăm deja să
facem ofertă pentru șase titluri de
Bellow, deci eram deja fericit. Dar
miza era mult mai mare. Unul din�
tre noi întrebase cu juma’ de gură:
„Nu încercăm și Versetele?“. S�a
lăsat o tăcere tensionată, se auzeau
mașinile tocmai de jos, din groapă.
„Hai s�o facem.“ Și am făcut�o. Am
calculat atât de prost momentul
apariției, încât am distribuit�o
exact în prima zi a postului de Ra�
madan. A fost singura ocazie în

care ne�a sunat cineva de la o tele�
viziune comercială să ne întrebe
„cum de am știut cu atâta precizie
s�o scoatem așa încât să jignim co�
munitatea musulmană?“. În ace �
lași timp, pe mailurile de serviciu
curgeau mesajele de ame nințare
cu moartea. Despre vizita lui Rush �
die în România, colaborarea fru�
moasă cu SRI și alte aventuri de
sezon o să povestesc în memorii
(încă nu e cazul).

În primăvara lui 2008, mai
exact 4 martie, eram în taxi, în
drum spre spital, ca să�mi iau co�
pilul nou�născut. Cu o seară îna �
inte analizasem (prin Skype, ca
vizionarii) cu Silviu Lupescu toate
variantele de ofertă pentru a
câștiga câteva titluri de Vladimir
Nabokov, autor pe care�l împăr �
țeam cu Humanitas. Când ajung
în curtea spitalului îmi sună tele�
fonul. Șefu’. „Băi, dar ce�ar fi să fa �
cem ofertă pe toată opera?“ Bi �
neînțeles că ar fi fost bine (și a fost!).
Aș adăuga și scrisoarea pe care 
i�am trimis�o agentei de atunci a
lui Nabokov, în care�i demonstram

buna cunoaștere a operei. Îmi
pla ce însă să spun că „Seria de au �
tor Vladimir Nabokov“ s�a născut
odată cu fiul meu. 

Pot continua cu poveștile
astea la infinit. Sau, mă rog, până
aș umple o carte destul de groasă.
Dar nu mai pot, pentru că mi�am
îndeplinit profeția numărului de
semne. Însă nu pot încheia fără să
spun că timp de 14 ani am lucrat
cu niște profesioniști și oameni
mișto cum greu se mai găsesc 
în câmpul editorial. Majoritatea 
mi�au rămas prieteni, iar eu nu sunt
un om prietenos: Adrian Șerban,
Lucian Dan Teodorovici, Adrian
Botez, Radu Pavel Gheo, Cătălina
Staicu, Mădălina Ghiu și ai mei Alin
Croitoru și Dan Croitoru. Ultimul,
deloc cel din urmă, Silviu Lupescu,
chiar dacă m�am certat cu el în 14
ani cât pentru o viață.

Ca să închei cumva didactic și
școlărește, Polirom a fost pentru
mine și școală și tabără. Practic
m�a ajutat să�mi prelungesc copi�
lăria până pe la 40 de ani, lucru
deloc ușor. SDC

Mozaic
M-am angajat la Polirom în toamna târzie 
a lui 2005, după cinci ani de presă culturală 
și puțină televiziune. Nu am crezut nici o
secundă că la acel concurs pentru postul de
redactor-șef o să am vreo șansă, în primul
rând pentru că nu știam nimic despre meseria
respectivă. Poate doar din partea cealaltă a
râului, unde stau cititorii. 
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După douăzeci
de ani
Casa, se spune, este acolo unde ți�e sufletul. 
Sufletul meu au fost întotdeauna cărțile. A fost o
vreme în care citeam orice, aproape fără discernă�
mânt, fără să�mi pese că, poate, nu toate lecturile
îmi erau de folos.

EMANUELA STOLERIU

Asta până în 1999, când am ajuns la Polirom ca re�
dactor de carte. După mulți ani și multe alte lecturi
mi�am dat seama că am fost atunci la fel de uluită și
emoționată cum trebuie să fi fost Daniel Sempere
când a dat peste Umbra vântului în Cimitirul Cărților
Uitate. Doar că Polirom era exact opusul – o editură
tânără, care scotea cărți cu succes la public și cu o at�
mosferă efervescentă.

Timp de douăzeci de ani Polirom mi�a fost casă –
uneori și la propriu, căci la începuturi s�a întâmplat să
stau, împreună cu colegii din departamentele de teh�
noredactare și de grafică, în editură peste noapte ca să
definitivăm unele cărți. Iar în această casă am găsit și
o familie, oameni de care m�am apropiat imediat și 

împreună cu care am trăit evenimente din cealaltă
viață, paralelă: i�am văzut căsătorindu�se, le�am văzut
copiii crescând, învățând să citească și apoi recoman�
dând cărțile din colecția Junior pe YouTube.

Am văzut cum s�au născut mari colecții – Historia,
Biblioteca medievală, Tradiția creștină – și mari serii
de autor – N. Steinhardt, Gabriela Adameș tea nu, Nor�
man Manea, Marta Petreu... (Amintesc numai autori ro�
mâni pentru că, dacă m�aș avânta să vorbesc și despre
literatura universală, mă tem că nu aș ști unde să mă
opresc.) Am lucrat cu scriitori la care mă uitam așa cum
se uită lumea la cei care se urcă pe scenă la decernarea
premiilor Oscar sau Grammy. De unii dintre ei m�am
legat pe viață, sunt sigură că, oriunde vom fi peste ani,
mă voi mira de noile idei ale Adrianei Babeți și de fan�
tasticele lecturi și corelații ale Aurorei Liiceanu.

De�a lungul timpului au plecat oameni, au venit
alții în loc, echipa s�a mărit... Editura a rămas casa
mea. Și a rămas exigentă și dinamică, ținând pasul cu
interesele publicului și cu tehnologia. Inițial au fost
cărțile. Mai apoi au apărut CD�urile audio care
însoțeau manualele de limbi străine, iar după aceea
e�bookurile. Și, indiferent care va fi suportul cărților
viitorului, știu că titlurile Polirom vor fi în top.

Iar eu voi fi mereu acasă. SDC

Dacă spun că, pentru mine, Poli�
rom e întruparea ideii de casă
rostesc o banalitate. Întâmplarea
a făcut să mă regăsesc alături de
Silviu Lupescu încă de la începu�
turile acestei aventuri și să�l
urmez în multe dintre segmen�
tele sale. 

MIRCEA MIHĂIEȘ

Așa cum nu�mi pot imagina exis �
tența fără dialogul cu prietenii,
nu�mi pot închipui cum ar arăta
viața mea fără miile de cărți ofe�
rite de această extraordinară edi�
tură. Dincolo de povestea de suc   �
ces, există oamenii și există ne�
obosita lor trudă de a intermedia
între singurătăți: singurătatea
scriitorului și singurătatea citito�
rului. Un editor bun nu vorbește

mult și nu iese aproape niciodată
în prim�planul vieții publice și
culturale. Un bun editor e un filo�
sof tăcut, care a văzut multe și a
înțeles multe. El nu simte nevoia
să strălucească în luminile ram�
pei și nici să arunce tiribombe în�
spre cititorul fermecat de întâl �
nirea cu „spiritul editorial intrat
călare în istorie“.

Trăiesc într�o permanentă
tensiune Polirom. Sunt înconjurat
de cărți apărute la această editură,
îmi public propriile volume la Iași,
sunt mereu cu ochii pe site�ul edi�
turii pentru a descoperi cu o clipă
mai devreme surprizele pregătite
de oamenii tăcuți din Copou nr. 4
(stradă rebotezată Carol I). Când
intru într�o librărie, mă îndrept
instinctiv spre „rafturile poliro�
mice“, deși cunosc pe de rost lista
aparițiilor. La fel în gări și aero�
porturi, unde constat cu uimită în�
cântare că Polirom a reușit să se

impună chiar și în aceste medii,
ostile, prin definiție, culturii.

Istoric privind lucrurile, edi�
tura s�a dezvoltat asemeni unui
evantai. A anexat noi și noi teritorii
doar după ce a consolidat domeniile

deja luate în stăpânire. E vor ba,
aici, de o strategie editorială ex �
cepțională, în contrast cu aceea
aplicată de majoritatea covârși �
toare a competitorilor. La Polirom,
filosofia țâfnoasă a „nișei“ edito�
riale e privită cu mefiență – la fel
și pseudo�enciclopedismul mai
mult enunțat decât profesat de
alții – și combătută cu fiecare titlu
nou tipărit. Doar în felul acesta,

asumându�și realitățile clipei, se
poate spera la un viitor sigur, 
ilustrat de inspiratul motto al edi�
turii — „Ne veți citi și mâine“.

Ca scriitor și cititor, nici 
nu�mi doresc altceva! Așa încât îi
urez editurii să ne dea prilejul să
vorbim cu aceeași încântare și
recunoștință despre realizările 
ei încă mulți, mulți ani de acum
înainte! SDC

Tensiunea Polirom
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Ritmurile editurii 
au ajuns să fie și ale mele
ADRIAN ȘERBAN 

După optsprezece ani în care mai tot ce
am făcut s�a legat de Polirom, am încetat
de mult să fiu în ipostaza celui care
vorbește de editură ca de o (simplă)
experiență, cum avem atâtea altele în
viață. Așa încât „cariera“ mea de editor la
Polirom e, oricât de pretențios ar suna,
din categoria acelor alegeri care te defi�
nesc și care, retrospectiv, par să țină de
destin. O alegere la care Polirom a contri�
buit totuși decisiv, întâi de toate fiindcă
era numele care îi venea automat în minte
unui tânăr ieșean ce�și dorea să aibă de�a
face cât mai mult cu cărțile.

Altfel, am venit în editură cu aceleași nai �
vități care mă amuză astăzi la câte un interviu

de angajare. Ca atâția alții pe care Polirom
i�a format, am învățat din mers că e o
muncă cu rigori de care avusesem prea
puțin habar. Și, într�o lume încă cenușie și
provincială, am găsit locul în care te
simțeai în miezul lucrurilor de cum intrai,
în modul cel mai natural și fără vreun
efort. În care aveai ocazia să cunoști și să
lucrezi cu nenumărați oameni, căci Poli�
rom nu înseamnă doar suma angajaților
săi, ci e o realitate complexă ce îi include
pe autorii, traducătorii și colaboratorii
editurii. Iar acesteia i se adaugă colabora�
rea cu agenți literari și edituri din străină�
tate, încât simpla prezență în Polirom
presupune să fii în permanență confruntat
cu o avalanșă de noutăți editoriale din
toată lumea. 

După atâția ani la Polirom, ritmurile
editurii au ajuns să fie și ale mele. Și poate
doar pandemia care ne�a lovit pe toți anul

acesta și care a perturbat, vrând�nevrând,
și o bună parte din obiceiurile și ritualurile
din editură m�a făcut să�mi dau seama cât
de mult sunt și ale mele. 

Fiecare an e organizat după același
tipic dat de târgurile de carte din țară și
străinătate, de efortul continuu de a publica
cât mai multe cărți în lunile dintre ele, de în�
tâlnirile și discuțiile cu autorii și de lansă�
rile și evenimentele Poliromului. Și fiecare
an e marcat de cărțile noi pe care le publi�
căm, încât anii de la Polirom ajung să se de�
osebească tocmai după titlurile editate.

În ce mă privește, Polirom a reprezen�
tat șansa de a edita foarte multe cărți la
care țin, bucuria de a le vedea în librării și
de a ști că sunt citite. 

Plăcerea de a descoperi un manuscris
bun și de a�l vedea publicat. Iar satisfacțiile
cântăresc mai greu decât frustrările pro�
duse de faptul că, din păcate, multe cărți nu

au parte de atâția cititori câți ar merita. Nu
în ultimul rând, Polirom înseamnă oamenii
pe care mă bucur că i�am cunoscut și prie�
tenii pe care mi i�am făcut. SDC

Primele zece volume publicate de Editura Polirom
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Trei începuturi la Polirom

RADU PAVEL GHEO

În 1999 eram pe la mijlocul perioadei mele
ieșene, anii în care am lucrat în diferite lo�
curi, cu tot felul de oameni. Trăiam din plin
perioada de tranziție, în care un loc de
muncă stabil și decent plătit era greu de
găsit, iar majoritatea celor din generația mea
trăiau din tot felul de expediente. Alina, soția
mea, lucra la defunctul TV/ Radio Europa
Nova, la un moment dat ajunsese și director
de programe, dar salariul îi era atât de mic,
încât nu ne ajungeam nici cu el, nici cu veni�
turile mele diverse. (Peste ani am aflat că an�
gajatorul ei nici măcar nu plătise vreo

contribuție socială. Așa erau vremurile.) Eu
reușisem să obțin o slujbă la Radio Iași – an�
gajat temporar, cu convenție civilă, dacă mai
ține cineva minte – grație recomandării
unui ieșean, prieten bun și scriitor de SF și
mai bun, Lucian Merișca. După vreo lună sau
două în care mi�am făcut ucenicia radiofo�
nică, am devenit realizator al emisiunii cul�
turale „Convorbiri literare“ și am ajuns să
cunosc cam toată lumea literară ieșeană –
ceea ce nu�i deloc ușor: în afară de București,
nu există vreun alt oraș care să aibă dina�
mica literară și entuziasmul pentru scris și
lectură pe care le�am găsit în Iași. În plus, am
predat o vreme la plata cu ora la Universita�
tea „Alexandru Ioan Cuza“, începusem să am
o rubrică regulată în pagina de opinii a „Mo�
nitorului“ ieșean și eram redactor la revista
„Timpul“. La „Timpul“, revistă al cărei direc�
tor era Liviu Antonesei, lucram pro bono,
doar că asta�i altă poveste, legată de un pro�
iect colectiv al unei generații mai tinere de
a�și câștiga vizibilitatea – deși chiar și poves�
tea asta se varsă la un moment dat, ca un
afluent, în fluviul Polirom. Și totuși nu ne
descurcam, banii erau puțini și împrăștiați,
prețurile creșteau, iar opțiunea unor bani
suplimentari câștigați din traduceri n�ar fi
sunat deloc rău. Dar de unde traduceri, de
unde contracte? Și mai ales de unde încre�
dere în potențialul angajator? Și eu, și Alina
fuseserăm păcăliți cu plata unor traduceri și
n�aveam chef să o mai pățim. Aș fi vrut să gă�
sesc o editură serioasă, iar în anii 1990 asta
era destul de greu.

Cu toate că de�acum cunoșteam lumea
literară locală, cu toate că auzisem des, tot
mai des, de Editura Polirom, am ajuns în�
tr�unul din birourile ei pe o altă filieră. O
fostă colegă de�a Alinei a aflat că editura ar
recruta traducători independenți. I�a po�
menit numele meu unei alte prietene de la
editură și mi�a aranjat o întâlnire, așa că
într�o după�amiază am intrat – timid, sunt
sigur – în biroul Lidiei Ciocoiu. Nu mai țin
minte mare lucru din acea întâlnire. Am
spus cu siguranță că am mai tradus (un
roman SF, Contact al lui Carl Sagan, care
însă nu apăruse) și am primit câteva pagini
de tradus ca probă. Apoi am încheiat pri�
mul meu contract de traducător cu Poliro�
mul și am fost destul de uimit că editura
m�a plătit la timp, așa că l�am încheiat și pe
al doilea, care a primit un premiu al revistei
„Sfera politicii“, și uite că îmi găsisem o
vocație. Am tradus până azi 28 de cărți, din�
tre care 27 la Polirom. Și mai am una în
lucru; sper să o predau la timp.

Al doilea și al treilea început cu Poliro�
mul au fost aproape simultane, în vara�
toamna anului 2002. Alina și cu mine toc� 
mai ne întorseserăm din Statele Unite. În
iunie ne�am cumpărat un apartament în
Timișoara, iar într�o bună zi, în timp ce
pendulam între Iași și Timișoara pe un tren
ce făcea 17�18 ore, mi�am luat inima în dinți
și o dischetă în buzunar și m�am dus la Po�
lirom ca să depun/ propun o carte. Era o
selecție din textele scrise live, la fața locu�
lui, în America și despre America, reunite

într�un soi de roman epistolar al emigran�
tului. Îi dădusem un titlu pe care nu mi�l
mai amintesc, dar, oricum, unul doct, cu
privirea străinului, alteritate și identitate,
și l�am abordat, cu discheta în mâini, pe
Luci Teodorovici, prieten vechi și coleg de la
„Timpul“. Lucian lucra acum ca redactor
chiar la Polirom, unde mă încurajam că nu
eram nici eu tocmai străin. El mi�a explicat
care era procedura de selecție, m�a încurajat
și într�o zi, când am trecut pe acolo, m�a che�
mat la el în birou însuși directorul general
al editurii, Silviu Lupescu. Recunosc: mi�a
fost frică. Cine știe ce o să�mi spună? Dacă
memoria nu mă înșală, m�a abordat destul
de tranșant: „Măi, ce�i cu titlul ăsta? Ce pri�
virea străinului? Ce se�nțelege din asta?“.
Mie mi se părea destul de clar (azi știu că nu
era). Am îngăimat: „Păi, cum să�i zic?“.
Atunci, poate îmblânzit de figura mea de
ghiocel ofilit brusc, a zis: „De ce nu�i spui tu
Adio, adio, patria mea cu î din i, cu â din a?
Ca în prolog?“. Și�apoi, abrupt: „Bun, o pu�
blicăm“. Ce să mai zic? Cartea a redactat�o
profesionist Lucian�Dan Teodorovici, a prins
trei ediții și i�am regăsit titlul și într�un colaj
al Hertei Müller. Însă atunci am avut parte
de o lecție importantă: titlul contează mult. 

În fine, a treia întâlnire a fost una mai
normală: la vreo două săptămâni după ce
mi�a spus că o să�mi apară cartea, Silviu Lu�
pescu m�a invitat încă o dată în biroul lui și
m�a întrebat ce am de gând să fac de�acum
înainte. Păi, profesor, asta fusesem vreo
patru ani. La acea vreme, în 2002, alte va�
riante nu vedeam. S�a uitat la mine blând și
m�a întrebat: „N�ai vrea să fii redactor la
noi? Dacă vedem că merge și dacă îți place...“.

Știu că, atunci când rememorezi mo�
mente dintr�un trecut relativ îndepărtat,
ești mereu tentat să le compari cu prezen�
tul, să evaluezi și să subliniezi marile trans�
formări, mai ales când sună bine. Dar nu
înseamnă neapărat că idealizezi. Eu aștept
cu nerăbdare apariția volumului lui Mihai
Iovănel Istoria literaturii române contem�
porane – 1990�2020 – tot la Polirom. Sunt
gata să pariez că în zona prozei măcar 75%
dintre autori (eu aș miza pe 90%) sunt
scriitori publicați la Polirom. De la desan�
tul Polirom din 2004 și campania aceea
memorabilă „Votați literatura tânără“ până
la noile volume ale unor autori consacrați
încă înainte de 1990, cum ar fi Gabriela
Adameșteanu, aici au apărut mai toate nu�
mele care contează în proza românească
postrevoluționară. De traduceri nici nu
mai vorbesc: în anii 2000 politicile edito�
riale promovate de Polirom au schimbat
piața traducerilor. Și mă bucur că, din 25
de ani de existență, am fost alături de
poliromiști (scriitori, redactori, traducă�
tori – prieteni) vreo două decenii. Le aștept
pe cele care vor urma. SDC

Dacă ar fi să încep cu o
glumă (slabă), aș spune,
parafrazându-l pe Mitică al
lui Caragiale, că relația mea
cu Editura Polirom e atât de
veche, că e un mileniu de
când ne știm. Fiindcă prima
mea întâlnire cu Poliromul
a fost în mileniul trecut. Au
trecut de-atunci mai bine
de două decenii.



ANDREI CRĂCIUN

ÎNCEPUTUL. CICERO 
ȘI MICHNIK 

Cred că prima dată am avut în casă
de la Editura Polirom o carte de Ci�
cero. O primisem de la o profesoară
de latină, cândva înspre sfârșitul
ultimului deceniu al secolului XX. 

Lângă acel Cicero a apărut re�
pede, poate că tot de la acea pro�
fesoară de latină, și un Adam
Michnik, care mi�a făcut mult
bine în viață. 

Dintotdeauna mi�am dorit să
scriu cărți și cred că mereu am
vrut să public la Editura Polirom. 

Erau aici autori pe care îi pre �
țuiam, ba chiar și autori pe care îi
iubeam pur și simplu. Erau autori
pe care îi invidiam cu toată invidia
albă de care nimeni nu e ocolit. 

LOCUIESC ÎNTR-O
BIBLIOTECĂ

De când suntem obligați să rămâ�
nem în casele noastre îmi dau
seama că am ajuns să locuiesc
într�o bibliotecă, iar acum mă uit
în jur și văd cât de multe cărți din
biblioteca mea sunt cărți de la
Editura Polirom. 

Oriunde întorc privirea gă�
sesc o carte de la Polirom care m�a
făcut fericit. La dreapta îi am pe:
David Grossman, Makine, DeLillo,
Fitzgerald, Urson, McEwan, Stefans �
son, Bergman, Andric, Șala mov,

Yoko Tawada, Modiano, Bukowski,
Houellebecq, Buzzati, Aglaja Ve�
teranyi.

La stânga: Cortázar, Vasili
Grossman, Murakami, Dostoievski,
Nick Cave, Philip Roth, Kerouac,
Cervantes, Harper Lee, Orwell,
Camus, Rushdie, Steinbeck, Kazuo
Ishiguro și Italo Calvino. 

Și nici nu am ajuns la raftul
românilor, care începe cu Bru�
nea�Fox și duce până la Adrian
Georgescu și Sorin Stoica și Ale�
xandru Vakulovski și Alex Toci�
lescu și Nora Iuga și Cella Serghi.

BUCURIA ȘI VIAȚA CEA NOUĂ

Am publicat trei cărți la Editura
Polirom, două poeme�roman și o
biografie romanțată și toate sunt
importante pentru mine. 

Mă gândesc emoționat la fap�
tul că și cărțile mele stau acum în
alte biblioteci. În alte biblioteci în
care locuiesc alți oameni și că pen�
tru acei oameni ele înseamnă ceva. 

Nu știu ce poate mai mult să
facă o editură decât să aducă
atâta bucurie și atâta viață nouă
într�o casă de om. 

O editură are puterea unui
medic bun, are puterea unui bun
psihoterapeut, are puterea unui
profesor, are puterea unui duhov�
nic, are puterea unui camarad, a
unui confident, a unei iubiri din
tinerețe, precum și pe aceea a
unei iubiri târzii.

Am publicat și la alte edituri,
am îndrăgit și îndrăgesc și alte edi�
turi care fac posibile miracolele,

nu am fost niciodată omul unui
singur loc, dar asta poate că nu în�
seamnă mare lucru. Poate doar că
am destul loc în inimă pentru
toate câte sunt sub soare. E prea
târziu să�mi mai schimb credința.

TOATE ACELE AEROPORTURI
UNDE AM LĂSAT CĂRȚI

Pe vremea când călătoream prin
lume, și, slavă zeilor, am umblat
tot pământul, purtam întotdea �
una cărți în bagaje. Mereu am dus
cu mine mai multe cărți decât
haine sau alte obiecte. De multe
ori, poate că de cele mai multe ori,
cărțile din bagajul meu erau de la
Editura Polirom și nu sunt puține
aeroporturile unde le�am uitat,
unde le�am rătăcit, de unde mi�au
fost furate, de�a dreptul. 

Ba uneori, nu tocmai rar, am
lăsat intenționat câte o carte pe
masa unei cafenele. Cartea pe
care mi�ar fi plăcut și mie să o gă�
sesc întâmplător pe o masă de ca�
fenea dintr�un aeroport.

CEEA CE NE UNEȘTE

Legătura mea cu Editura Polirom
e aceea dintre un cititor și una
dintre porțile acelea care, deschi�
zându�se, intri într�o altă lume,
magică, mai bună. 

Îi sunt profund îndatorat
acestei edituri pentru toate căr �
țile care m�au făcut fericit:pentru
că la Polirom l�am citit pe Filip
Florian, pentru că aici l�am citit
pe Saramago, pentru că aici și�a
publicat Radu Cosașu cele mai re�
cente cărți. 

Îi sunt profund îndatorat pen�
tru toți acești autori, pentru toate
cărțile lor, pentru toate persona�
jele din cărțile lor, pentru toate
scenele pe care nu le�am mai putut
uita, pentru toate frazele pe care le
port cu mine pretutindeni, pentru
cuvintele din care sunt făcute. 

O EXAGERARE NECESARĂ

Exagerez? Bineînțeles că exage�
rez. Așa se și cuvine să faci atunci
când un prieten bun împlinește

douăzeci și cinci de ani, iar eu
consider Editura Polirom un prie�
ten bun, pe care te poți baza,
atunci când ești trist sau înspăi�
mântat sau bucuros sau singur. Și
cine nu este adeseori trist, înspăi�
mântat, bucuros sau singur?

Desigur, m�aș fi putut întâlni
cu scriitorii mei și în alte locuri,
le�aș fi putut întâlni cărțile la alte
edituri, i�aș fi putut citi în alte
limbi ale pământului. 

Dar nu asta contează: con�
tează cum a fost de fapt. Și așa a
fost: cărțile acestea au fost publi�
cate la Editura Polirom și eu 
le�am citit de la Editura Polirom. 

Și fiindcă mi�au plăcut acestea

am cumpărat altele și altele și al�
tele și altele și altele, tot de la Edi�
tura Polirom, și acelea mi�au
pl ă cut și așa am ajuns să locuiesc
într�o casă care e mai degrabă o
bibliotecă. O bibliotecă, vă spu�
neam, în care cărțile de la Editura
Polirom dau ceea ce se poate
numi coloana vertebrală. Fără ele
aș fi fost infinit mai sărac.

Îi datorez, vedeți bine, multe
acestui prieten care astăzi îm �
plinește douăzeci și cinci de ani, e
încă tânăr, are toată viața înainte
și un trecut atât de frumos spre
care se poate întoarce cu mândrie
sau măcar fără rușine.

La mulți ani, prietene! SDC
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De ziua unui
bun prieten
De fapt nu am făcut niciodată ierarhii, nici
între edituri, nici între autori, nici între cărți.
Am crezut mereu că poți găsi ceva bun ori -
unde, cum de asemenea și ceva mai puțin
bun poți găsi. Cu toate acestea, la Editura
Polirom am întâlnit mult, mult mai des
cărțile cele bune. Mai mult: cărțile cu care
am crescut, cărțile cu care m-am maturizat,
cărțile care m-au format. Contează.
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