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Călătorii români, între a privi
pe fereastra trenului și 
a merge la băi la Karlsbad

NONA RAPOTAN

Una dintre cele mai importante
lecții primite de mine de la profe�
sorul meu de literatură se învârte
în jurul reportajelor lui Bogza: cu
aroganța caracteristică vârstei 
i�am declarat profesorului că nu�mi
place cum scrie Bogza (continua�
rea în gând era „deci nu voi citi
cartea“); urmarea a fost că la teză
unul din subiecte era despre Car�
tea Oltului, iar comentariul adia�
cent al profesorului a fost „Ca să
înțelegi că în viață nu o să faci
doar ce�ți place!“. A fost una din�
tre cele mai prețioase lecții pri�
mită de�a lungul anilor, o lecție
care mi�a fost dată la timp. 

Să nu uit, în gimnaziu La Vul�
turi mi�a pus serios la încercare
imaginația, pentru că în anii aceia
grei, ultimii de dinaintea Revolu �
ției din 1989, era foarte greu pentru
un profesor de literatură să vor�
bească despre Gala Galaction și
operele sale literare fără să pome�
nească despre formația sa de teo�
log și să nu facă aluzii la credință și
încercările venite de Sus la care
sunt supuse personajele. 

TIPOLOGIA CĂLĂTORULUI

Mi�am adus aminte de toate aceste
opere și de altele citind volumele
publicate de istoricul Radu Mârza
la Editura Polirom; mă refer la Că�
lători români privind pe fereastra

trenului. O încercare de istorie
culturală (1830�1930), respectiv
Călători și pacienți români la Kar�
lsbad. O istorie culturală a mersu�
lui la băi pe la 1900. După cum
observați, titlurile volumelor au
ceva în comun: istoria culturală și
călătoria. Sunt două concepte, pe
cât de greu de explicat, pe atât de
tentante pentru cercetători. 

Să inițiezi și să derulezi pro�
iecte de cercetare în domeniul is�
toriei culturale e visul multor
pasionați de științe socio�umane
(aici includ și istoricii), iar tipolo�
gia călătorului a suscitat interesul
cercetătorilor de�a lungul anilor,
așa se face că au apărut multe stu�
dii elaborate de echipe interdisci�
plinare, care au încercat să arate
existența unui tipar al călătorului,
în funcție de epocă, spațiu sau
destinație. 

Astăzi, călătoria (indiferent
că e de studiu sau de plăcere) a
devenit un fapt comun, foarte
mulți își permit mai multe călăto�
rii pe an în zone din ce în ce mai
îndepărtate sau mai sălbatice,
aproape deloc explorate de�a lun�
gul anilor. Dacă până nu demult
călătoria cerea pregătire minu �
țioasă, astăzi unii dintre contem�
poranii noștri pleacă pe nepusă
masă în cele mai ciudate excursii
și din motive dintre cele mai di�
verse și/ sau ciudate. Călătoria so�
litară, inițiatică rămâne în con �
tinuare o ciudățenie sau un fapt
demn de consemnat, așa se explică
reportajele sau documentarele

dedicate pelerinajelor sau globe�
trotterilor. 

GENEZA CELOR 
DOUĂ VOLUME

După ce�am citit cele două cărți
scrise de Radu Mârza, mi�am per�
mis luxul unui experiment ad�
hoc. I�am întrebat pe o parte
din tre elevii mei ce înțeleg din
două pasaje selectate din Călători
români privind pe fereastra tre�
nului. Nici unul dintre ei n�a făcut
conexiunea între „mașină cu
aburi“ și tren, nici unul nu a de �
dus importanța istorică a călăto�
riei cu trenul în epocă. Într�o
primă etapă, aproape toți și�au li�
mitat deducțiile la costuri, cheltu�
ielile fiind pe primul plan. 

Toate aceste reacții, puse cap
la cap, denotă lipsa deprinderii de
a căuta în spatele concretului/
evidenței. Mulți dintre tinerii de
astăzi nu�și pun întrebări cu pri�
vire la aspectele culturale, la ce

intră în sfera culturală și ce ne
definește din punct de vedere cul�
tural. Așa se explică și de ce nici
unul dintre cei întrebați n�a putut
să�mi răspundă ce schimbări pro�
duce construirea unei linii de cale
ferată într�o zonă de munte sau
într�o zonă greu accesibilă. 

Le�am cerut elevilor să�mi
spună cum înțeleg cele două pa�
saje din cartea lui Radu Mârza
pentru că m�am întrebat care ar fi
publicul țintă al celor două vo�
lume. Dincolo de evidență – auto�
rul este istoric, cadru universitar
la Facultatea de Istorie și Filosofie
din cadrul Universității „Babeș�Bo�
lyai“ din Cluj�Napoca –, mă gân�
desc că n�a scris cele două studii
exclusiv pentru stu denți și colegii
de breaslă. El detaliază în cele
două introduceri cu privire la ge�
neza celor două volume și moti�
vele pentru care studiile perso 
nale, inițiate acum câțiva ani și fi�
nalizate cu ajutorul studenților, 
s�au transformat în cărți. 

TRENUL A SCHIMBAT
DEFINITIV ZONE DE LOCUIRE,
OBICEIURI ȘI TRADIȚII

Chiar dacă Editura Polirom are
cel puțin două colecții dedicate
studiilor istorice, cărțile lui Radu
Mârza nu fac parte din nici una
dintre ele, semn că autorul nu 
și�a dorit un public cititor specia�
lizat. Cu toate acestea, de neigno�
rat (și de apreciat, implicit) este
rigoarea cercetării, acribia cu care
a îngrijit fiecare volum în parte,
atenția dată notelor de subsol
(numai cei care au elaborat un
studiu academic știu cât de greu
se alcătuiesc aceste note și cât de
importante sunt pentru economia
întregului demers) și facilitarea
accesului cititorului la niște date
și informații greu de găsit altfel. 

Calea ferată și trenul au schim �
bat definitiv zone de locui re, obi�
ceiuri și tradiții specifice unor
comunități, economii și relații
internaționale. Primele linii 

Pe vremea mea (ah, da, am ajuns să folosesc
infama expresie!), în școala gimnazială, la orele
de limba și literatura română, aflai despre
Pisicuța și Calistrat Hogaș, iar în liceu Cartea
Oltului de Geo Bogza era o adevărată piatră de
încercare pentru cei care doreau note mari la
același obiect de studiu. 
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ferate s�au construit cu mari efor�
turi, din toate punctele de vedere.
În spațiul românesc, primele căi
ferate apar după jumătatea seco�
lului al XIX�lea, dar primele călă�
torii cu trenul ale românilor au
loc în alte țări din Europa.

Pe Radu Mârza nu�l intere�
sează aceste lucruri, ci efectele in�
trării lor în uz, cu alte cuvinte ce
avantaje aduce exploatarea aces�
tora. Cum se schimbă percepția
socială a localnicului față de călă�
tor, dar mai ales cum se schimbă
acesta din urmă după ce a călăto�
rit cu trenul.

De aceea Radu Mârza și�a su�
bintitulat volumul O încercare de
istorie culturală (1830�1930), pen�
tru că date despre aceste călătorii
se regăsesc în însemnările lui Pe�
trache Poenaru și Ion Codru Dră �
gușanu. Urmează capitolele de �
dicate însemnărilor de călătorie
ale lui George Bariț, Ion Ghica, Ni�
colae Filimon, A.D. Xenopol și Iosif
Vulcan. Ultimele capitole le sunt
dedicate lui Nicolae Iorga, Liviu
Rebreanu și Demostene Botez. 

CUM SUNT PRIVIȚI
CĂLĂTORII DE LOCALNICI 
ȘI INVERS

Dincolo de faptul că poți să�ți dai
seama relativ ușor de cât de dife�
rite sunt personalitățile celebrilor
călători, punerea la un loc a tutu�
ror acestor nume concurează în
mod fericit la crearea unei pano�
rame a călătoriei cu trenul. Îți dai
seama cât de mult se schimbă pei�
sajele, cum evoluează din punct
de vedere economic zone speci�
fice din România, cum sunt priviți
călătorii de localnici și invers.
Realizezi cu uimire cât de mult și
de rapid s�au dezvoltat locurile pe
unde trece calea ferată, dar nu
poți să nu te întrebi cât de mult 
s�a pierdut din specificul locului
lăsând calea ferată să pătrundă în
zone unde altfel era imposibil de
ajuns. De neignorat însemnările
cu privire la Mihail Sadoveanu și
notele de călătorie ale acestuia:

„Mihail Sadoveanu a știut să
dozeze perfect ritmul monoton al
vieții și întreruperea provocată de
episodul cu cei doi îndrăgostiți
din tren. Madame Bovary, pe nu�
mele ei Alexandrina, este martora
unei frânturi de viață petrecută în
timpul scurt al opririi trenului în
stație. Aceasta nu poate să nu ne
amintească de apologia pe care o
făcea scriitorul pentru călătoria
lentă, pătrunzând tainele locuri�
lor, călătoria lentă fiind pusă în
opoziție cu «iuțeala» automobilu�
lui care străbate «drumurile de

munte». Aici, momentul celor doi
îndrăgostiți, la care este martoră
Alexandrina, este scurt, pe măsura
«iuțelii» pe care o presupune călă�
toria cu trenul. Suntem în 1908,
când Mihail Sadoveanu publica
volumul O istorie de demult, din
care face parte povestirea de față.

Un alt aspect care merită evi �
dențiat referitor la «Balta liniștii»
este acela că observația «fero�
viară» nu aparține unui călător
care și�ar privi tovarășii de drum
sau ar privi pe fereastra vagonu�
lui, ci unui observator care nu
este călător – o madame Bovary –
care se află în stație și care pri �
vește trecerea trenului și oamenii
din vagoane. Dintre toate lucră�
rile consultate pentru redactarea
acestei cărți, este singurul caz în
care trenul și călătorii sunt ob �
servați din afara «drumului de
fier». Posibil să mai fie și alte
exemple de acest fel...“ 

FOTOGRAFIILE

Revenind la ce i�am întrebat pe
elevii mei cu privire la fragmentul
din cartea lui Radu Mârza: în timp
ce încercam să scot de la ei
informații relevante, mi�am adus
aminte de Crima din Orient Ex�
pres a Agathei Christie și i�am în�
trebat dacă au citit cartea sau dacă
știu câte ceva despre faimosul
tren. Nu auziseră, le�am povestit
eu câte ceva ad�hoc, dar despre
Trenul Regal n�am mai avut timp,
poate reușesc să revin la idee la
următoarele întâlniri cu ei. 

Nu în ultimul rând, dar și ca
să fac trecerea spre cealaltă carte
despre care vreau să pomenesc
aici: fotografiile. Ele conțin repro�
duceri ale unor vederi care au cir�
culat în epocă sau sunt fotografii
reprezentative pentru subiect.
Color sau alb�negru, ele sunt în
mare parte din colecția personală
a lui Radu Mârza. Așa ni se relevă
o altă mare pasiune a istoricului,
pe lângă faptul că�i place să călă�
torească (fizic, dar și cu gândul),
este și colecționar pasiona(n)t de
vederi. 

MERSUL LA BĂI

Pentru volumul Călători și pa �
cienți români la Karlsbad. O isto�
rie culturală a mersului la băi pe
la 1900 a adunat un număr impre�
sionant de vederi și ilustrații, fără
acestea textul ar fi fost searbăd și
redus la o singură dimensiune.
Karlsbad, actualul Karlovy Vary,
este un studiu de caz excelent ela�
borat și articulat în jurul ideii de
călătorie. 

Scopul călătoriei este cel evi�
dent, de corijare a stării de sănă�
tate. Dar istoricul Radu Mârza
povestește în introducere cum 
și�a dat seama că „mersul la băi“
era ceva mai mult decât o preocu�
pare a călătorului�pacient pentru
starea de sănătate. 

Trebuie spus că Radu Mârza
este un bun povestitor. Cu alte cu�
vinte, tot efortul de a aduna date
cu privire la cine și în ce perioadă
a ajuns la băi la Karsbad putea să
fie prea puțin atractiv pentru citi�
torul obișnuit și, astfel, să rămână
un studiu istoric (folositor și util
celor preocupați de studii inter�
disciplinare sau de studiul unei
perioade istorice ca atare). Toată
munca aceasta risca să nu ajungă
la cititorul obișnuit, dacă nu era
îmbrăcată într�un ambalaj de po�
veste de cea mai bună calitate. 

Așa se face că prin fața ochi�
lor mi s�au perindat unele dintre
cele mai faimoase personaje ale
secolului al XIX�lea și începutului
de secol XX, oameni politici sau
de cultură care au schimbat
lumea, capetele încoronate ale
vremii sau câțiva din medicii Ro�
mâniei. Moda timpului, schimba�
rea ritualurilor în funcție de
evoluția medicinii și a apariției și
dezvoltării balneologiei, adapta�
rea și personalizarea tratamentu�
lui în funcție de istoricul personal
al fiecărui pacient, despre toate
acestea găsim informații în im�
presionantul volum semnat de
Radu Mârza. 

CĂLĂTORII SUNT ÎMPĂRȚIȚI
ÎN CATEGORII

Pe de altă parte, aflăm detalii pi�
cante cu privire la micile ritualuri
de călătorie ale unora sau altora
dintre personajele vremii, despre
cât de mult se schimbă arhitec�
tura stațiunii de�a lungul decenii�
lor, despre cât de importantă era
vizita unui cap încoronat sau
prim�ministru. E fascinantă pa�
rada acestor personalități, căci
Mârza are meritul de a nu neglija
contextul; nu uită să menționeze
pentru fiecare dintre acești călă�
tori�pacienți anturajul și relațiile
pe care le stabilește în Karlsbad
cu ceilalți pacienți. 

Călătorii sunt împărțiți în
mai multe categorii, în funcție de
ocupații și funcții. Prima oară
luăm cunoștință cu vizitatorii ro�
mâni. Aici intră în acțiune oame�
nii din diverse categorii socio�
profesionale și/ sau clase sociale,
care ajung la Karlsbad fie în cali�
tate de medici curanți, care stau
pe toată perioada sezonului acolo,

fie oamenii de casă ai acestora, fie
pacienți români care ajung acolo,
dar nu există foarte multe date
nici despre cum au călătorit (sau
cu ce), nici despre cât de mult s�a
prelungit șederea lor în stațiunea
cu ape carbogazoase, nici dacă
revin constant. 

Dar aflăm despre scriitori ce�
lebri (George Coșbuc, de exem�
plu) care merg la băi la Karlsbad
și se întâlnesc acolo fie cu con �
frați, fie cu alți români. Se refac
trasee de călătorie, foarte utile
pentru stabilirea unor contexte
creative (aflăm date cu privire la
sursele de documentare pentru
anumite opere literare). 

DIMENSIUNEA CULTURALĂ 
A UNEI COMUNITĂȚI

Foarte vii și interesante sunt capi�
tolele dedicate oamenilor politici,
români sau europeni. Două capi�
tole sunt foarte animate de desele
vizite pe care le fac aceștia la Karls�
 bad, cu scopul de a�și reface sta�
rea de sănătate, dar și pentru a
stabili noi alianțe politice. Se per�
fectează înțelegeri definitorii
pentru viitorul politicii europene
și/ sau românești, dar despre
toate acestea aflăm detalii în timp
ce ne integrăm în comunitatea
stațiunii. 

Radu Mârza nu pleacă nici o
clipă din Karlsbad, nu�și scoate
personajele din stațiune, ci le
aduce acolo, după lungi călătorii.
Foarte interesante sunt capitolele
dedicate gastronomiei și mon �
denităților. Fin antropolog, Radu
Mârza consemnează detalii pe care
alții le�ar fi trecut cu vederea, astfel
încât nu doar că portretele perso�
najelor sunt din ce în ce mai vii, mai
umane. Petrecerile la care parti�
cipă după curele matinale, ritualu�
rile impuse de medici (dar ignorate
de unii pacienți), despre toate aces�
tea aflăm din studiul istoricului
clujean. 

Astfel, nu doar că înțelegem
mai bine cât de important poate fi
un oraș pentru dezvoltarea unei
regiuni, dar și cât de importantă
este dimensiunea culturală a unei
comunități, consolidată de�a lungul
anilor. Pacienții revin la Karlsbad
an de an, tocmai pentru că se simt
bine acolo, le face bine tratamentul,
dar și oamenii cu care se însoțesc la
tratament le sunt pe plac. 

SUPLEȚEA SCRIITURII

Cititorii mai tineri vor fi surprinși
să afle că mersul la stațiune nu era
doar pentru cei trecuți de o anu�
mită vârstă și, de asemenea, vor fi
poate șocați să afle cât de animată
era viața culturală a unei stațiuni
balneare precum Karslbad. 

Radu Mârza este un istoric cul�
tural, prin definiție. Are verb și nerv,
are acribia detaliului, ceea ce�l
transformă sub ochii noștri într�un
antropolog de top. Surprinde prin
suplețea scriiturii, cititorul nu e
asaltat de o avalanșă de date isto�
rice, ci este îndelung pregătit; acesta
primește informa ții diverse cu aju�
torul cărora completează puzzle�ul.
Karlsbadul nu rămâne izolat pe
harta Europei, cum nici călătorii�
pacienți nu�și pierd statutul (oa�
meni politici, medici, scriitori etc.). 

Pentru istorici și cercetători
sunt foarte utile notele de subsol,
explicațiile suplimentare, artico�
lele de presă din anexă (atent in�
dexate și ele) și multitudinea de
ilustrații. Rareori am citit un stu�
diu istoric atât de bogat ilustrat
cum este Călători și pacienți ro�
mâni la Karlsbad. O istorie cultu�
rală a mersului la băi pe la 1900. 

După volumul dedicat călăto�
riilor cu trenul și cel dedicat Kar�
lsbadului, sunt convinsă că va
urma un nou studiu, la fel de bine
documentat și excelent articulat în
jurul unei idei. Rămâne să aflăm și
cine sau ce îi va fi stârnit deja inte�
resul istoricului Radu Mârza. SDC
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În România toată lumea a ajuns
la putere. Era soluția evidentă,
doar că partidele mari s�au chi�
nuit niște ani să se concureze
unele pe altele la televizor. Ge�
netic, noi, oamenii, suntem
aproape identici cu cimpanzeii 
și totuși foarte diferiți. Nu e și
cazul formațiunilor dominante
din guvernarea de azi. Ar trebui
totuși, azi, când constatăm că din

punct de vedere democratic Ro�
mânia a ajuns la un minim isto�
ric, cu toată zbaterea civică din
timpul dominației lui Dragnea,
să ne uităm poate ceva mai puțin
la politicieni și la partide și mai
mult la noi, ca națiune și ca țară. 

Nu am crezut niciodată în teoria
că politicienii sunt mai hoți decât
media românilor sau că partidele
nu sunt reprezentative. Avem
tendința asta să ne pitim după
cireș, să ne umflăm plămânii și să
ne cocoșim în fața istoriei. Vezi
Doamne, noi am fi un neam tare
bogat și tare șmecher dacă nu ne�ar
mai fura ăștia de la vârf. Hoții!

Din păcate, dacă ne uităm îm�
prejur, vom constata că leprele
din Parlament nu sunt mai multe
decât leprele pe care le vedem în
afara zidurilor Casei Poporului.

Că gena corupției mici e adânc în�
rădăcinată în neam, iar cei din Pa�
latul Victoria doar o profesează la
nivelul conferit de demnitatea pu�
blică și în niște costume mai fru�
moase. Culmea, unde mai pui că în
săraca țară bogată România chiar
sunt bani. Se fură mult, dar a înce�
put să se și producă mult. Pe un�
deva cercul trebuia să se închidă.

Suntem „așa cum ne�a lăsat
Dumnezeu“, nici mai buni, nici mai
răi ca alții. Ceva mai lipsiți de noroc
și de contextul cultural potrivit ca
să fim mai evoluați, suficient însă
de șmecheri încât să ne fructificăm
șansele pe care le prindem. Suntem
o țară „la ciupeală“ destul de evo�
luată până la urmă. Și avem o Ro�
mânie fix pe măsura noastră, nici
mai înaltă, nici mai scundă de atât.
O țară pe măsura pretențiilor pe
care le avem de la noi înșine. 

Românul este foarte indulgent
cu el însuși, dar foarte critic cu politi�
cienii. La birt cu prietenii, nu neapărat
la vot. Sătenii nu vor să�și strice relația
cu primarul, că nu se face să strici ar�
monia și atmosfera, așa că votează cu
cine le zice primarul. Orășenii își văd
primarul îmbogățindu�se spectacu�
los, dar sunt mulțumiți că le plantează
niște panseluțe. De ce să riști să nu�l
mai votezi tot pe ăsta, măcar de
panseluțele alea să fii sigur în viață,
dacă toate restul au devenit nesigure? 

Nivelul de leadership în poli�
tică a ajuns foarte jos, nu�i așa?
Dar educația o fi la cele mai înalte
cote ale sale? Câți bani cheltuie
„românul statistic“ pe cărți, anual?
(93,5% dintre români NU au cum�
părat o carte în ultimul an). 

Cumva țara asta merge îna �
inte și cu școala vieții, ne spune
Institutul Național de Statistică. Și
dacă nu�i credem pe�ai noștri, că�s
mincinoși, ce să mai spunem de
Banca Mondială, care ne�a băgat
iar în categoria țărilor dezvoltate?
Mint și ăia? Cu ce interes? În mod
evident, țara merge înainte „pe
medie“, cum se descurcă fiecare e

altă poveste. Cu pungi de sărăcie
care alternează cu un București
care are PIB�ul mai mare decât
capitale vest�europene. Cu ulițe
desfundate care alternează cu
bucăți de autostradă care nu duc
nicăieri (dar autostradă). Cu
olimpici de aur care alternează cu
bombardieri. 

Poporul român are tot dreptul
să creadă în excepționalismul său.
Pentru că e descurcăreț. Pentru că 
n�are Putin suficiente robinete la
gaz să�l doboare. Pentru că nu s�a in�
ventat încă inflația care să�i opreas �
că micii să sfârâie pe grătar. Nu ne�a
doborât pe noi dosarul cu șină, cum
o să ne termine niște politicieni in �
competenți? O să mergem înainte și
la vară din nou în Grecia.

Acum, că toată lumea e la pu�
tere, și tot poporul e la putere. Nu
mai există „ăialalți“ pe care să dai
vina. O fi și ăsta un lucru bun, până
la urmă. În istorie, această pe�
rioadă va rămâne sub numele de
Pacea lui Iohannis. O moștenire
demnă de un neamț care a devenit
în aerul tare al Bucureștiului mai
român decât Ion Iliescu. SDC

Continuăm Jurnalul, ce să 
facem și noi?

Marți, 6 septembrie

Cel mai mult îmi place atunci
când vine politrucul vlah cu un
„proiect“ demn de un țăran me�
dieval: trecem iarna. Competență,
viziune, profesionalism, bravo.

La noi, la români, e o vorbă
frumoasă: Ciucă nu știe carte.

O notă de acum un an, la
moartea lui Belmondo: 

„— Ia�l înapoi, n�are horoscop.
— Ce e horoscopul?
— E viitorul. Vreau să știu vii �

torul. Tu nu?
Belmondo, citind un ziar

new�yorkez la Paris, în ’60, în
primul său succes, un film de Go�
dard. Puțini au știut să își poarte
așa bine pălăriile și să citească așa
bine, din mers, un ziar în trecerea
timpului. 

Rămas bun, domnule Bel�
mondo.“

O notă de acum cinci ani: „De

fiecare dată când un vecin se dedă
bormașinii la șapte dimineața
cred că e un semn de la cel de sus
și încep să mă gândesc la Dum�
nezeu, la mama aproapelui și la
țara noastră.“

O notă de acum patru ani:
„Știu că pare greu de crezut, dar
sibienii cu care am vorbit erau de
părere că era mai bine pe vremea
lui Iohannis, când era Iohannis
primar aici, la Sibiu, adică. N�am
putut să nu le dau dreptate. Am
mai pus și omul degeaba pe atâtea
drumuri.“

Luni, 5 septembrie
Degeaba ziceți voi că nu fac
politrucii vlahi nimic. Rumegușul
din limbile lor de lemn ce e? Păi?
Ne batem joc.

O notă de acum trei ani: „Vis
de noapte cu Vlahuță

Se făcea că era Nenea în Marele
Salon al Marilor Clasici. Bea tutun
cu ceilalți Mari și dădea cu ei palavră
când se aude un gherăit pe la uși.

— Nenea, Nenea, mă primiți
și pe mine?

— Cine e acolo?
— Eu, Nenea.
— Vlahuță, dumneata ești?
— Eu, Nenea. 
— Bravo, Vlahuță, ai stil.
— Mă primiți, Nenea?
— Te primim, Vlahuță, te

primim, ce să mai facem? Te dăm
la Micii Clasici.

— Ce bine, Nenea.
Și, fiind toamnă, m�am trezit.“

O notă de acum un an, de la
moartea lui Ivan Patzaichin: „E
formidabilă revărsarea de iubire
de la moartea lui Ivan Patzaichin,
la care, la fel ca la Don Quijote, nu
par să existe obiecții. Iată în
sfârșit un om pe care toți îl putem
iubi. De ce? Cred că răspunsul stă
în respect. 

Nu dai – nu ai. Iar Ivan Pa �
tzaichin a respectat tot: natura și
natura umană, cu nuanțele ei
complexe, a fost responsabil,
demn și cinstit, un om, nu un pro�
dus. S�a dus, deci, un om sincer, o
specie pe cale de dispariție“.

Ciucă a fost și el să gângă �
vească pe la vreo școală (mă rog)?

Și dacă da, de ce nu l�au oprit aco �
lo, să�l bage în clasa zero?

Sigur, ar fi drăguț să nu mai
avem conducători reduși mintal
și moral, dar atunci am mai fi noi
oare vlahi?

Duminică, 4 septembrie
O notă de acum un an: „Poate fac
alde securilă un gest frumos și
nu�l mai chinuie pe navetă până
la Sibiu și�l lasă așa, împăiat în viu,
direct la Antipa, să vină cetățenii
să se mire, fiindcă, într�a devăr,
arareori s�a mai văzut o asemenea
combinație între un păun surd,
orb și mut, o păpușă de cârpe și
un cuier contrafăcut“.

Sâmbătă, 3 septembrie
Nici nu știi când au trecut doi ani
de când a desființat „domnu’“
Rareș de la liberali pensiile spe�
ciale.

Tare mă tem că Ciucă al nos�
tru nu e al nostru.

O notă de acum șase ani: „O
harfă de�a lui Marin Preda. De

câte ori era întrebat de ce cutare
sau de ce cutare (chestii în de �
obște negative), marele nostru
scriitor răspundea cu un singur
cuvânt. Acel cuvânt era: întrucât.“

O notă de acum trei ani, de
când țara noastră a ratat șansa să
meargă până la capăt în comedie
cu Dănuț Andrușcă: „Dănuț ar tre�
bui să intre în campanie degajat,
dansând babele dintr�o piață
agroalimentară pe Cambio dolor
de Natalia Oreiro. De ce, Dănuț?
De ce nu ne faci atâta bucurie în
viață?“ SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS

Întotdeauna am avut fix
politicienii pe care îi merităm

Jurnalul mizantropului nomad (6)
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Alegerile prezidențiale se vor
ține la finele lui 2024, dar ce ați
spune dacă la sfârșitul anului
viitor vom merge la urne pentru
a ne alege președintele? Scena�
riul pare astăzi SF, dar există po�
sibilitatea să se ajungă aici. Cu o
condiție, anume ca actualul șef
al statului să fie desemnat secre�
tar general al NATO. Dacă se în�
tâmplă asta, atunci postul de la
Cotroceni va fi ocupat de
președintele Senatului, după
care vor fi organizate anticipate. 

Întrebarea e următoarea: care
sunt șansele ca Iohannis să fie uns
șef suprem la NATO? Unii spun că
americanii îl susțin, iar cum un
cuvânt aproape decisiv în NATO îl
au Statele Unite, sunt șanse bune
ca mutarea să aibă loc. Dacă
președintele Iohannis nu se duce
la NATO, discuția cu anticipatele
pentru Cotroceni se închide.

Există însă un personaj care
pare grăbit să intre în pielea can�
didatului la președinție. Vorbim
aici de Mircea Geoană. Omul este
adjunctul șefului NATO, deci
cunoaște cam tot ce mișcă în in �
stituția în care lucrează. Cu si �
guranță că Geoană este la curent
cu discuțiile privind șefia viitoare
a NATO. Oricum, interesul său în
creștere pentru politica româ�
nească arată că se întâmplă ceva.

Plecarea lui Iohannis la
NATO i�ar oferi o șansă nesperată
actualului premier Nicolae Ciucă.

În această ipoteză, PNL ar accepta
fără vreo ezitare ca PSD să preia
funcția de premier, caz în care
Ciucă va fi desemnat șef la Senat,
post ocupat în prezent de Alina
Gorghiu. Astfel Nicolae Ciucă ar
ajunge președinte interimar al
statului, iar 2�3 luni în această
poziție îi oferă șanse bune pentru
cursa prezidențială. 

Revenind la Mircea Geoană,
sunt mari semne de întrebare pri�
vind jocurile de putere din PSD.
Logic ar fi ca Marcel Ciolacu să
candideze el însuși la președinție,
din postura șefului de partid. Dar
Ciolacu e conștient că n�are mare
priză la public și că șansele sale
de a deveni președinte sunt mi�
nime. Paul Stănescu, un lider in�
fluent din PSD, a spus recent că ar
fi timpul ca după atâția președinți
bărbați să vină și o femeie la Co�
troceni. Am înțeles cu toții încotro
bate Paulică, mai ales că omul e în
relații excelente cu Gabriela
Firea. Dar Ciolacu nu o vrea pe
Firea, pentru că știe că, dacă o
personalitate puternică din par�
tid ajunge la Cotroceni, atunci
poziția sa în fruntea PSD va fi tot
mai șubredă. Ciolacu l�ar putea

accepta într�un final pe Geoană,
dar întrebarea e dacă întreg par�
tidul îl mai acceptă pe Mircea.

Iar dacă tot vorbim de pre �
zidențiale, mai sunt două partide
care țintesc intrarea în turul doi.
La USR favorit să fie uns candidat
e însuși liderul formațiunii, Cătă�
lin Drulă. Despre șanse e greu de
vorbit deocamdată. Dacă ne luăm
după sondaje, partidul nu e într�o
formă prea bună, dar urmează o
iarnă complicată pentru actuala
guvernare în care multe se pot în�
tâmpla. USR are și varianta alege�
rii unui prezidențiabil din so  �
cietatea civilă, dar asta ține de
strategia formațiunii. USR a intrat
într�un con de umbră, dar se
poate reinventa dacă în partid
dispar controversele, iar toată
lumea acceptă rezultatul de la ul�
timul congres în care Drulă a fost
ales președinte. Ne vom lămuri în
această toamnă dacă USR rede�
vine partidul motivat din urmă cu
2�3 ani sau dacă tensiunile și lipsa
de imaginație a liderilor USR vor
ține în loc formațiunea. Pentru
USR mai e și povestea REPER�ului
lui Dacian Cioloș pe care puțini o
înțeleg în momentul de față.

O surpriză la viitoarele alegeri
ar putea veni din partea AUR.
Nunta lui George Simion a ocupat
scena publică în ultima perioadă, iar
liderul AUR pare pus pe fapte mari.
Simion arată că își pre gătește intra�
rea în cursa prezidențială, dar în
același timp lasă o portiță deschisă
pentru o altă candidatură din partea
AUR dacă va simți că partidul o ia la
vale în sondaje. AUR anunță deja
proteste din octombrie și rămâne de
văzut dacă va reuși să capteze valul
nemulțumirilor, care în mod sigur
vor apărea. Culmea, partidul ar
putea să înceapă căderea cu cât se va
îngrășa mai tare. Deja mișună prin
județe tot felul de personaje du�
bioase care socotesc că n�ar fi rău să
folosească AUR drept trambulină
pentru a�și face propriile jocuri.

Vom afla candidații la preșe �
dinție ceva mai repede ca în alte
rânduri. Probabil că la începutul
anului 2024 vom cunoaște întreaga
grilă de start, pentru că prezi den �
țiabilii vor aduce puncte în plus
partidelor sau dimpotrivă le vor tra �
ge în jos. Asta dacă nu cumva muta�
rea Iohannis la NATO va bulversa
scena politică și vom intra în cam�
panie cu un an mai devreme. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Iohannis, NATO 
și prezidențialele

Cum începusem să spun
săptămâna trecută, în vara ce toc-
mai a trecut am revenit – după 28
de ani – pe litoralul românesc. Și
nu oricum, ci en fanfare, la Eforie
Nord, care anul ăsta pare să fi fost
cea mai aglomerată staţiune
autohtonă. 

Că va fi fost din cauza prețurilor mai
reduse (care ne�au atras și pe noi)
sau din cauza plajelor întinse – și,
pe deasupra, extinse artificial –, 
n�aș putea să spun, dar cert e că
am văzut aceeași aglomerație pe
care o știam dintotdeauna la
Marea noastră Neagră și, dacă n�ar
fi fost numeroasele semne ale co�
mercialei și zgomotoasei epoci ac�
tuale, m�aș fi putut crede aruncat
înapoi în timp, în vânzoleala și
aglomerația anilor 1980 sau 1990.

Ar mai fi fost motive să mă
văd acolo, atunci. Vânzătorii de
porumb fiert și de gogoși prăjite,
care colindau plaja lăudându�și
marfa, erau tot acolo. Cu si gu �
ranță nu aceiași de odinioară, dar

siluetele lor măslinii, strigătele
cântate și stăruința cu care se
strecurau printre turiști sub soa�
rele arzător și pe nisipul încins 
s�au transmis din generație în
generație, chiar dacă de�acum
clientela lor nu mai stătea întinsă
pe cearșafuri fixate cu pietre în
nisip, ci pe șezlonguri și sub um�
brele de paie împletite, ca în
lumea bună a litoralurilor. Altfel,
așa cum îmi aminteam de pe vre�
muri, plajele din stațiune erau tic�
site de oameni: trup lângă trup,
șezlong lângă șezlong.

De fapt cred că sintagma la
care m�am gândit imediat că s�ar
potrivi ca marcă a locului, ca
brand de stațiune, dacă vreți, ar fi
La marea înghesuială. La bulu�
ceală. Cu o mare de oameni bulu�
cindu�se pe plaje, pe trotuare, pe
străzi, peste tot. Seara, pe strada
principală a stațiunii, te înghion�
teai literalmente cu ceilalți turiști
ca să înaintezi iavaș�iavaș, de
parcă am fi stat cu toții la o coadă
imensă, unde se dădea în sfârșit

litoral la toată lumea. Pe principa�
lul bulevard trotuarele gene�
roase, late de vreo câțiva metri,
erau ocupate aproape pretutin�
deni de mașini parcate... nu, ur�
cate acolo, adesea pe două rân �
duri, dacă tot era loc – și, oricât de
deranjant era, mi�am dat seama
că era singura soluție viabilă: hă�
răbaiele alea pe roți n�ar fi încă�
put nicăieri altundeva. 

Căci stațiunea era ticsită de
oameni și mașini permanent, per�
sistent, pretutindeni. Nu m�am
mirat: după cum am spus, Eforie
Nord este – sau a fost anul acesta –
o stațiune relativ ieftină pentru li�
toralul românesc. Când spun „re�
lativ ieftină“, mă gândesc că anul
trecut, la Balcic, în Bulgaria, am
avut aproximativ aceleași cheltu�
ieli în aceeași perioadă de timp.
(Doar că Balcicul e mult mai fru�
mos. Și mai puțin aglomerat.) Efo�
rie a părut însă ieftină în
com parație cu alte locuri de la
noi. Cu faimoasa Mamaia, de
exemplu, despre care citiserăm

încă dinainte de a pleca în conce�
diu că are un sezon din cele mai
proaste. De curiozitate, am trecut
și pe acolo într�o vizită scurtă și
pentru clasica plimbare cu tele�
gondola. Am văzut de sus marea,
la fel de frumoasă ca întotdeauna,
și plajele lărgite, cu nisipul gălbui
sclipind ici și colo, curate și
aproape pustii, ca într�un colț
ferit de litoral la care visează toți
turiștii. Ici și colo se zărea câte o
mână oameni ce se bălăceau în
mare și alții care stăteau singura�
tici pe rândurile dese de șezlon �
guri goale. 

Nici pe stradă nu era multă
înghesuială, iar când ne�am oprit
să luăm prânzul la un local mic și
plăcut de lângă telegondolă, sin�
gurii clienți în afară de noi păreau
să fie doi localnici care stăteau la
povești cu una dintre chelnerițe.
M�am uitat însă pe internet la
prețurile unor camere de hotel de
două�trei stele din Mamaia și mi�am
dat seama că nu molima golise
stațiunea de turiști.

La un moment dat, în plimba�
rea noastră fără țintă, am trecut și
pe lângă castelul reginei Maria din
Mamaia, cel construit înainte ca
regina să descopere Balcicul. Au�
zisem că, după o privatizare ratată
(din epoca guvernului Năstase),
statul român a recuperat terenul
și clădirile – clasificate drept mo�
nument istoric – și că urmează să
le renoveze. 

Nu știu când și dacă o va face
cineva, dar deocamdată nu am
văzut nici un semn de renovare.
Am simțit doar o nostalgie după
castelul de la Balcic, cu care cel
din Mamaia seamănă binișor, ca o
rudă săracă, căzută în mizerie. Mă
întreb dacă bulgarii nu l�ar vrea și
pe ăsta. Cred că ar face o treabă
mai bună cu el. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Întoarcere la mare nostrum (II)
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Death�metalul, cu toate subdivi �
ziunile lui, înfruntă urechile, atacă
neuronii comodității și lenevia
funcțională, pică greu la stomac,
dizolvă habitudinile burgheziei
rockăite și periclitează ordinea
socială, deoarece introduce prin �
cipiul incertitudinii din cuantică în
relațiile interumane. Mai mult
decât heavy�metalul numit deja
„clasic“ la nici jumătate de secol
după naștere, death�metalul a fost
(și încă este) învinovățit de legături
satanice, apucături malefice, in �
tenții morbide etc. Se poate face o
analogie cu energia atomică?
Înghesuită în bombe, aduce moar �
te. Folosită în centrale nucleare,
aduce lumină ieftină în case. Ceva
oarecum asemănător se întâmplă și
cu death�metalul: induce starea de
catharsis printre ascultătorii care
simt nevoia organică să�l asculte și
sunt dispuși să reac ționeze pozitiv.
Irită pe indispuși, lasă indiferenți pe
ceilalți. Este la fel ca orice muzică. În
fond, și cele mai frumoase concerte
ale lui Mozart stârnesc idiosincrazia
iubitorilor de manele!

N�am devenit peste noapte
adept death�metal; rămân veșnic

un punker ratat și�un bluesman
izgonit de pe plantație. Am prieteni
în rândul metaliștilor, îmi plac mai
toate trupele, ale noastre și de pe
afară, deși nu prea sunt ispitit să
merg la concertele lor. Din cau �
ze subiective, am pierdut multe
spec tacole care meritau văzute și

destule LP�uri au trecut pe lângă
urechile mele cu viteza elec tro �
nului scăpat din menghina ato �
mului său. Așa pot explica de ce
majoritatea discurilor trupei Arch
Enemy m�au lăsat nepăsător
aproape două decenii. 

Până a cooptat�o ca solistă pe

Alissa White�Gluz. Și s�a nimerit
să�mi pice cu tronc apariția ei
nonconformistă, într�o lume în
care a fi nonconformist este regula
nescrisă pentru a ieși în evidență.
Vorbesc aici de felul cum fata se
manifestă pe scenă și de vocea
grozavă, în registrul de jos, greu
accesibil multor băieți din zona
metalică. Nu mă apuc să împușc
metafore despre părul vopsit al �
bastru, despre ochii de aceeași
culoare și trupul de sirenă, că
precis voi fi bănuit de sentimente
plauzibile, însă ridicole la o vârstă!
Precedenta vocalistă, Angela Gos �
sow, nu mi�a trezit interesul nici
fizic, nici muzical, iar guristul de
început, Johan Liiva... Mai bine să
trecem!

Cititorul neutru, brusc lovit de
subiect, poate afla cu lejeritate tot
felul de informații despre Arch
Enemy, trupă suedeză care atinge
câteodată perfecțiunea, ca orice
produs industrial sau artistic pro �
venit din acea țară. Pilon, com �
pozitor și textier principal este
chitaristul Michael Amott, cu vechi
state de serviciu în branșa me �
talirockferă. Asocierea cu bateris tul

Daniel Erlandsson s�a dovedit
fruc tuoasă, cu o sincopă la în ce �
puturi, prin agitații ani ’90. Miș� 
cările de personal, obișnuite în
orice areal rock, par să se fi sta �
bilizat deodată cu sosirea vocalistei
canadiene, când formula s�a com �
pletat cu Jeff Loomis, chitară.
Basistul Sharlee D’Angelo, și el
trecut prin diverse trupe grele,
contează în echipă fix din 1998.
Așadar, stabilitate ritmică. Asta
asigură o producție de calitate
înaltă, fie că�ți place stilul, fie că�ți
place... vocalista!

11 albume de studio în peste 25
de ani nu înseamnă o recoltă prea
bogată. Numărul atestă parametrii
necesari funcționării fără sincope.
Personal, recunosc, le agreez pe
cele cu Alissa. Chiar și – sau mai
ales? – Covered in Blood, din 2019.
Trupa nu urmează „calea ade �
văratului death�metal“, nici eu nu
sunt împătimit al genului. Dar nu
mă împiedic să ascult cu plăcere
noul album, Decievers (2022,
Century Media), mostră de melodic
death�metal numai bun de uns
decepțiile. Totuși, poate că merita
alt titlu, poate altă copertă... SDC

„Exilat de pe Pământ“
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Multă vreme n-am reușit să fiu atent la muzica trupelor care – vorba unui prieten mai glumeț –
cântă cu microfonul scăpat în beregată. Se chinuiesc bieții vocaliști să-l scoată, reușesc 
uneori, dar tot e greu să înțelegi ce spun, dacă nu ai textul sub ochi. 



Începem a 15-a ediţie a
Festivalului Internaţional
de Teatru pentru Publicul
Tânăr în prima zi a lui oc-
tombrie și ne facem de
cap până pe 9 octombrie
(cu Prolog-showcase
Teatrul Luceafărul – 
30 septembrie). 

Ca întotdeauna, ca să rupem pre�
dictibilitatea, avem o temă, o să
vorbim la scenă deschisă, dar
pașnic, pe tema „conflict�confrun�
tare“. Nu e o ediție (doar) despre
război, vom aborda constructiv
mai multe dintre încercările cărora
trebuie să le facem față în viață ca
sursă a transformării, ca propuneri
de analiză și rezolvare. Arta specta�
colului are asemenea resurse. 

Am făcut ediții ale FITPTI și
în pandemie (chiar două – 2020,
2021), când multe evenimente de
acest fel din întreaga lume s�au
anulat ori amânat. Am crezut că,
odată pandemia estompată, iar vi�
rusul SARS�CoV�2 integrat în coti�
dianul epidemiologic, pentru 2022
va fi mai simplu, dar, de fapt, m�am
lăsat înșelată de speranță. În anii
pandemici, problema era un ina �
mic invizibil care îi putea îmbol�
năvi și indisponibiliza pe actori în
orice clipă, încurcându�ne planu�
rile de pe o zi pe alta, impunând
restricții de călătorie, declanșând
focare, impunând un număr limi�
tat procentual al celor prezenți în
sală, numai cu certificat verde de
vaccin anti�Covid, cu purtarea
măștii. Cu valurile pandemice su�
flându�ne în ceafă, am reușit două
ediții hibride faine tare.

Acum am avut alte bătălii de
purtat. Războiul din Ucraina i�a
făcut pe mulți dintre cei pe care 
i�am invitat din străinătate să
ezite, să se mai gândească, apoi să
decline când vedeau că Iașul e

doar la o zvârlitură de băț de țara
agresată de Rusia. Ce uită ei e că,
în condițiile globalizării sub toate
aspectele, frontul nu mai în�
seamnă un anumit teritoriu. Mon�
dializarea are în prezent alte
în țelesuri, întrucât rachetele ba�
listice și alte arme moderne în�
ving rapid distanțele. Ca să fiu
sinceră, poate că și eu, dacă m�aș
fi aflat în locul lor, aș fi avut
același tip de reacție. 

PUNCTELE UNUI PROGRAM
DENS ȘI VARIAT

Chiar și așa, cu temeri omenești,
artiști și companii din Austria,
Canada, Belgia, Egipt, Elveția,
Franța, Germania, India, Italia,
Marea Britanie, Mexic, Polonia,
Republica Moldova, România,
Spania, Ucraina, Ungaria, SUA vor
asigura punctele unui program
dens și variat.

O altă provocare o constituie
costurile pentru transport. Care au
crescut fabulos în vria carbu ran �
ților și vor consuma cea mai mare
parte a bugetului. La un festival de
artele spectacolului, pentru un
punct de o oră�două din progra�
mul unei zile e nevoie de camion
pentru decoruri/ costume/ recu�
zită și autocar/ microbuz/ avion
pentru artiști și tehnicieni. O
echipă teatrală înseamnă, să
zicem, șapte actori și cel puțin tot
atâția tehnicieni, dacă nu chiar
mai mulți. Recenta suspendare out
of the blue a zborurilor de către o
companie low�cost mi�a dat fiori
pe șira spinării, adăugându�se la
lista imprevizibilelor. 

Să mai amintesc că infras�
tructura de transport e la un nivel
de țară subdezvoltată? Că nu
avem autostrăzi, că trenurile cir�
culă cu o viteză similară celei de
acum un secol? Că nu există zbo�
ruri directe între marile orașe ale
României, precum Iași�Cluj, Iași�
Timișoara? 

CONTINUITATEA, STRĂDANIA
DE A LUCRA PROIECTIV

Dar sunt și lucruri frumoase în cu�
lisele unui festival internațional.
Care vin, mai ales, din partea par�
tenerilor instituționali de cursă
lungă, ambasade și centre cultu�
rale. Am creat și întreținut o ase�
menea rețea de susținere încă de

la primele ediții. Și ca sprijin fi�
nanciar, dar mai ales ca o garanție
pentru invitați că evenimentul la
care sunt chemați e unul de top. 

Primesc, deci, un e�mail de la
unul dintre partenerii de cursă
lungă ai FITPT, pe care îl curato�
riez încă de la prima lui filă. Îmi
spune că ascultase interviul meu
de la RFI din perioada Festivalu�
lui de la Sibiu, despre ce văzusem
acolo, despre evoluția artelor în
perspectiva erei informatice, că 
s�a bucurat să mă reaudă și reîn�
tâlnească astfel. Și și�a exprimat
dorința de a relua seria colaboră�
rilor cu noi. E vorba despre o am�
basadă, direcția ei culturală, dar,
cum anul acesta nu am în pro�
gram nici un invitat din țara res�
pectivă (fusesem în discuții cu
vreo trei, dar nu s�au potrivit
agendele), am decis să vedem deja
ce facem pentru ediția din 2023. 

Continuitatea, strădania de a
lucra proiectiv (ceea ce în Româ�
nia e foarte greu, spre imposibil!)
sunt fundamentele unor con�
structe culturale temeinice. Și da,
desigur, profesionalismul, pasiu�
nea și munca, muncă la greu.

MENIREA ARTEI ANIMAȚIEI

Încă multă lume de la noi consi�
deră că arta teatrului pentru
copii, întrucât li se adresează
celor mai mici de înălțime, ar fi
una lipsită de importanță; în orice
caz, de mai mică importanță decât
aceea care îi vizează pe adulți.
Nimic mai fals și o să adaptez aici
o afirmație a lui Eugen Ionescu,
spunând că e mai valoros un suc�
ces mare într�un teatru pentru cei
mici, decât un succes mic într�un
teatru pentru cei mari. 

Compania Indigo Moon din
Marea Britanie e specializată în
teatru pentru copii și va veni la
FITPTI cu spectacolul SeedHeart,
pe care îl va juca în ultima zi a
evenimentului. Și acum am ajuns
la ce voiam să spun, apropo de
menirea artei animației, de nenu�
măratele ei potențialități de ex�
presivitate. Indigo Moon a fost
implicată, printre altele, în câteva
episoade din celebrul serial Pea �
ky Blinders, pe care sunt convinsă
că l�ați văzut. Dacă nu încă, atunci
urmăriți�l, iar pe 9 octombrie
haideți să vedeți compania Indigo
Moon în Festival. SDC
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INTERVIU CU SCRIITOAREA LAVINICA MITU

„Sunt și nu sunt fiecare femeie,
bărbat și copil din cartea mea”

ALINA VÎLCAN

Care este povestea din spatele
romanului tău de debut, Bărba-
tul fără cap (Polirom, 2022)?

Bărbatul fără cap ar fi trebuit să
fie o povestire scrisă pentru un
curs de creative writing și atât.
Am primit feedback pentru ea, am
rescris�o de câteva ori și după
aceea a rămas într�un folder pe
desktop mai bine de doi ani. Apoi,
în 2019, am devenit mamă, iar la
patru luni după ce s�a născut
fetița mea am fost diagnosticată
cu depresie postnatală. Am înce�
put să fac terapie, proces în care a
trebuit să mă întorc foarte des în
copilăria mea pentru a înțelege
frici, reacții, comportamente pe
care le scăpasem de sub control în
relația cu fiica mea și soțul meu.
Tot în acea perioadă m�am reîns�
cris la cursurile organizate de
„Revista de Povestiri“. În felul
acesta, reușeam să ies pentru câ�
teva ore din casă departe de tot
ceea ce mă copleșea, departe de
mine doar „mamă“, încercând să
regăsesc bucățele din ceea ce am
fost înainte de maternitate. Mai
mult decât evadare, scrisul a de�
venit kitul meu de supraviețuire,
destul de sărac la început, dar în
care am strâns încet�încet cărți, oa�
meni și povești care m�au ținut la
suprafață ca o vestă de salvare. Și
astfel am început să scriu o parte
dintre textele care au devenit ulte�
rior Bărbatul fără cap, chiar dacă
mult mai târziu mi�am dat seama
că nu scriam aleatoriu povestiri,
scriam de fapt o carte. O carte pe
care probabil nu aș fi scris�o nicio�
dată dacă nu aș fi devenit mamă și

nu aș fi fost forțată de context să
mă împac cu copilul din mine, să
îl cunosc mai bine, să îi dau voie să
existe cu tot ce a trăit el mai fru�
mos și mai puțin frumos.

Una dintre temele majore ale
cărții este violența domestică,
violența asupra femeii. Un su-
biect despre care se vorbește
tot mai des în ultima vreme și pe
care tu îl abordezi în roman.
Cum ai ales să scrii (și) despre
astfel de abuzuri? (Conform Eu-
rostat, regăsim România în to-
pul celor mai violente cinci state
ale Uniunii Europene, iar dintre
zonele țării – Oltenia ocupă pri-
mul loc.)

Eu�adult nu am fost victimă a
violenței domestice, dar eu�copil
am trăit�o aproape zilnic. În fami�
lia mea nu atât de des, mai ales că
părinții mei au divorțat când
aveam zece ani, dar în jurul meu
se întâmpla cu o frecvență care m�a
făcut la un moment dat să asociez
un astfel de comportament cu
normalitatea, să cred că atunci
când voi crește mare și mă voi că�
sători mi se va întâmpla și mie.
Când am devenit adult am intrat
cu această convingere în fiecare
relație, Mai mult sau mai puțin vi�
zibilă, frica de agresiune, fie ea fi�
zică, emoțională sau verbală, a
fost cu mine mereu chiar dacă
știam că sunt capabilă să mă apăr,
chiar dacă știam să identific sem�
nele, să previn, să plec înainte să
se întâmple sau cel puțin imediat
după primul derapaj. Violența do�
mestică nu dispare atunci când te
îndepărtezi de agresor, provoacă
un dezechilibru emoțional care
își va pune amprenta pe multe
dintre acțiunile și deciziile pe

care le vei lua și este un bolovan
uriaș pe care îl vei purta chiar și în
relațiile sănătoase, care nu sunt în
nici un fel o amenințare. Acesta este
motivul pentru care am ales să scriu
despre violența domestică. Pentru a
vorbi despre consecințele ei pe ter�
men lung atât de puțin vizibile la
suprafață. Pentru că în spatele pri�
mului ochi vânăt sau a primei buze
umflate sunt femei și copii la poarta
unui infern emoțional.

O altă temă centrală a romanu-
lui tău este copilăria. Se spune
că ar fi una dintre temele prefe-
rate ale autorilor debutanți.
Cum a fost în cazul tău?

Nu am intenționat să debutez cu
Bărbatul fără cap. Focusul meu a
fost în ultimii ani pe o altă carte la
care lucrez, o poveste care la un
moment dat s�a blocat și nu am
reușit să merg cu ea mai departe.
M�am încăpățânat să scriu și să
rescriu, iar asta m�a obosit și m�a
demoralizat foarte mult. Apoi am
decis să ascult sfatul celor din
jurul meu și să o las câteva luni în
sertar să respire, să se așeze, să mă
distanțez de ea până când voi
avea limpezimea necesară să o pri�
vesc dintr�un alt unghi. Și m�am în�
trebat: acum eu ce fac, ce scriu? Am
început să recitesc textele scrise la
cursuri și atunci am văzut legătura
dintre câteva povestiri, mi�am dat
seama că este în ele ceva mai mult
decât intenționasem eu să fie și am

început să le privesc ca pe o po�
veste mai mare. Faptul că am de�
butat cu un volum care are în
centrul lui copilăria a fost așadar
o întâmplare, nu ceva planificat.

Dincolo de copilăria din roman,
pe care îi invităm pe cititori să o
descopere în paginile cărții, cum
a arătat copilăria ta? Ești născută
la Slatina, în 1980, ce îți amintești
în special din primii tăi ani?

Războiul continuu cu sora mea
pentru jucării, strategiile pe care
le puneam la cale împreună pen�
tru a o păcăli pe mama atunci
când nu mâncam ciorba la prânz,
piesele de teatru la care lucram
fără a ne plictisi zile întregi și
pentru care vindeam bilete luând
la rând toate apartamentele de la
scările A și B din blocul nostru,
ștrandul de la Olt, înghețata de la
turci, verile petrecute la bunici
împreună cu verișorii mei, năzbâ�
tii care mai de care mai grozave,
jocul cu elasticul, praștiile cu bol�
duri ale băieților din fața blocului
care dureau al naibii de tare, bu�
curia pe care o simțeam când du�
ceam la reciclat sacoșele cu
borcane și reușeam să ajung la
centru cu toate întregi, pofta cu
care mâncam colțul pâinii de
Aluta pe drumul de la magazin
spre casă și mama care mă în�
treba mereu „Iar ai prins doar
pâine de�asta fără colțuri? De�ai�
laltă nu mai aveau?“, institutul de
proiectare unde lucra mama, care
era un univers în sine, număratul
mașinilor pe culori când stăteam
„la ocazie“ lângă statuia Ecateri�
nei Teodoroiu, „ocazia“ fiind sin�
gura modalitate de a ajunge la
bunica mea la țară pentru că nici
noi, nici vecinii noștri nu aveam
mașină, și uneori dura o veșnicie
până oprea cineva să ne ia, case�
tele cu Compact pe care le asculta
mama și momentul când am mers
prima dată la un concert de�al lor
în Slatina, aveam cred nouă sau
zece ani și știam versurile tuturor
cântecelor, secretele pe care sora
mea nu reușea să le țină oricât de
mult încerca să se abțină și mereu
intram în belele din cauza asta. Și

iernile. Iernile și frigul pe care 
mi�l amintesc din toate anotimpu�
rile albe ale copilăriei mele de
care nu m�am bucurat niciodată și
care mă făceau să mă simt cel mai
nefericit copil din lume în timp ce
toți ceilalți copii din jurul meu ar
fi stat și noaptea să se joace în ză�
padă dacă ar fi fost lăsați.

Ai absolvit facultatea de Jurna-
lism și Științele Comunicării la
Universitatea din București și ai
frecventat ateliere de creative
writing. Ce te-a determinat să
scrii ficțiune?

Cu jurnalismul am avut o scurtă
poveste de dragoste înainte de a
mă înscrie la facultate. Am ales să
ne despărțim elegant, invocând
nepotrivirea de caracter, iar
atunci când am avut posibilitatea
să vin în București am optat pen�
tru cursurile secției de Relații Pu�
blice și Publicitate, crezând că voi
găsi o variantă potrivită pentru
mine de a face din scris o meserie.
Nu s�a întâmplat asta pentru că în
al doilea an de facultate m�am an�
gajat într�o agenție ca organizator
de evenimente și am rămas în
acest domeniu până astăzi. Scri�
sul l�am închis într�un sertar de�
parte de văzul lumii, era ceva ce
îmi aparținea doar mie, ceva ce fă�
ceam instinctiv și natural, dar
fără vreo ambiție sau un scop
anume. În 2017, soțul meu m�a în�
curajat să mă înscriu la un curs de
creative writing și atunci a înce�
put cu adevărat relația mea cu
scrisul. Mi�am dat seama de ce
scriu, ce îmi place să scriu, ce fel
de povești îmi doresc să spun și
cum să le spun, iar ficțiunea a fost
cadrul în care m�am simțit cel mai
aproape de mine. Deocamdată.

În deceniile din urmă, asistăm la
tot mai multe cărți de literatură
semnate de femei, iar asta se în-
tâmplă și în România. Cum vezi
literatura de azi scrisă de femei,
ce autoare preferate ai? 

Nu am împărțit niciodată litera�
tura în „literatură scrisă de băr �
bați“ și „literatură scrisă de femei“.
De aceea nu am observat să fie, cel

Lavinica Mitu este autoarea romanului
Bărbatul fără cap, apărut în acest an la 
Editura Polirom, un roman de debut intens,
care reconstruiește din detalii atent alese
copilăria unei generații. 
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puțin acum, diferențe cantitative
și calitative generate de genul au�
torilor. Am în egală măsură scrii�
tori preferați și scriitoare prefe �
rate. Simona Antonescu, Lavinia
Bălulescu, Maria Orban, Ramona
Micu, Tatiana Țîbuleac, Raluca
Nagy, Diana Bădică, Moni Stănilă,
Corina Sabău, Simona Goșu, Irina
Georgescu Groza, Nora Iuga,
Laura Ionescu, Diana Geacăr, Si�
mona Popescu, Veronica D. Nicu�
lescu, Anca Vieru sunt scriitoarele
de ale căror povești m�am bucu�
rat în ultimii ani. Mai sunt însă
multe alte scriitoare pe care sunt
nerăbdătoare să le descopăr și ale
căror cărți mă așteaptă în biblio�
tecă sau sunt salvate într�un fol�
der în telefon pentru a fi coman�
date: Ioana Pârvulescu, Suzana
Tănase, Ioana Nicolaie, Dora Pa �
vel, Ana Maria Sandu, Gabriela
Adameșteanu, Andreea Răsucea �
nu, Adina Popescu și lista nu se
încheie aici. Urmăresc cu același
interes și noile cărți ale scriitoa�
relor pe care le cunosc deja, dar și
debuturile. 

Prenumele tău este unul mai pu -
țin obișnuit, cum ți-a fost dat?

Despre numele meu voi spune
doar că am avut nevoie de aproa �
pe patruzeci de ani pentru a îl ac�
cepta, pentru a mă împăca cu el,
pentru a învăța să ignor toate
răutățile și ironiile pe care le�a ge�
nerat de�a lungul timpului. Nu a
fost deloc ușor să fiu Lavinica, dar
am învățat să îmi placă să fiu La�
vinica. Oamenii au în continuare
reacții mai mult sau mai puțin po�
trivite când îmi aud pentru prima
dată numele, dar acum mă amuză.
De la șoferul de Uber care mi�a
mărturisit cu sinceritate că i s�a
părut un nume foarte frumos când
l�a văzut în aplicație, până la o
scriitoare care mi�este foarte dra �
gă și care m�a felicitat că am pu�
blicat cu numele meu real. De la
prietenii fiică�mii din parc care
după ce au încercat să îmi pro �
nunțe numele de câteva ori au
decis că mai bine îmi spun „mama
lu’ Allegra“, până la un domn,
scriitor de altfel, care atunci când

a apărut prima dată pe o rețea de
socializare coperta Bărbatului
fără cap s�a revoltat de�a dreptul
că am ales să îmi pun pe carte pre�
numele care din punctul dum�
nealui de vedere sună ca naiba (el
nu a spus�o atât de politicos cum
am făcut�o eu aici). De ce sunt La�
vinica și cum este să ai un nume
mai puțin obișnuit îi voi lăsa pe
cititori să afle din ultima poves�
tire din volum.

Spui că locul tău preferat pentru
scris este balconul, „poate cel
mai frumos din oraș“. Cât timp
îți rămâne pentru scris și cum
arată spațiul în care scrii? Ce
vezi de la balconul tău?

Balconul este camera mea prefe�
rată, nu l�am perceput niciodată
ca pe o anexă exterioară a unei
locuințe. Este o cameră doar a
mea. Nici măcar soțul meu nu
intră în balcon fără să îmi ceară
voie. Din fericire pentru el avem
două balcoane. Aici am timp cu
mine, liniște, aici se scriu po �
veștile în mintea mea. Când sunt
gata și le pot pune pe „hârtie“ nu
mai simt nevoia confortului unui
spațiu definit exclusiv pentru
scris. Pot face asta oriunde. În bu�
cătărie, în parc, într�o cafenea,
chiar și în mijlocul unei nunți. Im�
portant este să am încărcătorul
laptopului la îndemână și o priză.
Ce văd de la balconul meu? Pă�
sări, mai multe păsări decât am
văzut în toată viața mea până
acum și povești care ajung la mine
în jumătăți de fraze, gesturi,
discuții la telefon, țineri de mână,
întrebări, umbrele colorate, copii
sărind în bălți și de ce�uri care de
care mai amuzante, liste de cum�
părături, rețete cu medicamente,
bucurii, tristeți, frici, corcodușe
care pocnesc pe capotele ma �
șinilor, oameni care sunt, oameni
care au fost, oameni pe care îi văd
crescând cu fiecare anotimp și oa�
meni pe care îi văd o singură dată,
dar pe care știu că nu îi voi uita
chiar dacă îmi vor rămâne străini,
cele mai frumoase ploi de vară și
cel mai frumos cer din oraș. Într�un
cuvânt: viață. 

Bărbatul fără cap conturează și
din detalii, precum mașina de
spălat Albalux, un spațiu româ-
nesc cunoscut tuturor acelora
dintre noi care au copilărit în
anii ’80-’90. Cât de ofertant
consideri acest spațiu din punct
de vedere literar?

Mai important decât povestea
este, cred eu, felul în care o spui și
de ce o spui. Lângă zece cărți des�
pre un spațiu anume, despre o
temă anume, va mai avea loc în�
totdeauna și a unsprezecea dacă
este scrisă bine. Originalitatea su�
biectului este dată de felul în care
scriitorul/ scriitoarea a ales să
vorbească despre el, în esență nici
o copilărie nu seamănă cu alta
chiar dacă au în comun o mașină
Albalux sau un Trabant, o cioco�
lată Africana sau o vacanță în
Costinești. Cât de îngust sau cât
de larg este acest spațiu pentru li�
teratura română o pot spune doar
timpul și cititorii. 

Cu ce gânduri ai publicat Bărba-
tul fără cap, ce temeri aveai ca

autoare aflată la prima carte?

Mi�am dorit ceea ce își dorește fie�
care debutant, și nu numai. Să fiu
citită de cât mai mulți oameni, să
fiu apreciată, să emoționez într�o
formă sau alta. Temeri nu am
avut. Emoții da, mai ales după ce
am trimis manuscrisul la Polirom
și cât am așteptat răspunsul lor.
După aceea totul s�a întâmplat
atât de repede, încât nu am avut
timp să îmi mai fie frică de nimic.

„Bărbatul fără cap este rezulta-
tul unei lupte, atât biografice,
cât și literare“, afirmă Bogdan
Alexandru-Stănescu în prezen-
tarea cărții tale. Cum ai descrie
această luptă literară și câtă
biografie este în romanul tău?
Cu ce ți-ai dori să rămână în
minte cititorul la finalul lecturii?

Scris, rescris, cursuri, citit, feed�
backuri, frustrare, renunțare, re�
venire, plâns, dezamăgire, scris
din nou, rescris, citit cu voce tare,
tăiat, adăugat și mulți oameni extra�
ordinari care au dat cu mine de pă�
mânt, dar nu mi�au întors spatele și

m�au ambiționat să mă ridic, m�au
încurajat și, mai mult decât atât,
au fost sinceri cu mine, zero com�
promisuri. Iar sinceritatea uneori
nu este ușor de primit. Cât despre
biografie, aș fi putut să îți dau
probabil un răspuns dacă aș fi
ales să scriu non�ficțiune. În Băr�
batul fără cap însă fiecare poveste
a devenit a mea ca să o pot scrie
așa cum am scris�o. Am trăit fie�
care personaj ca să îl pot înțelege,
să îl pot cunoaște, să fiu sinceră cu
el. Sunt și nu sunt fiecare femeie,
bărbat și copil din cartea mea. O
carte este, cred eu, asemănătoare
cu un cameleon. Va lua tot atâtea
forme câți oameni o citesc. Pentru
că o carte este o experiență foarte
personală. Dincolo de ceea ce a
fost în mintea scriitorului, din�
colo de povestea pe care a in �
tenționat să o spună, aceasta va
trece inevitabil prin filtrul par �
ticularităților structurii emoțio �
nale și raționale ale cititorului. De
aceea așteptările mele ar fi nerea�
liste. Așa că tot ce îmi doresc este
ca cititorul să ajungă la finalul
cărții. Dacă ajunge la ultima pa�
gină înseamnă că ceva anume din
carte i�a provocat o emoție care 
l�a făcut să continue să citească.
Emoția aceea este cea mai impor�
tantă pentru mine. Pentru că, 

indiferent ce nume poartă, nu
vine niciodată singură, nu dispare
fără a lăsa urme.

Dincolo de scris, cum arată 
cotidianul tău?

Primul lucru pe care îl fac când
mă trezesc este să pornesc espres�
sorul, am douăzeci de minute
pentru mine în balcon, cafea,
două�trei țigări și Facebook, Insta�
gram, newslettere. Apoi stau cu
fetița mea, ne jucăm, povestim,
citim până pleacă la grădiniță. Re�
zolv în prima parte a zile tot ceea
ce ține de casă, curățenie, spălat
haine, comisioane, programări de
tot felul, iar timpul care îmi mai ră�
mâne până se întoarce cea mică îl
folosesc pentru scris și citit sau mă
uit la filme. Restul zilei îi aparține
în totalitate copilului, parc, plim�
bări, desenat, baie, cină, povești și
de multe ori adorm eu înaintea ei.
Mai fur din când în când câte o
lansare de carte, o ieșire cu priete�
nele sau colegii de la cursuri și
aștept cu nerăbdare ca fetița să se
obișnuiască să rămână peste
noap te la bunici, pentru că îmi este
tare dor de o piesă de teatru, de un
concert, de lucruri pe care reu �
șeam să le fac atunci când nu eram
mamă și pe care nu le�am mai
făcut de aproape patru ani. SDC

Mai mult sau mai puţin vizibilă, frica de agresiune, fie ea 
fizică, emoţională sau verbală, a fost cu mine mereu chiar 
dacă știam că sunt capabilă să mă apăr, chiar dacă știam 
să identific semnele, să previn, să plec înainte să se întâmple
sau cel puţin imediat după primul derapaj. 
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Teatrul văzut prin lentila Securității
Lansare de carte la
Festivalul de Teatru

Piatra Neamț

Volumul Teatrul ca rezistență. Oa�
meni de teatru în arhivele Secu �
rității de Cristina Modreanu,
apărut de curând la Editura Poli�
rom, va avea prima lansare în ca�
drul Festivalului de Teatru de la

Piatra Neamț, ediția cu numărul
33, care se va desfășura în pe�
rioada 5�18 septembrie 2022. Lan�
sarea va avea loc marți, 13 sep� 
tembrie, începând cu ora 16.00, la
Muzeul de Artă din Piatra Neamț
(Piața Libertății, nr. 1), în partene�
riat cu Librăriile Humanitas, iar
alături de autoare vor vorbi dra�
maturga regizoare Gianina Căr�
bunariu și critica de teatru
Mirella Patureau. 

„Am ținut ca ieșirea oficială
în lume a acestui volum să aibă
loc la Piatra Neamț, un loc în care
teatrul a fost și înainte de 1989 și
continuă să fie în ultimii ani, de la
preluarea funcției de directoare
de către Gianina Cărbunariu, un
loc al rezistenței prin teatru.
Înțeleg această rezistență ca pe o
încurajare a gândirii critice, care
inspiră și dă curaj spectatorului
pentru a trăi conștient și pentru a
se lupta, când e cazul, pentru lu�
crurile în care crede. Cartea mea
e despre felul în care avea loc
acest schimb în timpul regimului
comunist, în ciuda condițiilor

epocii, dar el poate și ar fi sănătos
să aibă loc și astăzi”, spune autoa�
rea volumului.

DESPRE CARTE

l Istoricul Adrian Cioroianu scrie
în postfață: „Teza cărții este una
pe care o împărtășesc: discursul
dominant de azi insistă pe supu�
nerea civică și pe conformismul
de grup al românilor din dece�
niile 1950�1980, însă, în realitate,
România regimului comunist a
fost scena unei confruntări sub�
tile, dar persistente: revolta ar �
tiștilor prin «acte recurente de
nonconformism», «refuz de supu�
nere» și «tatonarea neobosită a
granițelor trasate de cenzură»,
cum demonstrează autoarea aici.
Cartea de față probează cu brio
un adevăr: da, în România comu�
nizată chiar a existat o rezistență
prin cultură.“

l Criticul Iulia Popovici a scris în
„Observator cultural“: „Între Timi �
șoara și București, între perso �
nalități care au marcat arta scenei

și nume mai puțin cunoscute, dar
remarcabile prin credința lor în
forța teatrului, Teatrul ca re �
zistență. Oameni de teatru în ar�
hivele Securității e, pentru marele
public, o introducere superbă,
plină de detalii pasionante, într�
un univers al zbaterii pentru
construcția artistică fără compro�
misuri (majore), față cu brațul
lung al unui stat care vedea în fie�
care artist fie un propagandist
fără rest, fie o potențială ame �
nințare la liniștea națională.“

l Criticul Oana Stoica: „Lucrurile
sunt complexe și autoarea distinge
nuanțele – interpretarea arhivelor
implică o doză de suspiciune
pentru că ele pot fi alterate, nu
doar documentele, ci și con ți �
nutul lor, în diferite situații și din
variate motive (...). Autoarea evită
să dea verdicte, lăsând cititorul să
își formeze propria opinie. Peste
toate, problematizarea artei în
vremuri dificile – rostul ei și for�
mulele de expresie – pare cât se
poate de actuală astăzi. O carte
necesară.“

***
Volumul va mai fi lansat la Bu cu �
rești (joi, 22 septembrie, ora 19.00,
Terasa Librăriei Humanitas Kre �
tzulescu), Timișoara (joi, 29 sep�
tembrie, ora 18.00, Teatrul Ger� 
 man de Stat din Timișoara, în ca�
drul Festivalului European de
Teatru „Eurothalia“), Cluj (sâm�
bătă, 1 octombrie, ora 15.30, Tea�
trul Național Cluj�Napoca, în
cadrul „Întâlnirilor Interna țio nale
de la Cluj“, dar și marți, 4 octom�
brie, ora 18.30, Librăria Hu �
manitas Cluj). În luna noiembrie a
acestui an, volumul va fi prezentat
și în cadrul Festivalului Național
de Teatru, ediția cu numărul 32.

Cristina Modreanu este critic
și istoric de teatru, curatoare de
artele spectacolului, cercetătoare
la Janovics Center for Screen and
Performing Arts Studies din ca�
drul Facultății de Teatru și Film a
Universității „Babeș�Bolyai“ și re�
dactoarea�șefă a revistei de artele
spectacolului „Scena.ro“. Mai multe
despre autoare pe www.cristina�
modreanu.com. SDC

RECOMANDARE EDITORIALĂ

Andrei Ursu, Roland O. Thomasson, 
Căderea unui dictator. Război hibrid și
dezinformare în Dosarul Revoluției din 1989 
Volum apărut sub egida Institutului
Revoluției Române din Decembrie 1989. 

Acest volum reprezintă numărul inaugural 
al noii serii a Caietelor Revoluției.

„Cercetări dirijate tendențios, cu insistență,
asupra unor aspecte de necoordonare, soldați
speriați, obosiți etc. în loc să se insiste asupra
unor precizări în legătură cu declanșarea fo�
cului. În aceste condiții, dacă ești de rea�
credință, poți face asemenea consemnări
pentru a�ți ieși pasiența, fără ca cel ce sem�
nează să sesizeze diversiunea.“ (Generalul ma�
gistrat Dan Ioan)

„Odată cu trecerea anilor și estomparea
amintirilor, în absența surselor primare pen�
tru cercetători (bine ascunse de magistrații

militari) și sub asaltul vastei acțiuni de dezin�
formare, externalizarea vinovăției pentru ac�
tele teroriste din decembrie 1989 a ajuns să
câștige teren chiar și în cazul unor oameni de
bună�credință. Inclusiv în rândurile antico �
muniștilor s�a ajuns să se nege autenticitatea
Revoluției și s�a uitat de rolul Securității în cri�
mele de atunci. Propaganda dictatorului cu pri�
vire la «amestecul străin» la Revoluție, abil
diseminată de fosta sa camarilă, este încă larg
îmbrățișată în România. Se poate spune că, și
din acest punct de vedere, ceaușismul nu a dis�
părut odată cu Ceaușescu. Ca să putem înțelege
cum s�a ajuns la abundența și succesul teoriilor
«negaționiste», trebuie să ne întoarcem la surse.
Bazate pe documente nou�descoperite în Dosa�
rul Revoluției, studiile din cartea de față con�
firmă că teroriștii din 1989 nu au fost alții decât

membrii rețelei pe care Securitatea o pregătea
de ani de zile pentru «lupta de rezistență» ce tre�
buia declanșată dacă Nicolae Ceaușescu era în�
lăturat de la putere. Iar fuga acestuia a pus
mecanismul în mișcare. «Rezistenții», cum erau
numiți de colegii din Securitate, nu au depus ar�
mele pe 22 decembrie. Aveau la dispoziție «de�
pozite subterane de armament», «tuneluri de
mari dimensiuni» cu acces în blocuri și «case de
lucru» ale Securității și ale «colaboratorilor» lor
și din aceste puncte au tras focurile de armă de
diversiune, de altfel observate pe scară largă,
care au dus la cele peste o mie de victime. Spe�
răm ca volumul să devoaleze, pe cât mai este po�
sibil, «legendele» ce au mistificat în bună măsură
Revoluția, aruncând în derizoriu eroismul ro�
mânilor din decembrie 1989.“ (Andrei Ursu, Ro�
land O. Thomasson) SDC
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O carte despre întâmplările neo �
bișnuite din viața oamenilor obiș �
nuiți, care își trăiesc patimile,
nădejdile și dezamăgirile, extazul
și disperarea fără ca noi să le ob�
servăm, fie că e vorba de tânărul
emigrant alungat din Italia de
epidemie, de șoferul care își caută
în vis copilul pierdut neștiind că
el există sub ochii lui, de bătrânul
apostol al iubirii necondiționate
care plantează un cireș întru re�
găsirea paradisului pierdut, de tâ�
nărul care își trăiește netemperat
frustrările corporatiste, de nobila
lume a aristocrației, atât de fra�
gilă în fața mafiei imobiliare, de
ipohondrul aruncat, precum bra�
vul soldat Švejk, în vâltoarea răz�
boiului mondial împotriva viru�
 sului corona, de distinsa profe�
soară care trece, oscilând între
pudoare și nesăbuință, prin cri�
zele vârstei a doua, de veteranul
din Afganistan pentru care, obsesiv,
fiecare pas rămâne o amenințare,

ca și cum ar călca pe un câmp de
mine, de părintele dispus să ucidă
pentru a răzbuna răpirea fiicei
lui, răpire care, în cazul atâtor alte
fete românce, rămâne nepedep�
sită. Prinși în lupta cu greutățile
vieții, ei trebuie să înfrunte pro�
vocările cotidianului românesc,
rezervor nesecat de probleme,
mai ales în contextul izolării adu �
se de pandemie. Poate și de aceea
simpatia autorului pentru pro �
tagoniștii povestirilor sale – ali�
mentată de o încredere manifestă
în forța părții luminoase a naturii
umane – este perceptibilă chiar și
atunci când ironia sa la adresa
universului corporatist, a rela �
țiilor deseori falacioase din me�
diul virtual și a intoleranței față
de semeni a celor terorizați de
molimă nu�i cruță nici pe cei care
devin victimele acestora.

Varujan Vosganian s�a născut
la 25 iulie 1958, în Craiova. Copilăria

și adolescența și le�a petrecut la
Focșani. A absolvit Liceul „Alexan�
dru Ioan Cuza“ din Foc șani, apoi
Facultatea de Comerț a Acade�
miei de Studii Economice și Fa�
cultatea de Matematică a Uni ver� 
sității din București. Este pre �
ședintele Uniunii Armenilor din
România și prim�vice pre ședinte
al Uniunii Scriitorilor. Timp de
trei decenii (1990�2020) a fost
membru al Parlamentului Româ�
niei, între decembrie 2006 și de�
cembrie 2008 a fost ministru al
Economiei și al Finanțelor, iar
între decembrie 2012 și octombrie
2013, ministru al Economiei și
Comerțului. Lucrările sale includ
cinci volume de poezie: Șamanul
albastru (1994), Ochiul cel alb al
reginei (2001), Iisus cu o mie de
brațe (2005), pentru care a primit
premiul „Nichita Stănescu“ la
Chișinău, Cartea poemelor mele
nescrise (2015) și Ei spun că mă
cheamă Varujan (2019). La Editura

Polirom a mai publicat romanele
Cartea șoaptelor (2009; ediția a
II�a, 2012; ediția a III�a, 2017), Co�
piii războiului (2016) și Patimile
după Gödel (2020), precum și vo�
lumele de nuvele Jocul celor o
sută de frunze și alte povestiri
(2013), apărut în germană și bul�
gară, și Statuia comandorului
(2018; ediția I, Ararat, 1994). Ro�
manul Cartea șoaptelor a fost dis�
tins cu Premiul „Ion Creangă“ al
Academiei Române (2009), Pre�
miul Cartea anului 2009 acordat
de revista „România literară“, Pre�
miul revistei „Convorbiri literare“,
secțiunea proză (2009), Marele
Premiu pentru Proză – Trofeul
„Mihail Sebastian“ (NIR AM ART,
Spania), Premiul revistei „Obser�
vator cultural“, secțiunea proză
(2009), Premiul Generației ’80,
„Gheorghe Crăciun“ (2010), Marele
Premiu de Literatură al Europei
Centrale ANGELUS, Premiul Citi�
torilor „Natalia Gorbanevskaia“ și

Premiul pentru cea mai bună tra�
ducere în cadrul Galei Premiului
Literar al Europei Centrale Ange�
lus, ediția 2016. Cartea șoaptelor
a fost, de asemenea, nominalizată
pentru cea mai bună traducere a
anului în Statele Unite, Spania și
Germania. Romanul a fost tradus
în spaniolă, italiană, armeană,
ebrai că, franceză, germană, suedeză,
neerlandeză, cehă, poloneză, portu�
gheză, maghiară, bul gară, persană,
norvegiană, engleză, croată și sârbă.
Romanul Cartea șoaptelor a fost
desemnat în anul 2015, prin proiec�
tul Worldwide Reading, cartea�sim�
bol pentru condamnarea crimei de
genocid. SDC

Librăria Humanitas Brașov (Piața
Sfatului nr. 16) și CenaKLUb Tiuk
vă invită vineri, 16 septembrie, în�
cepând cu ora 18:00, la o întâlnire
cu scriitorul George C. Dumitru și
cele două volume ale sale recente:
volumul de povestiri Fericire,
apărut în colecția EGO. PROZĂ a
Editurii Polirom, și romanul ...și
toate zilele de azi, publicat în
colecția 821.135.1 – Scriitori ro�
mâni contemporani a Editurii
Humanitas. 

La discuție participă: George
C. Dumitru, Cristian Fulaș și Mi�
hail Vakulovski. 

Povestirile ce compun volu�
mul Fericire îi dau imediat citito�
rului senzația unei imersări în
lumea românească actuală. O

lume de oameni prizonieri ai gri�
jilor de zi cu zi: câștigarea exis �
tenței, dificultățile din cuplu,
co piii care cresc și problemele lor
cu școala, cu telefoanele mobile,
jocurile pe calculator și rețelele de

socializare ce îi acaparează. Priviți
de autor cu o ironie în care pare să
se strecoare uneori și o undă de
duioșie, protagoniștii acestor po�
vestiri – personaje adesea cenușii,
banale – sunt sistematic învinși în

încercările lor de a depăși con�
strângerile cotidianului și de a se
împlini. Un angajat al unei cor �
porații plănuiește în amănunt se�
ducerea unei colege, dar un in� 
cident face ca ope ra țiunea să se
sfârșească, umilitor, înainte de a
începe. Un altul, atras de perspec�
tiva de a urca în ierarhia firmei,
se îmbată cu comice visuri de mă�
rire care nu așteaptă decât urmă�
toarea ședință pentru a se spul �
bera la contactul cu realitatea. O
femeie care a renunțat la carieră
pentru a se consacra familiei – de
fapt, slujirii unui soț de care e do�
minată – se străduiește să se con�
vingă singură printr�un adevărat
program de viață că a găsit calea
spre fericire...

Romanul …și toate zilele de
azi aduce în literatura română ac�
tuală un tip de personaj surprin�
zător, care le va aminti multora de
Ignatius J. Reilly, din Conjurația
imbecililor. Incapabil să se inte�
greze în orice fel de structură so�
cială, Emilian locuiește împreună
cu mama lui, a cărei moarte o
așteaptă pentru a�i moșteni apar�
tamentul și a�și împlini visul de a
trăi fără să fie nevoit să mun�
cească. Discursul lui e al unui
hater sincer până la cinism,
aproa  pe odios, cu un umor întu�
necat, dar, în mod paradoxal – și
în asta constă principala reușită a
cărții –, acesta va sfârși prin a�l
face pe Emilian să�i fie simpatic
cititorului. SDC

SEMNAL EDITORIAL

Varujan Vosganian, Povestiri
despre oameni obișnuiți 

CenaKLUb Tiuk! cu George C. Dumitru:
dublă lansare de carte
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– FRAGMENT –

Barul hotelului în care m�am în�
tâlnit pentru a doua oară cu San�
dini, la rugămintea lui. Nu�l pot
refuza, sperând să aflu despre Ze �
no cât mai multe. Dacă aș fi bănuit
grozăvia faptelor pe care aveam să
le aud, aș fi evitat din start să�l
însoțesc atunci.

...E târziu – își începe Sandini
abrupt confesiunea, de parcă ar fi
continuat una întreruptă doar cu
câteva minute mai devreme –,
aleg s�o tai spre casă prin partea
laterală a cimitirului. De la un
punct încolo, drumul e închis. Nu
știam că se fac lucrări, pare�se că
se extinde terenul pentru locurile
de veci. N�aveam cum să fiu averti�
zat de ce se va petrece chiar atunci,
la picioarele mele. Îmi scapă
ochiul, fără să vreau. E prima des�
humare, primul jaf la care asist. Mă
simt vinovat, complice. Profanato�
rii, patru la nu măr, profită și ei, bă�
nuiesc, tocmai de acest șantier. Îi
văd, mă văd și ei, nu se sinchisesc
de mine, dar nici nu mă cheamă,
nu mă solicită. Mă măsoară scurt
din ochi, mă recunosc, apoi, ca și
cum ar fi singuri, se opintesc, con�
tinuă ce�au început. Procesul e de
rutină. Extrag bijuterii de pe un 

cadavru. De�asta sunt sigur. Îmi
arunc ochii pe inscripția de pe
cruce. Mormântul e al unei femei,
soprană celebră, o știam și eu,
moartă de curând. Puteai să juri și,
iată, era adevărat că e îngropată
doldora de podoabe din aur, așa
cum obișnuia să se prezinte și în
spectacolele de operă.

Nu vreau să văd nimic, mă fe�
resc să văd, totuși mă uit, văd! Dis�
ting făptașii. Trei, culcați pe
burtă, pe buza gropii, mascați și
protejați de mănuși. După lumina
de lanternă care radiază dinăun�
tru, deduc că un al patrulea e co�
borât prin canalul deja forat spre
adânc. În semiobscuritatea serii,
ceva strălucește. Sunt cârligele
uriașe din mâinile prădătorilor,
confecționate anume – mi se vor�
bise despre ele –, cu care să apuce
de la distanță, să rupă, să frângă.
Să extragă ce�i de extras. Aș vrea
să�i evit, să trec dincolo de ei, de
sudoarea și flegmele lor, nu pot,
ar însemna să�i calc. Mi se face
rău, totul se vrea cât mai silențios,
dar aici până și cel mai mic sunet
îți sparge timpanul, imaginația te
tranșează mai bestial decât reali�
tatea, aud lucrătura fierăstrăului
coborât, e cât se poate de delicată,
pentru asta e nevoie de rutină, de
răbdare și îndemânare, de sânge�
rece, mai rece chiar decât cel al
hoitului. Aud cheutori lărgite, 

pârâituri, șuier de cuie extrase,
după succesiunea zgomotelor pare
că lucrul înaintează eficient, pro�
fesionist. Întinși pe burtă, cei trei
de la suprafață încearcă să acopere
cu trupurile lor fundătura, să se�
chestreze lumina doar sub ei, cu
lanterne de mică intensitate. Co�
menzile le sunt scurte, prudente,
deloc precipitate. Întrebările și
răspunsurile, codificate. Câtă de�
terminare, tot atâta calm, îmi spun.
Treaba merge ca pe roate. Falșii
gropari par mulțumiți. Ar putea da
clasă oricărui meseriaș.

Și�abia acum ajunge la mine
și primul semnal scârnav, de ne�
suportat: trosnetul de oase. Nu,
nu sunt oasele, nici ligamentele,
sunt fâșiile de voal apretat, acum
sfârtecat, e zăngănitul înnebuni�
tor al lanțurilor din metal prețios,
smuls, recuperat de palmele care
nu se mai controlează, dănțuiesc,
răsărind la suprafață, învârtind și
azvârlind apoi victorios sacul cel
plin și greu, care zornăie.

Am vomat. Intrușilor nu li s�a
clintit un mușchi. A tresărit, vă�
zându�mă, doar Dragonu, dresorul
cel blond, al cărui moț l�am recu�
noscut, o secundă mai târziu, așa
cum se reflecta în lentilele celor
trei, pe când se chinuiau să�l
scoată, să�l salte de brațe la su pra �
față. Blondul, al cărui „joc dublu“
abia acum îl descopeream. Ziua,
cu noi, intermediarii, noaptea, cu
profanatorii.

M�am răsucit pe călcâie, m�am
târât câțiva metri mai încolo. 
M�am lăsat în genunchi. Am făcut
jurământul. Era ultima oară când
aveam să�i văd. Am jurat că n�o

să�i mai văd, nu le voi mai fi păr �
taș sub nici o formă.

Sandini se oprește dintr�oda �
tă, iscodește atent vreme de un
minut fundul ceșcuței de cafea,
acum goală, apoi pornește s�o ră�
sucească pe farfurioară din ce în
ce mai repede și mai zgomotos. În
tot acest timp, urmărește cu coa �
da ochiului reacția clienților de la
mesele vecine. Abia în clipa în
care unul dintre meseni se ridică
cu intenția fățișă de�a veni înspre
noi, renunță la gestul deranjant, îl
măsoară pe individ din cap până�n
picioare atât de pătrunzător, încât
omul face cale�ntoarsă, se reașază
la masa lui. Asigurându�se că este
auzit de el și de toți cei din jur,

Sandini își reia rememorarea cu
primele două fraze strigate în
gura mare:

...Am privit pădurea de cruci
dimprejur. Garantez că poți să�ți
schimbi gândurile cele mai ne �
gre, să le păcălești chiar, contem�
plând o pădure de cruci. Noaptea,
când aici liniștea e desăvârșită.
Sau ar trebui să fie. Doar dacă ai
avea puterea să inspiri adânc, să�
ți rotești ușor capul și brațele
până le�ai simți despicând tron�
soanele de aer infectat, de curând
răscolite. Până ai face, din mias�
mele cele mai otrăvite, arome.
Din mormanele cu scânduri pu�
trede, cu pielițe și oase – bulgări
curați. SDC

Dora Pavel – Crush

CARTEA
Dora Pavel revine cu un nou roman psihologic, Crush, de factură „neuro-
gotică“, în care fantasmele unor singurătăţi devoratoare alternează cu
cele ale unui erotism intens, obsesiv, mereu eșuat. Un roman al blocajului
existenţial. Un roman ai cărui protagoniști sunt condamnaţi definitiv la
singurătate. O singurătate care zvâcnește disperat să iasă din ea însăși.
Pulsiunile pe care le-a stârnit în cei trei bărbaţi feminitatea Torei Cadis –
pictoriţă devenită ulterior dansatoare la bară – răbufnesc diferit, dar la fel
de răvășitor, în tot atâtea episoade de dragoste ratate. Deși destinele se
intersectează, încercările de ieșire din autoizolare nu sunt decât transgre-
siuni identitare, care au drept consecinţă un obsesiv crush. Fie că este
vorba despre mărturisirile descoperite în jurnalul unui student la
arhitectură, Zeno, în urma morţii sale violente, fie despre fantasmele ado-
lescentine, asociate puseurilor de panică, de trufie și narcisism ale fratelui
său mai mic, Robert, naratorul romanului, fie despre trăirile coșmarești ale
lui Sandini, posesorul unei inimi „impostoare“, pentru toţi evadarea din
propriul ego prin erotism pare imposibilă, chiar strivitoare uneori.
Adăugând la toate acestea ideea profanării morţii înseși, romanul capătă
treptat accente acutizate de thriller.

„Suplimentul de cultură“ vă prezintă în avanpremieră un fragment 

din romanul Crush, de Dora Pavel, care va apărea în curând 

în colecția „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

AUTOAREA
DORA PAVEL este licenţiată în Litere. A lucrat în învăţământ, în cercetare și ca redactor la Radio Cluj.
A publicat cinci volume de versuri, două de povestiri, precum și trei cărţi de convorbiri cu scriitori
români. Odată cu apariţia primului său roman, Agata murind (2003; 2004; 2014; tradus și publicat la
Editura Crealite din Madrid, în 2013), distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România, autoarea se
va dedica romanului de ficţiune. A publicat, tot la Polirom, alte patru romane de succes, Captivul
(2006; 2017), Pudră (2010), Do Not Cross (2013; apărut în versiune spaniolă la Editura Dos Bigotes din
Madrid, în 2018) și Bastian (2020), toate distinse cu Premiul filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia. A mai colaborat la reeditarea Bibliei de la Blaj a lui Samuil Micu (1795), tipărită la Vatican în 2000,
premiată de Academia Română, precum și la antologia Școala Ardeleană, vol. I-IV (2018), distinsă cu
Premiul „Perpessicius“ al Muzeului Naţional al Literaturii Române.
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Miercuri, 14 septembrie 2022, la ora 18.00, la Biblioteca Judeţeană
„V. A. Urechia“ din Galaţi (Str. Mihai Bravu, nr. 16), în Sala „Mihai Emi-
nescu“ va avea loc o întâlnire cu Cristian Tudor Popescu, prilejuită
de apariţia volumului Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note infor -
mative, apărut de curând la Editura Polirom. 

l Gazdele evenimentului: Doru Căstăian și Biblioteca Județeană 
„V. A. Urechia“
l Parteneri: Librăriile Humanitas, Biblioteca Județeană 
„V. A. Urechia“ Galați

Un șofer bătrân povestește cum proceda când îi ducea lui Tudor Arghezi
plicul cu bani pentru poeziile publicate în „Scânteia“. Academia de Științe
din Moscova face experimente cu cimpanzei în anii 1920 ca să producă „o
mașină vie de război“, la comanda Kremlinului. Un regizor face un film
despre o fată de 14 ani din Bistrița care s�a prostituat la Paris sub teroarea
unui pește. Ion Țiriac joacă un meci de tenis memorabil cu Tom Gorman
la București. Cristian Tudor Popescu evocă asemenea întâmplări mai vechi
sau mai recente, dar și subiecte precum coronavirusul, Vladimir Pu tin și
războiul din Ucraina într�un volum ce reflectă tipologii ale societății
românești și moduri în care oamenii se raportează la Dumnezeu. SDC

Petre Barbu își așteaptă cititorii, joi, 15 sep�
tembrie, de la ora 19.00, pe terasa Librăriei
Humanitas Kretzulescu (Calea Victoriei, nr.
45, București), la o discuție despre noul său
roman, Vremea tatălui, publicat de curând
în colecția Fiction Ltd. a editurii Polirom.

l Invitați, alături de autor: Luminița Cor�
neanu și Ovidiu Șimonca
l Moderator: Alexandru Catalan
l Evenimentul se va încheia cu o ședință
de autografe.

DESPRE CARTE

Alecu Ancuțescu își poartă greu cei aproa �
pe 60 de ani. Lumea lui îl deza măgește și îl
înspăimântă, iar violența i�a devenit, pe ne�
gândite, firescul. Nici nu mai știe de când La�
risa, soția sa pe care odată a adorat�o, e o

alcoolică veșnic arțăgoasă ori de când Oana,
fiica lor de 15 ani pe care o iubește nemăsu�
rat, s�a lepădat de orice afecțiune filială față
de el. Egreta Office, clădirea de birouri unde
e paznic și refugiul lui de 15 ani încoace, a
rămas singurul loc în care mai poate să simtă
că nu e pe de�a�ntregul ratat. 

Dar într�o zi Larisa dispare, iar Alecu, în�
cercând să se salveze pe sine și să�i salveze
pe ai săi, își disecă viața și fricile căutând răs�
punsuri izbăvitoare, în mijlocul unor accese
de nebunie ce par să�l îndepărteze de elibe�
rarea dorită. Ce anume îi ține împreună pe
membrii familiei sale disfuncționale și cum
se face că nașterea copilului i�a înstrăinat pe
unul de altul? Cum își mai poate răscum�
păra el viața când trecutul s�a transformat
acum într�o ame nințare? Povestea lui Alecu
Ancuțescu depășește granițele unui roman
de familie, reușind să oglindească o socie�
tate canceroasă a anilor nesiguri din

preajma aderării României la Uniunea Eu�
ropeană.

PETRE BARBU (n. 1962) este jurnalist,
scriitor, dramaturg. Absolvent al Facultății
de Mecanică din Galați (1988). A debutat edi�
torial în 1993 cu volumul de nuvele Tricoul
portocaliu fără număr de concurs. A publicat
apoi romane (Dumnezeu binecu vântează
America, 1995, 2016; Ultima tresărire a subma�
rinului legionar, 1998; Blazare, Polirom, 2005;
Marea petrecere, 2014), nuvele (Până la capă�
tul liniei, 2012; Cățărarea în cer, 2017; Delega�
tul lui Petre, 2021), publicistică (Primul an
de publicitate, 2013; Primul an de marketing,
2019) și teatru (Teatru, 2003; Puterea a șasea,
2020). Câteva dintre piesele sale au fost dis�
tinse cu premii și nominalizări la concursu�
rile UNITER (Dumnezeu binecuvântează
America; La stânga tatălui; Tatăl nostru care
ești în supermarket; Masa puterilor noastre;

Delegatul; Sufletul pereche ș.a.), multe fiind
montate de Theatrum Mundi din București,
Teatrul Național din Târgu Mureș, Teatrul
Foarte Mic și Teatrul de Comedie din Bu �
curești ori produse de Teatrul Național Ra�
diofonic, Societatea Română de Radiodifu�
ziune sau Televiziunea Română. Romane
ale sale au fost traduse în sârbă, bulgară și
slovenă. SDC

Cristian Tudor Popescu la Galați:
întâlnire cu cititorii la Biblioteca
Județeană „V. A. Urechia“

Lansare de carte și ședință de autografe:
Petre Barbu, Vremea tatălui
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

În acest moment,
lucrurile sunt destul
de clare: serialul
Stăpânul inelelor:
Inelele puterii este un
eșec, oricât de mult
ar vrea studiourile
Amazon să prezinte
altfel lucrurile. 

Un eșec care, realmente, repre�
zintă o performanță, având în ve�
dere imensa bază de potențiali
fani, popularitatea „materialului
de bază“ (romanele lui Tolkien și
trilogia de filme bazate pe aces�
tea) și suma amețitoare investită
în acest proiect de serial, sumă
care, când se va trage linie, va

trece probabil de miliard. Jeff Be�
zos și minionii lui ar trebui să își
dea palme în oglindă. Dar, în loc
să facă asta, au preferat să dea
vina pe spectatorii recalcitranți
care, evident, nu apreciază acest
serial din „rasism“.

Până și site�ul Rotten Toma�
toes, foarte manipulat în ultimii
ani de marile studiouri, arată
acest eșec de public. Dacă majo�
ritatea criticilor (a căror bună
credință trebuie privită pe drept
cuvânt cu suspiciune) văd o capo�
doperă (84%), scorul publicului,
39%, este lamentabil. Cam trist
pentru un serial făcut pentru un
public ce ar fi trebuit să fie uriaș.

În ce privește cifrele exacte de
vizionare, în era streamingului to�
tul reprezintă un teren nesigur pe
moment, fiindcă nimeni nu pare a
avea încă instrumentele necesare

pentru a măsura audiența cu pre�
cizie, ca pe vremuri, în era televi�
ziunii tradiționale. Amazon, după
ce a interzis o perioadă orice pos�
tare a spectatorilor (oare de ce?),
a anunțat triumfător că Inelele
puterii este cel mai vizionat serial
al său din istorie, urmărit de peste
15 de milioane de oameni din în�
treaga lume, însă întreaga formu�
lare a comunicatului de presă este
confuză și, clar, înșe lătoare. Într�un
articol de pe 2 septembrie, revista
„Business Insiders“ cita surse din
interiorul Amazon Studios care
susțineau că firma va găsi un mij�
loc de a prezenta serialul drept un
triumf, indiferent de realitate, su�
bliniind mizele uriașe care stau în
spatele acestui serial: „fiindcă șefii
Amazon au nevoie ca acest serial
să fie un succes, altfel vor trebui
să răspundă în fața acționarilor și
a conducerii“.

Mai aproape de adevăr pare să
fie Samba TV, o companie specia�
lizată în date despre consumatori.
Cifrele Samba TV, spun specialiș �
tii, sunt destul de nesigure com�
parativ cu alte surse, dar pot fi
luate în considerare atunci când
sunt comparate cu alte date înre�
gistrate de Samba. Or, conform
acestor date, Inelele puterii a fost
vizionat în 1,8 milioane de cămine
americane în primele patru zile,

în vreme ce marele rival, serialul
fantasy de la HBO House of the
Dragon a fost vizionat în același
interval, de 4,8 milioane. În plus,
House of the Dragon este un se�
rial lăudat atât de critici, cât și de
public.

În fața acestui clar dezastru,
Amazon a apăsat butonul nuclear:
„Fanii lui Tolkien sunt rasiști și de
aceea nu le place serialul“. Acesta
nu este o constatare de ultimă oră.
Amazon, știind prea bine ce alte�
rări a adus operei lui Tolkien și la
ce se poate aștepta, a pregătit o
campanie pe această temă încă de
dinaintea lansării primelor ima �
gini din serie. 

Ea s�a întețit brusc zilele tre�
cute, după ce eșecul a fost evident,
imediat după ce o figură populară
precum Elon Musk a desființat
public serialul. O decla rație co�
mună a actorilor din dis tribuție
care denunță acest pretins rasism
a fost dată publicității și propa�
gată cu toată puterea mass�media
mainstream (care este, de fapt,
proprietatea chiar acelor corpo �
rații care dețin și marile studio �
uri). Lor li s�au adăugat actori din
vechea trilogie a lui Peter Jackson
și chiar Neil Gaiman, autor care
în ultimii ani a promovat deschis
și insistent cauze progresiste. În
cazul lui Gaiman, mesajul lui

poate fi și un mod de a se asigura
că va primi finanțare pentru se�
rialul bazat pe scrierile lui, The
Sandman, din partea Netflix, un
alt studio care favorizează politici
progresiste. Acuzele merg indirect
până la Tolkien, a cărui operă „a
atras întotdeauna supre matiști
albi“, după cum notează „The Con�
versation“. „Cine critică e fie rasist,
fie n�a citit Tolkien“, dă sentința
și Gaiman. Serios?

Cei de la Amazon nu sunt cei
care au inventat acuza rasismului
sau a misoginiei pentru a încerca
să ascundă un eșec. Cel mai re�
cent, cei de la Disney s�au folosit
de ea pentru a scuza dezastrul se�
riei Kenobi.

De fapt, adevărul este mai sim�
plu: Inelele puterii este un eșec
artistic. Este un lucru pe care îl
recunosc mulți critici „oficiali“ și
chiar publicații specializate în
propagandă progresistă, precum
„The Guardian“, care, deși laudă
serialul, publică și un material
realizat pe baza părerilor proprii�
lor cititori care par mai degrabă
entuziasmați de House of the Dra�
gon. În cea mai mare parte, criti�
cile aduse de public nu au de�a
face cu rasismul, faptul că reali�
zatorii au adus actori de culoare
pentru a interpreta elfi și pitici, ci
cu realizarea în sine, cu scenariul,

Cum se ascunde un eșec în
spatele acuzelor de rasism



lansate în același timp. Nu e un
fenomen nou, astfel de lucruri se
petrec de decenii. Ce e nou este,
așa cum spune un comentator,
„faptul că trăim într�o eră a
conținutului, tot mai multe filme
sunt realizate și lansate la foc au�
tomat și, de aceea, e natural ca doi
realizatori să aibă aceeași idee“.

De exemplu, în trecut, Holly�
woodul a lansat aproape conco�
mitent filme de animație cu in�
secte (Antz și A Bug’s Life), filme
despre coliziunea cu corpuri cos�
mice (Deep Impact și Armaged�
don). Uneori astfel de producții
sunt „provocate“ de evenimente
din actualitatea imediată, cum ar
fi moartea lui Steve Jobs, care a
inspirat două filme, unul de Jos�
hua Michael Stern, altul de Danny
Boyle. Sau inspirate de o aniver�
sare importantă – centenarul Pri�
mului Război Mondial a inspirat
deja They Shall Not Grow Old,
1917, The Light Between Oceans,
dar și fundalul primului film cu
Wonder Woman. Deseori, însă,

Celebrul personaj creat de Carlo
Collodi revine la cinema în acest
an în nu mai puțin de patru va�
riante.

Prima dintre acestea este un alt
remake cu actori al unui clasic ani�
mat Disney, cel din 1940, unul din�
tre cele mai bune filme de ani �
mație realizate vreodată de acest
studio. Un remake realizat special
pentru platforma Disney+. Noua
versiune, lansată pe canalele de
streaming, cu Tom Hanks în rolul
meșterului Gepetto, este regizat
de Robert Zemeckis, dar nu pare
să fi entuziasmat publicul și, din
primele impresii, nici criticii.

Mult mai așteptată pare a fi ver�
siunea pe care o vor lansa rivalii
de la Netflix, un film cu păpuși
animate fotogramă cu fotogramă
regizat de oscarizatul Guillermo
del Toro, în coproducție cu Jim
Henson Studious.

Amazon Prime nu lipsește,
după ce a cumpărat drepturile
pentru filmul Pinocchio realizat
în 2019 de Matteo Garrone (Go�
morra), cu Roberto Benigni, film
nedifuzat încă în Statele Unite.

În fine, există și un al patrulea
Pinocchio, lansat anul acesta în
SUA, o versiune animată mult mai
modestă, realizată de studioul ru�
sesc Luminescence. Acesta din
urmă pare a fi un film făcut special
pentru piețele vestice, din moment
ce în Rusia povestea lui Pinocchio
este mult mai populară în versiu�
nea reimaginată de Alexei Tolstoi,
Aventurile lui Buratino.

Ce este cu această inflație de Pi�
nocchio? S�au îndrăgostit brusc
studiourile cinematografice de
personajul creat de Carlo Collodi
în 1880? Coincidență?

De fapt, avem de�a face cu un
fenomen mai rar, dar nu necunos�
cut la Hollywood, cel al „filmelor
gemene“, filme cu același subiect,
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această similitudine de subiecte
este deliberată și reprezintă doar
competiția acerbă între studiouri.
Printre cele mai noi exemple de
„filme gemene“, notate de BBC, se
numără A Quiet Place și The Si�
lence, Churchill și Darkest Hour,
Mowgli și The Jungle Book, Boy
Erased și The Miseducation of Ca�
meron Post, July 22 și Utøya. 

Mai demult, acum aproape un
secol, canonizarea Ioanei d’Arc a
inspirat două filme care au intrat
în coliziune publică, în Franța.

Superproducția „tradițională“ La
merveilleuse vie de Jeanne d’Arc,
pusă la cale de producătorul (năs�
cut la Iași) Bernard Natan, și un
film mai puțin iubit în epocă, La
passion de Jeanne d’Arc al dane�
zului Carl Theodor Dreyer. Primul
este uitat astăzi, al doilea este una
dintre marile capodopere din toate
timpurile ale cinematografiei. SDC

Pagini realizate de 
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și cu personajul principal, Gala�
driel, complet diferit de cel din
cărți și filmele lui Jackson și, așa
cum spun cei mai mulți, „insu�
portabil“.

În al doilea rând, Inelele puterii
este nu numai că se desparte de
scrierile lui Tolkien, ci chiar își
permite să le interpreteze pentru
a se plia mai bine pe cauzele
„diversității“ și „inclusivității“.
Concediindu�l pe Tom Shippey,
unul dintre cei mai respectați
specialiști în opera lui Tolkien,
realizatorii lui Inelelor puterii au
preferat să folosească scrierile au�
torului britanic doar ca o plat�
formă pentru promovarea ideolo�
giei progresiste. 

Atunci când acest lucru le este
reproșat, realizatorii și actorii răs�
pund violent, insultând criticii.
„Publicul văd că n�are nici o pro�
blemă în a crede într�un dragon (o
aluzie la serialul rival, evident –
n.r.), dar are probleme în a�și ima �
gina că o persoană de culoare
poate fi un hobbit sau un elf“, se
enervează ac torul de culoare
Lenny Henry, într�un interviu in
„GQ“, după care continuă sfidător:
„Asta e situația acum și NOI spu�
nem acum povestea!“.

Dar, așa cum arată unii comen�
tatori imparțiali, adevărata pro�
blemă care îi macină pe cei de la
Amazon este că, de fapt, publicu�
lui nu prea îi pasă de Inelele pu�
terii, în ciuda imenselor sume
cheltuite pentru promovare și
realizare. Serialul a eșuat în a
stârni un entuziasm planetar încă
de dinainte de lansare, în a stârni
aceeași atmosferă de așteptare fe�
brilă pe care a stârnit�o, de exem�
plu, cu mai puține mijloace, noul
sezon din Stranger Things. E ca și
cum marile public, știind deja la
ce se pot aștepta din partea acestei
„adaptări“, a preferat să se intere�
seze de alte producții.

Din păcate, acuzele de rasism
vor continua să fie folosite ca alibi
pentru marile eșecuri ale unor au�
tori sau producători. Un ultim
exemplu în acest sens îl oferă re�
gizorul mexican Alejandro Gon�
zález Iñárritu, care zilele trecute
i�a acuzat pe criticii de film de ras�
ism pentru „vina“ de a nu fi apre�
ciat ultimul lui film, Bardo, False
Chronicle of a Handful of Truths. 

Iñárritu dă dovadă astfel de
mare „îndrăzneală”, acuzându�i pe
exact aceiași critici care l�au lău�
dat până acum și care au făcut ca
filmele să îi aducă nu mai puțin
de cinci premii Oscar, dintre care
două pentru cel mai bun regizor!
E limpede, atunci acei critici nu
erau rasiști. SDC

Anul lui Pinocchio 
și celelalte filme gemene
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Expresia „a da în mintea copiilor“
pare a fi ilustrată în realitate,
odată cu intensificarea a ceea ce
publicația „Cherryflava“ nu ezită
să denumească a fi „revoluția ki�
dult“. Este o tendință ce pare să
se fi accentuat în ultima pe�
rioadă, mai ales pe fondul ulti�
milor doi ani marcați de
pandemie și izolare.

Termenul „kidult“ este explicit, o
combinație de „kid“, „puști“ în limba
engleză, și „adult“. El îi reprezintă,
așa cum scrie „Cherryflava“, pe
adulții din întreaga lume care op�
tează să trăiască nu o a doua ti �
nerețe, ci o a doua copilărie, sau, cum
scrie dicționarul Cambridge, „un
adult căruia îi place să cumpere lu�
cruri destinate copiilor“.

„Dacă viața în anii ’30 a fost
marcată de Marea Depresiune, iar
anii 2010 au fost marcați de Marea
Recesiune, s�ar putea spu ne că ac�
tuala decadă este marcată de «Marea
Regresie». Este o reîntoarcere în co�
pilărie care se manifestă în lucrurile
pe care le consumăm, în cum ne pe�
trecem timpul și chiar în felul în care
sunt guvernate societățile în care
trăim“, este de părere publicația
„Aeon“, în eseul The great regression.
O „revoluție“ care nu prea ține cont
nici de generații, nici de granițe.

Așa cum era de așteptat, această

tendință este foarte atent urmărită
de strategii care încearcă să în țe �
leagă și să se adapteze la acești con�
sumatori cu dorințe de copii și por� 
tofele de adulți.

În primul rând, cei care au pro�
fitat pe deplin de kidulți sunt produ�
cătorii de jucării, cum ar fi LEGO,
care a lansat nenumărate versiuni
„pentru adulți“ ale produselor sale.
Pe rețeaua TikTok, videourile cu
hashtag�ul #AdultMoney, care pre�
zintă adulți care își cumpără jucării,
au înregistrat până acum peste
patru miliarde de vizionări. Un stu�
diu realizat în 2021 de către Toy As�
sociation a descoperit că 58% dintre
adulți și�au cumpărat jucării: board �
game�uri, kituri de construit, jucării
de colecție sau jocuri video. Google
a descoperit la rândul său că au cres�
cut cu 87% căutările pentru căsuțe
gonflabile și, de asemenea, foarte

trendy în acest moment sunt „tabe�
rele de va can ță pentru adulți“, mo�
delate după cele pentru copii, dar
destinate părinților acestora.

Pe de altă parte, și producătorii
de conținut artistic și cultural doresc
să profite de această tendință. Disney,
de exemplu, a investit sume uriașe în
producerea de conținut destinat pu�
blicului kidult. Dar și mărci de lux pre�
cum Gucci, a cărui colaborare cu
Adidas l�a aruncat pe locul 1 al bran�
durilor de lux.

De fapt, spune publicația „The
Hustle“, nu e nimic nou aici. Terme�
nul „kidult“ ar data, se pare, încă din
anii ’50, când specialiștii din TV nu�
meau astfel pe adulții care consu�
mau și emisiuni pentru copii, gen
The Adventures of Sir Lancelot. Mai
nou, în 2015, a apărut moda cărților
de colorat pentru adulți, care au dat
lovitura – s�au vândut în 12 milioane

de exemplare, comparativ cu 1 mi�
lion doar cu un an înainte. Preocu�
parea stârnită de aceste tendințe,
văzute ca o infantilizare a celor care
ar trebui să fie adulți responsabili,
datează și ea de decenii: Anglia este
o națiune de kidulți, scria „Female
First“ în 2012, SUA suferă de o Peter�
Pandemie („The Baltimore Sun“,
2004), Moartea adultului în cultura
americană („The New York Times“,
2014). Tendința a fost accentuată în
pandemie când, scrie ediția sud�afri�
cană a revistei „Business Insider“,
„mulți consumatori și�au găsit con�
solarea în amintirile din copilărie În
timpul izolării au avut mai multă
vreme la dispoziție ca de obicei și par
să fi simțit nevoia de distracție
printr�un nou hobby“. Tendința ki�
dult ar putea fi, astfel, din punct de
vedere psihologic, „un mecanism
prin care oamenii își gestionează an�
xietatea produsă de prezent și de po�
sibilul viitor“. „Este tentant să vezi
această Mare Regresie ca o reacție la
o confluență unică de crize ce au
afectat națiunile vestice în secolul
XXI, drept produs secundar al aces�
tei decade descurajante prin care
am trăit. Dar rădăcinile acestei a
doua copilării globale se întind în
trecut încă dinainte de falimentul
Lehman Brithers din 2008“, scrie
„Aeon“, care vede un precursor al ac�
tualei tendințe schimbările prin
care au trecut tinerii japonezi la în�
ceputul anilor ’90, într�o perioadă de
criză economică. 

De aceea, „Revoluția kidult“
este înțeleasă diferit, în funcție,
pare�se, de perspectiva politică din
care o privești. Pentru „Aeon“, ea
poate reprezenta o oportunitate de
înnoire sau, dimpotrivă, sau o pri�
mejdie de moarte pentru civilizația
noastră, așa cum se tem critici con�
servatori precum Ben Sasse (în The
Vanishing American Adult, 2017)
sau Kurt Andersen în cartea best �
seller Fantasyland: How America
Went Haywire: A 500�Year History
(2017). Pentru că, astăzi, nimeni nu
mai spune copiilor de vârste înain�
tate „Maturizează�te!“. Dimpotrivă,
comportamentul lor este încurajat,
de exemplu, de către rețelele de so�
cializare, unde nu mai este o rușine
ca tu, adult, să te bucuri de jucării
de copii. 

În acest condiții, se îngrijorează
cu adevărat doar cei care își mai
aduc aminte ceea ce scria francezul
Alexis de Tocqueville în secolul al
XIX�lea, când încerca să își imagi�
neze formele noi pe care le�ar putea
îmbrăca despotismul: „Văd o mul �
țime de oameni asemănători și egali
care se agită fără rost pentru a�și
procura plăceri mici și vulgare, cu
care își umplu sufletele. (...) Și, de�
asupra lor, se ridică o imensă putere
tutelară (...) care ar putea părea pa�
ternă, dacă ar avea ca scop să îi pre�
gătească pe oameni pentru vârsta
maturității. Ea, din contra, nu vrea
decât ca oameni să trăiască într�o
copilărie perpetuă“. SDC

Am trăit copilării în timpuri di�
ferite. Ajunși la maturitate, ne
uităm fără răbdare la puștimea
de azi și ne dăm cu părerea în
sens negativ, convinși fiind că ei
nu au parte de o copilărie la fel
de frumoasă ca aia după care
plângem noi. Nimic mai neade�
vărat, fiindcă părinții noștri au
avut aceeași părere despre a
noastră, care de fapt a fost cea
mai faină, nu?

Se stârnise prin anii ’90 o mare
vervă vestimentară. Adolescenții
din Dorohoi își vopseau gecile cu
nume de trupe rock, spre dispera�
rea adulților care deveniseră
convinși că orașul ajunsese pe
mâna sataniștilor. Chiar și fratele
meu căpătase o sticluță cu vopsea
și își mânjise geaca de blugi cu lo�
goul trupei Sepultura. Eu, prea�
dolescent mimetic, posesor de
geacă, am vrut neapărat să fiu în
pas cu moda. Un coleg mi�a spus
că dacă scriu Napandet voi rupe
norii. Cine a avut de râs a râs, cine
habar nu avea de trupa Napalm
Death a crezut că sunt emancipat.
Amintiri frumoase.

Acum ceva vreme m�am lovit
de o problemă de om matur. În
aeroportul din Bergamo am luat,
din greșeală, valiza unei doamne
de pe banda rulantă care plimbă
bagajele de cală. Jur că era iden�
tică cu a mea și cu multe altele,
adică simplă, neagră. A fost nevoie
ca femeia să desfacă bagajul, pen�
tru a mă convinge că e al ei, apoi
eu să desfac bagajul unui domn de
prin Croația, pentru a�l convinge
că e al meu. Un responsabil al ae�
roportului a zâmbit și ne�a reco�
mandat ca pe viitor să punem pe
bagaje semne distinctive.

Gata, mi�am zis, m�am hotă�
rât, îmi personalizez valiza astfel

încât să o recunosc încă din ușa
avionului. Un crâmpei din memo�
ria preadolescentină mi�a traver�
sat șira spinării: o voi vopsi. Voi
hrăni imaginația copilului din
mine, făcându�i chiar și o re pa �
rație morală, fiindcă acum știu și
denumirea corectă a trupei, ba
chiar cunosc detalii discografice.
Am cumpărat vopseluri acrilice
pe roșu și pe alb și, cu migală, am
pictat pe ambele fețe ale troleru�
lui logoul formației metal Napalm
Death, cu tot cu denumirea albu�
mului meu preferat – Fear Empti�
ness Dispair. 

Ieri m�am întors dintr�o nouă
vizită în Italia. De mult nu am
văzut ca un bagaj de cală să pri�
mească atâta atenție din partea
personalului de securitate aero�
portuară. L�au scanat cu raze X, 

l�au ascultat cu stetoscopul, apoi
au adus un câine labrador ca să�l
adulmece. După vreo oră mi l�au
dat înapoi, bodogănind pe limba
lor cu rădăcini latine. Nimeni din�
tre ei nu auzise de marea trupă
Napalm Death, probabil fiindcă
tinerii italieni din ziua de azi as�
cultă numai tâmpenii. SDC
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Cromatica vârstelor

Kidult, adultul care refuză să crească
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