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Trei comandanți, zece cezari
și un război care a dus 
la apariția unui imperiu 
Când am văzut cele trei
volu me scrise de Barry
Strauss, apărute recent la
Editura Polirom, me mo -
ria afectivă mi s-a reac- 
tivat instantaneu, astfel
încât aproape că am
retrăit o parte din anii
studenției. Chiar dacă au
trecut mai bine de 20 de
ani de la terminarea
facultății, țin minte și
acum un seminar de
istorie la care discuțiile au
fost foarte aprinse.
Subiectul era Alexandru
Macedon și calitățile sale
de strateg. Unul dintre
colegi citise deja cărțile
lui von Clausewitz
(„devorase“ Despre
război) și vorbea în
cunoștință de cauză, iar
comparațiile între
Alexandru și alți mari
strategi militari au venit

de la sine. 

NONA RAPOTAN

Chiar dacă astăzi vorbim despre
cu totul alte forme de război, în
care soldații nu mai sunt atât de
importanți și uneori numărul lor
devine nesemnificativ în compa �
rație cu mijloacele tehnice și mili�
tare avute la dispoziție de statele
aflate în diverse conflicte, strate�
giile militare imaginate de Alexan�
dru Macedon, Hannibal sau Cezar
rămân referințe pentru coman �
dan ții armatelor. Diferența esen �
țială dintre cum se purta un răz �
boi în Antichitate și cum se poartă
astăzi nu rezidă neapărat în 

dotări și tehnologii ultraperfor �
man te, ci în faptul că în trecut de�
cizia politică se suprapunea per� 
fect cu cea militară. 

Cu alte cuvinte, comandantul
armatei nu era dependent de de�
cizia politică, cum se întâmplă as�
tăzi. Cezar și�a creionat singur
strategia militară, pentru că pozi �
ția lui în stat i�a permis�o. Alexan�
dru a fost pregătit de tatăl său
încă din copilărie pentru prelua�
rea conducerii armatelor și, chiar
dacă acest lucru s�a întâmplat
mult mai repede decât și�au ima �
ginat mulți, Alexandru și�a arătat
de la prima bătălia inteligența și
capacitatea nemaipomenită de a
conduce o armată cu un efectiv
uriaș (chiar și pentru vremurile
de acum, numărul soldaților săi
era foarte mare) și un imperiu. 

TĂRIE DE CARACTER

Expert în istorie militară antică,
Barry Strauss are harul de a îl face
și pe omul cel mai îndepărtat de
istorie să înțeleagă amploarea
succesului și faimei celor trei
comandanți. Pentru că cei trei au
fost, înainte de orice, comandanți
de armate. Și, pentru a se achita
cu succes de această sarcină, cei
trei au avut nevoie de viziune,
tărie de caracter, capacitatea de a
anticipa mișcările dușmanilor,
capacitate de coordonare ieșită
din comun etc. 

Dar, înainte de orice, de tărie
de caracter. Nu întâmplător, Ba rry
Strauss insistă pe modul cum a
reușit Hannibal să treacă munții
cu armata sa și cu elefanții, chiar
dacă a pierdut foarte mulți sol dați.

Autorul face acest lucru nu pen�
tru a impresiona cititorii, ci pen�
tru a�i face să înțeleagă că nici as� 
tăzi generalii de armată sau șefii
de stat�major nu se pot lipsi de
ast fel de calități, mai ales când
trebuie să convingă conducătorii
statelor că merită (sau nu) să an�
gajeze armata într�un conflict sau
că trebuie să crească sumele alo�
cate pentru dotările acesteia. 

SE ADRESEAZĂ UNUI 
PUBLIC LARG

Trimiterile la contemporaneitate
sunt relativ puține, autorul pre�
feră să mențină discuția în ori�
zontul Antichității. De asemenea,
alege să descrie foarte bine cadrul
general – cine erau marile puteri
în epocă, ce raporturi erau între

marile imperii și cine le erau con�
ducătorii etc. Pe această cale dis�
truge un mit, că studiile de istorie
antică sunt plictisitoare, neintere�
sante și greu de înțeles, pentru că
vorbesc despre lumi dispărute și/
sau prea diferite de cele ale tim�
pului prezent. Barry Strauss nu
sacrifică datele istorice de dragul
expunerii, dar nici nu uită că se
adresează unui public larg, de
vârste diferite. 

„Atunci când examinăm în�
deaproape natura războiului –
imprevizibilitatea și natura lui
politică –, înțelegem de ce este
atât de util acest model cu cinci
etape. Modelul bazat pe cinci
etape se potrivește nu doar răz�
boaielor purtate de Alexandru,
Hannibal și Cezar, ci este valabil
pentru orice război în general, in�
clusiv pentru unele mai recente,
precum cele din Irak și Afganis�
tan. El descrie cel mai bine războ�
iul convențional, dar se potrivește
și luptelor de gherilă și războaie�
lor de uzură, în care ciocnirea nu
constă într�o bătălie propriu�zisă,
chiar dacă este totuși o luptă, in�
diferent cât de îndelungată sau de
amorfă. 

Deși Alexandru, Hannibal și
Cezar sunt cunoscuți ca maeștri ai
războiului convențional, ei oferă
lecții care pot fi aplicate și războa�
ielor neconvenționale, de la reor�
ganizarea de către Alexandru a
armatei sale, transformând�o într�o
forță suficient de flexibilă pentru
a�i înfrânge pe nomazii și luptăto�
rii din munții Afganistanului, până
la șiretenia lui Hannibal în zona
deluroasă a Italiei, luptele de stra �
dă purtate de Cezar în Alexandria
și inițiativele conflictuale pe care
toți cei trei generali le�au aplicat
asupra populațiilor inamice“ (Mari
comandanți. Alexandru, Hannibal,
Cezar și arta conducerii, traducere
de Paul Aneci, Iași, Editura Poli�
rom, 2022).

Mari comandanți. Alexandru,
Hannibal, Cezar și arta conducerii
(traducere de Anacaona Mîndrilă�
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Sonetto și Dan Bălănescu, Iași,
Editura Polirom, 2021), Zece ce�
zari. Împărații romani de la Au�
gustus la Constantin cel Mare
(traducere de Anacaona Mîndrilă�
Sonetto și Dan Bălănescu, Iași,
Editura Polirom, 2021) și Războiul
care a creat Imperiul Roman. An�
tonius, Cleopatra și Octavian la
Actium (traducere din limba en�
gleză de Ovidiu�Gheorghe Ruţa,
Iași, Editura Polirom, 2022) au
aceeași structură, cea a unui stu�
diu academic, ceea ce arată că le
putem regăsi oricând în bibliogra�
fiile studiilor de specialitate. 

Cronologia – esențială pen�
tru expunerea unor evenimente
sau descrierea unor contexte
socio�politice specifice –, indicele
de nume, hărțile (foarte impor�
tante pentru a înțelege dinamica
relațiilor și transformărilor poli�
tice, dar și relațiile de vecinătate),
notele (inclusiv cele despre surse,
căci istoricii știu cât de important
este acest aspect) și indexul de
nume sunt rubricile fixe, adică
cele care se regăsesc în toate cele
trei volume. Pentru cunoscători
este simplu de înțeles și chiar de
așteptat ca un studiu cu subiect
istoric să aibă o asemenea struc�
tură, dar pentru profani sau pen�
tru cei de vârste mai mici s�ar pu �
tea să pară ceva ieșit din comun.
(Nota mea: mi�au căzut sub ochi
în ultimii ani multe lucrări elabo�
rate de studenții de la științe so �
cio�umane, inclusiv Istorie. Din
păcate, superficialitatea primea �
ză, de multe ori bibliografia este
realizată în grabă și se reduce la
câteva titluri. Cât despre note,
mai bine să nu pomenim.) 

ORDONAREA
CONȚINUTURILOR 
ÎN JURUL UNOR IDEI CLARE

Într�o societate în care discuțiile
despre plagiat(e) par să nu�și gă�
sească sfârșitul prea repede, pro�
punerea unei edituri cum este Po� 
lirom pare una de domeniul fan�
tasticului. Cu alte cuvinte, cărțile
semnate de Barry Strauss sunt
dovada că se poate și altfel: așa
trebuie să arate un studiu acade�
mic serios, bine documentat și ex�
celent articulat în jurul unei idei. 

„Era ceva neobișnuit să existe
co�împărați, mai ales doi care nu
erau înrudiți, dar nu fără prece�
dent. O serie de împărați anteriori
și�au luat co�domnitori, începând
cu Augustus, care a împărțit pute�
rea în ultimii ani cu Tiberius, cel ce�i
va urma pe tron. Extraordina ră a
fost însă decizia lui Dio clețian de a
mai adăuga doi bărbați în calitate

de Caesari. A făcut�o pe 1 martie
293, la opt ani și câteva luni de când
a preluat puterea ca împărat. 

În toți acei ani, răpăitul răz�
boinic al tobelor a tot continuat,
iar Dioclețian a avut un program
istovitor de lupte, negocieri și că�
lătorii. În doar un an, de pildă în
290, se estimează că a călătorit
șaisprezece kilometri pe zi. În de�
cursul anilor, a condus campanii
militare pe Dunăre, în Egipt și la
frontiera de răsărit, deplasându�se
de la un teatru de operațiuni la
altul. A supravegheat construcția
unor noi forturi pe frontul din
Orient, de la fluviul Eufrat până
în Deșertul Arabiei. A negociat un
armistițiu cu sasanizii. S�a întâl�
nit cu Maximian pentru a se coor�
dona politic în fața unei revolte a
comandantului rebel din nord�
vestul Galiei, care conducea și o
mișcare separatistă în Britannia.
Între timp, Dioclețian avea și
unele reforme interne pe care și le
dorea implementate.

Cu atât de multe de făcut, nu�i
de mirare că Dioclețian a cerut
ajutor. În plus, împărțirea puterii
cu oameni talentați era un mijloc
de a�i descuraja să se revolte. Era
un bun exemplu al principiului
«ține�ți prietenii aproape, iar
dușmanii și mai aproape»“ (Zece
cezari. Împărații romani de la Au�
gustus la Constantin cel Mare).

Profesor de istorie la Cornell
University, Barry Strauss e pe de�
plin conștient că nu este nici pri�
mul cercetător preocupat de
aces te mari personalități ale lu �
mii antice (în fond, în toate cele
trei volume despre asta este
vorba, cine sunt și prin ce s�au re�
marcat cei despre care scrie) și
nici ultimul. Problema la care tre�
buia să găsească răspuns era cea
legată de noutate. Cu alte cuvinte,
să găsească răspunsul la întreba�
rea „Ce�ar mai fi de spus?“. Așa se
justifică ordonarea conținu tu �
rilor în jurul unor idei clare și
care permite punerea în evidență
a unor calități aparte. 

MARI COMANDANȚI

În Mari comandanți. Alexandru,
Hannibal, Cezar și arta conduce�
rii, așa cum o spune și titlul, este
vorba despre arta de a conduce,
iar ceea ce părea steril și lipsit de
interes a devenit sursă de atracti�
vitate. Nu interesează pe oricine
cum și�a așezat Alexandru Mace�
don armata în teritoriu sau cum 
a ajuns Cezar să intre în galeria
marilor comandanți militari (ca �
litățile lui de om politic sunt dis�
cutabile). 

După o trecere în revistă a
celor zece calități ale coman dan �
ților de succes (orice comandant,
nu doar cei trei), Barry Strauss
descompune strategia militară în
etapele ei esențiale – atacul,
rezistența, ciocnirea, strângerea
lațului și momentul când trebuie
să te oprești. Comparațiile dintre
marile bătălii (sau războaie) ale
celor trei comandanți ajută citito�
rul să treacă dincolo de aparențe
și să priceapă câte ceva din ceea
ce numim generic strategie. 

ZECE CEZARI

În schimb, în Zece cezari. Îm pă �
rații romani de la Augustus la
Constantin cel Mare structura
este determinată de mutarea ac�
centului exclusiv pe trăsăturile
conducătorului de stat și a capa �
cităților acestuia de a se impune și
conduce (popoare, imperii etc.).
Cezarii sunt pe cât de diferiți, pe
atât de importanți în economia
unui studiu istoric al epocii. Vor�
bim de perioada în care crești nis �
mul se impune ca religie univer�
sală, iar Imperiul Roman își pierde
unitatea și, de ce nu, parte din
dominația asupra lumii antice. 

Fiecăruia dintre cei zece ce�
zari îi este dedicat câte un capitol
special, iar acesta este intitulat
sugestiv (de exemplu Hadrian,
grecul sau Septimius Severus,
africanul). Este de domeniul evi �
denței că etichetarea cezarilor
nu�i aparține autorului, ci că
aceste „porecle“ fie au circulat de�a
lungul timpului, fie derivă direct
din activitatea cezarului. Spre de�
osebire de primul volum, a cărui
parcurgere trebuie să urmeze or�
dinea capitolelor, aici acestea pot
fi citite separat și în ce ordine se
dorește. 

Dar recomand ordinea crono�
logică, cea de care s�a folosit și
Strauss, fie și pentru că este fireas �
că și ajută mult la stabilirea re �
lațiilor de tip cauză�efect. 

ACTIUM

Volumul Războiul care a creat Im�
periul Roman. Antonius, Cleopa�
tra și Octavian la Actium este
diferit ca structură de celelalte
două, diferență dată de faptul că
se vorbește despre un singur răz�
boi și nu despre mai multe, dar un
război cu trei personaje principal,
Antonius, Cleopatra și Octavian.
Așa se explică și alcătuirea pro�
priu�zisă a cărții: prima parte este
dedicată cauzelor, adică originii
războiului; a doua parte este de�
dicată unui singur an, dar unul
foarte important în economia
conflictului (Un plan și un atac,
așa este intitulată această parte);
partea a treia este dedicată bătă�
liei, pentru ca ultima parte să se
ocupe de efectele, de deznodă�
mânt. Este un volum care reușește
să descâlcească ițele unui conflict
istoric cu consecințe imposibil de
ignorat, un război care a schimbat
harta lumii și care a imprimat o
nouă direcție relațiilor dintre ma�
rile puteri (imperii) din epocă. 

„În iunie sau iulie 32 î.Hr., Oc�
tavian i�a primit la Roma pe dezer�
torii cu cel mai înalt rang care îl
abandonaseră pe Antonius. Aceș �
tia erau Lucius Munatius Plancus
și nepotul lui, Marcus Titius. An�
tonius avusese încredere în ambii,
în măsura în care se putea avea în�
credere în cineva alunecos ca
Plancus sau în protejatul lui. Îm�
preună, cei doi au dat un nou sens
cuvântului latin pentru «dezer�
tor», transfuga, literal «cel care
fuge dincolo». Dar Octavian i�a
primit cu brațele deschise, fiind
prețioși pentru obținerea unor
informații și pentru propagandă. 

În plus, pe principiul că un
maestru știe să�i evalueze pe cei
asemenea lui, Octavian se pricepea
să�i citească pe trădători. În cei doi�
sprezece ani petrecuți pe scena pu�
blică, Octavian îl sus ținuse mai întâi
pe Iulius Caesar, apoi a susținut Se�
natul, care apro base asasinarea lui

Caesar. A luptat contra lui Antonius,
apoi s�a aliat cu el contra Senatului.
S�a aliat cu Cicero, pentru ca mai
apoi să admită să fie executat. A
căzut la pace cu Sextus Pompeius,
apoi a dus contra lui o bătălie pe
viață și pe moarte. Așa că acum
putea tolera câteva infidelități 
de�ale altora. Sau, în cazul lui Plan�
cus, chiar mai multe“ (Războiul care
a creat Imperiul Roman. Antonius,
Cleopatra și Octavian la Actium).

CONVINGĂTOR FĂRĂ EFORT

Ca să închid cercul pledoariei me le
pentru studiile atent elaborate și exce�
lent structurate ale lui Barry Strauss,
revin la seminariile de istorie din fa�
cultate. Citind volumele recent apă�
rute la Editura Polirom, mi�am dat
seama că, în ciuda curentelor, mode�
lor și a încercărilor de a studia altfel
istoria, ea rămâne aceeași. Oamenii
politici și coman danții rămân la fel
de mari sau de mici, deciziile lor po�
litice pot fi analizate din alte un�
ghiuri și se prea poate să le scadă din
importanță odată cu descoperirea
unor noi dovezi, dar, dincolo de toate
acestea, marea istorie nu se schimbă.
Ne raportăm în același mod la ceea
ce a fost fie și pentru că avem nevoie
de repere solide și de modele. 

Barry Strauss este un cercetă�
tor pasionat și pasionant, care
pledează excelent pentru o cu �
noaștere profundă a unei lumi și
epoci căreia Europa timpului pre�
zent îi datorează existența. 

Reîntoarcerea la începuturi, la
ceea ce astăzi numim generic ori�
gini, i�o datorăm profesorului și cer�
cetătorului, dar și scriitorului deloc
lipsit de talent. Cu o limpezime a
frazei pe care o suspectez de a fi par �
țial înnăscută, Barry Strauss reu �
șește să fie convingător fără efort.
Citind cele trei volume (și nu doar
pe acestea) veți înțelege mai bine că
istoria este frumoasă, un domeniu
de studiu fascinant, seducător și
greu de abandonat odată ce�ai înce�
put să mergi pe această cale. SDC
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Continuăm Jurnalul.

Duminică, 5 februarie
O notă de acum doi ani: „Oare dacă
se adună toți îndrăgiții noștri
miniștri de după ’89 și se iau la mâ �
nă se strânge de un prim unspre�
zece de non�securilă sau, hai, măcar
de un lot, de douăjdoi de non�secu�
rilă?  Aceasta este întrebarea“.

Încă o notă de acum doi ani:
„Aștept să iasă la iveală și liberta�
rienii românești cu un program
drăguț: fără bugetari în funcții
publice. Dar, timizi, ei tac“.

Și încă una, tot de atunci: „Lo�
gica alegătorului român este o
fractură de logică, după cum se
arată și în exemplul I.

Exemplul I
PSD e rău (adevărat). 
PNL/USRplus nu sunt PSD

(parțial adevărat).
Rezultă: PNL/USRplus sunt

buni (fals).“

Și încă: „Și�a făcut solemnul ra�
pelul și nu i�a mai arătat poporului

nostru emotiv carnea muș chiului
bine făcut. E pe undeva firesc, du �
pă ce săptămâna trecută, de la
Păltiniș, i�a arătat durerea în spa �
te jos“.

Una de acum trei ani, de când
ne�a lăsat mâna lui Șică (le avea și
ea pe ale ei): „Vă zic, de la nea Nicu
Văcăroiu și Radu Vasile n�am mai
avut noi premier ca Șică. Mâine
deja o să vă fie dor de mâna lui
Șică“.

Și încă una: „Nu știu de ce, dar
despărțirea asta de mâna lui Șică
o văd având coloană sonoră un
șlagăr de DJ Boroș. Carevasăzică:
fugi, Șică, fugi, să�ți salvezi ultimii
blugi, fugi, Șică, fugi, câinii te ajung
din urmă și n�ai bani să�ți cumperi
pantaloni, fugi, Șică, fugi“.

Încă una: „Titlul zilei ar fi: 
ne�am făcut�o cu mâna lui Șică“.

Și după alungarea lui Șică
Man dolină: „Să privim partea bu �
nă, prieteni: se creează fereastra de
oportunitate pentru cabinetul de

care are nevoie o țară caricaturală
ca asta a noastră – Cabinetul
Dănuț Andrușcă“.

Una și gata: „Îmi plac foarte
mult îndeosebi păcălicii care tra�
tează cu toată seriozitatea acea �
stă jalnică adunătură de clovni:
domnilor, cutare, cutare, nu ve �
deți voi bine, nu se jonglează cu
viața dumneavoastră, nu se bagă
banul în buzunar și se scoate
panglica pe nas și nu, nu ies ie�
puri morți din pălăria scamato�
rului, vi se pare, rumegați acolo
în continuare la raionul de citrice
și la cel de televizoare color.
Acuma�s clovnii noștri călare pe
țară, o să fie bine, dacă sunteți
cuminți vi se cântă și Andrii Popa
cel voinic“.

Sâmbătă, 4 februarie
Ce e frumos la vlahi în chestiunea
educației e că, așa cum arată și ca�
zurile Ciucă și Bode, nu e nevoie
să ai școală ca să fii doctor. Chiar
nu înțeleg de ce ne mai strofocăm
cu „Legile educației“. Nu, n�am
pus ghilimelele întâmplător. 

Vineri, 3 februarie
O notă de acum șase ani: „Româ�
nii, când nu sunt excesivi, sunt
nuli“. Emil Cioran, filosof nihilist. 

O notă de acum trei ani: „Poe�
zia se găsește în cele mai neaș tep �
tate locuri, de exemplu în comen �
tariile la niște solouri de Uzzi pe
net. Iată un exemplu de frază per�
fectă: «Pe melodia asta mă duceam
la pușcărie la mama, la Târgșor».
Sigur, ar fi putut fi și dincolo de
perfecțiune, dacă era scrisă de Alin
Cocoș, fostul fiu al Elenei Udrea,
dar chiar și așa mi se pare extraor�
dinară: «Pe melodia asta mă du�
ceam la pușcărie la mama, la
Târgșor». Fabulos. Sunt invidios“.

O notă de acum doi ani: „Nu
stați uneori, așa, să vă gândiți cum
ar fi arătat politica la vârf dacă tâ�
nărul Stolojan sau eternul Ma�
nole de la BNR erau totuși sapio� 
sexuali la serviciu?“

Altă notă de acum doi ani: „E
frumos tricolorul, dar parcă nu
prea mai reprezintă el, nu știu de ce.

Poate că e timpul să fim cinstiți cu
noi înșine și să facem un steag într�o
singură culoare, mai apropiată de
stadiul actual al dezvoltării țării
noastre: maro. Maro integral. Să
fluture maroul pe cele mai înalte
culmi ale civilizației și progresului.
Să fluture maroul ca nimeni altul
înălțând inimile pline de mândrie
ale carpato�danubiano�ponticilor“.

Încă o notă de acum doi ani:
“E drăguță ideea că reptilienii,
dragii de ei, conduc lumea, dar
cred că la noi n�au mai rămas rep�
tilieni și va trebui să ne mulțu �
mim doar cu rozătoarele“.

Joi, 2 februarie
O notă de acum patru ani: „Idee
de show tv: cuțite la cuțite. Se fil�
mează la Brăila“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (16)

l Cu ilustrații de Radu Răileanu
l O carte despre puterea prieteniei și încrederea 
în sine
l O poveste care are loc înaintea aventurilor 
din Ce văd dragonii.

Bruma visează să ajungă pictoriță și se trezește deodată într�un ta�
blou cu un oraș unde iarba e albastră, borcanele de dulceață cresc în co�
paci, iar mesele pregătesc singure de mâncare. Acolo îi întâlnește pentru
prima dată pe dragonul Smoc�gălbui și pe frații Izma și Omăt, care o
învață să zboare. Împreună cu ei și cu misteriosul lor prieten, Mugur,
Bruma pornește într�o misiune de salvare a locuitorilor, ale căror Vise
au fost puse pe fugă de Spaime.

DIANA GEACĂR (n. 1984) este scriitoare și traducătoare. A publicat
trei volume de poezie, două volume de proză scurtă, un roman pentru
copii (Ce văd dragonii, Polirom, 2019) și un roman pentru adolescenți. A
tradus mai multe cărți de literatură contemporană, printre care și unele
pentru copii, din engleză și franceză. A obținut mai multe premii pentru
poezie și proză scurtă, iar câteva dintre poemele ei au fost traduse în en�
gleză, franceză, germană și slovacă. E pasionată de birdwa tching. Trăiește
în Târgoviște împreună cu familia: soțul, fiul, trei pisici și un câine. SDC

Diana Geacăr, 
Când erau dragonii mici
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Alianța de guvernare dintre PSD și
PNL a omorât scandalurile politice.
E adevărat că mai vedem săgeți
trase dintr�o parte în alta, dar sunt
săgeți inofensive, care în nouă ca�
zuri din zece nu nimeresc ținta.

Principalele partide românești
nici nu prea mai au viață politică
ca pe vremuri. E o plictiseală teri�
bilă prin sediile de partide. Mai
țineți minte Comitetele Executive
de la PNL din vremea lui Orban?
Sau cele din epoca Florin Cîțu?
Sau celebrele CEx�uri cu cuțitele
pe masă de la PSD? Și la liberali,
dar și la PSD e acum liniște. Știe
cineva cum și când se mai țin în�
trunirile săptămânale la cele do �
uă formațiuni? Poate că există
ședințe, dar nu vedem să se ia vreo
decizie cu impact public. 

Până la urmă, pentru econo�
mia României poate că e vestea cea
bună. Foarte bine că nu e scandal,
spun oamenii de afaceri. După atâ�
tea mandate de răfuială continuă,
după atâta balamuc, după pande�
mie și cu un război crunt la graniță
a venit timpul să ne mai și liniștim.

De bine, de rău, PIB�ul tot crește
de la an la an, iar stabilitatea poli�
tică pare să asigure creș terea eco�
nomică de care avem atâta nevoie.

Dar liniștea nu va mai dura
mult. La anul vom avea patru rân�
duri de alegeri. E prea mare miza.
Încă nu se simte agitația altor ani
preelectorali, dar declarațiile au
devenit tot mai aspre și mai colo�
rate. Până și președintele Klaus Io�
hannis a ieșit din hibernare cu o
afirmație care pune PSD pe gân�
duri: „Atunci când coaliția va de�
cide să facă o schimbare de guvern,
se vor prezenta toate părțile inte�
resate, îmi vor prezenta punctele
de vedere și, în conformitate cu
Constituția, voi lua atunci decizia

care mi se va părea cea mai bună
pentru România“.

Nici nu respinge ca poziția de
premier să fie preluată de PSD, dar
nici nu o admite, așa cum poate 
s�ar fi așteptat lideri ai PSD. De cla �
rația președintelui nu e nici pe de�
parte o declarație de război la
adresa PSD, ci mai degrabă una de
poziționare. După atacurile recen �
te marca Marcel Ciolacu la adresa
președintelui în funcție, a venit rân�
dul lui Klaus Iohannis. E un banal
cartonaș arătat lui Ciolacu, nicide�
cum un semnal că șeful statului nu
va agrea premier PSD. De altfel, atât
președintele țării, cât și PNL nici nu
prea au alternativă. Un scandal în �
tre liberali și PSD ar arunca țara în
haos politic pentru următorii doi
ani. De profitat ar pro fita social�
democrații, pentru că imediat s�ar
victimiza, dacă PNL s�ar codi să le
ofere poziția de prim�ministru. Iar
în acest caz ce să facă PNL? Cine l�ar
mai sprijini pe Ciucă în Parlament?
Am ajunge într�un blocaj, iar per�
dantul ar fi în primul rând PNL.

Revenind la bătăliile electo�
rale de anul viitor, întrebarea e

dacă va fi confruntarea emoțiilor
sau va fi doar bătălia mașinăriilor
de partid. Deocamdată, nici un
lider politic important nu are ca�
pacitatea să ridice masele. Dacă ar
intra în cursa prezidențială, îl
vedeți pe Ciolacu însuflețind o
piață cu mii de oameni? Sau pe
Ciucă în același rol, de conducător
carismatic? Nici George Simion,
dacă ar candida, nu ar reuși acest
lucru. La fel cum Cătălin Drulă nu
dă senzația că poate crea un val
pro�USR. Posibil ca toți cei patru
lideri politici să intre în cursa
prezidențială. Cum e posibil ca pe
nici unul dintre ei să nu�l vedem
participând la bătălie.

Marcel Ciolacu e preocupat
mai degrabă să se facă rotativa din
luna mai, apoi se va ruga, dacă va
ajunge premier, să nu vadă vreo Le�
bădă Neagră. Ciolacu ar vrea să fie
prezidențiabil, dar e conștient că
șansele sale, după ce a condus 18
luni un guvern, nu�s din cale afară
de mari. La fel cum pentru George

Simion miza este un scor cu 2 în față
la europarlamentare și eventual un
punct în plus în fața liberalilor.

La prezidențialele din 2004,
Traian Băsescu a reușit să întoarcă
meciul cu Năstase, deși părea pier�
dut. Alianța PNL�PD de atunci a
stârnit destule emoții, pentru că
elefantul roșu se umflase prea tare,
iar electoratul voia altceva. În 2009,
emoția a creat�o Geoană când s�a
dus la Vântu, validându�i lui Bă�
sescu teoria cu mogulii. În 2014
emoția n�a fost Iohannis, ci s�a
numit votul din diaspora. Din nou
PSD a călcat în străchini, de servi�
ciu fiind Ponta. Ulterior, Dragnea a
fost cel care a crescut zdravăn nive�
lul emoției în societate. 

Știm că va fi bal mare în 2024,
mai rămâne de stabilit data și nu�
mele invitaților. Nici o surpriză
deocamdată, dar e încă devreme.
În culise se fac și desfac scenarii.
Confruntarea poate să înceapă.
Intuiesc că și de data asta se va
lăsa cu ceva emoții. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Confruntarea emoțiilor

Scriam săptămâna trecută des�
pre marketingul agresiv online,
cu zecile de e�mailuri în care ești
îndemnat să cumperi, ești între�
bat cum îți place ce�ai cumpărat,
ești rugat să participi la sondaje
despre cumpărături trecute și
viitoare. Însă cât timp relația se
menține la nivelul e�mailului, lu�
crurile sunt suportabile – și
există întotdeauna opțiunea să
trimiți mesagerul sâcâitor în
groapa cu spam.

Doar că mai există și alte căi de a
fi contactat și sâcâit, iar aici îmi
vine în minte lunga relație a Ali�
nei cu o companie de telefonie
mobilă. E clienta lor de vreo două
decenii și la început lucrurile au
mers bine, ca într�o căsnicie nouă.
De câțiva ani încoace însă, când
vrei și când nu vrei, câte un repre�
zentant al companiei o sună ca să�i
prezinte o ofertă nouă, mai gene�
roasă – adică mai costisitoare – și
cu nenumărate avantaje de care

ea nu are nevoie. O sună câteo�
dată dimineața, alteori la ora
prânzului sau spre seară și, chiar
dacă aude un refuz hotărât, agen�
tul insistă, o întreabă dacă e sigură,
o roagă să se mai gândească și îi
promite că, pentru siguranță, o
mai sună o dată peste vreo câteva
ore. „Nu�i nevoie“, zice ea, „sunt ho�
tărâtă“. „Mai gândiți�vă totuși. Re �
vin eu cu un telefon.“ Și omul re� 
vine întotdeauna. Iar asta se în�
tâmplă periodic și sistematic. Aici
e ceva ilogic sau măcar greu de pri�
ceput: dacă ești un client fidel și ai
declarat ferm că nu vrei nici o altă
ofertă, că ești mulțumit cu ce ai, de
ce reprezentanții companiei își
arogă dreptul de a�ți consuma tim�
pul și răbdarea insistând să îți
vândă ceva ce nu îți dorești? Ca și
cum ai fi prea tălâmb ca să știi ce
îți dorești. Nu prea sună a tehnică
de fidelizare a clientului.

Mai ales că relația nu func țio �
nează bidirecțional. O știe oricine
a avut vreo problemă cu un produs

sau – mult mai des și mai tipic –
cu un serviciu oarecare: de telefo�
nie, de furnizare a energiei, a ga�
zului etc. Atunci când e nevoie de
tine, ești anunțat oricum, prin e�
mail, telefon, SMS, cu avize tri�
mise prin poștă sau altfel că sti� 
matul client este rugat să plă�
tească/ verifice/ actualizeze/ comu�
nice, altfel... și aici urmează niște
avertismente politicoase, dar fer �
me, cu un vag iz ame nințător. În
schimb, când încerci să�ți contac�
tezi și tu partenerul de contract,
povestea se schimbă radical. Să
zicem că ai primit o factură exage�
rat de mare și cauți numărul de
contact al companiei ca să rezolvi
lucrurile. După ce suni, o voce ro�
botică te avertizează că s�ar putea
să înregistreze convorbirea – și
aici simți o ușoară agresiune, însă
n�ai ce face. Apoi robotul te pune
să apeși tasta 1, 2 sau 3 (sau 4) și
tu încerci să�ți dai seama la ce
tastă s�ar încadra problema ta. De
obicei nu se încadrează întru

totul la nici una, că de�aia e o pro�
blemă; presupui totuși că la plăți
și facturi. Apeși tasta cerută și
vocea robotică îți spune să alegi o
nouă tastă 1, 2 sau 3 pentru facturi
curente sau ceva similar. Apeși
cuminte și robotul îți comunică,
rar și poticnit, ceea ce știai deja: că
ai o factură exagerat de mare, pe
care trebuie să o plătești până în
data de. Și gata. Reiei parcursul,
apăsând pe altă tastă, și ți se spu �
ne că ești titularul contractului
numărul din data de la adresa.
Știai și asta, așa că mai încerci. Și
după ce te străduiești vreo zece
minute, dacă ai puțin noroc, ești
redirecționat la un „operator uman“
(nume el însuși robotic) și, când
tocmai răsufli ușurat, auzi cum
vocea de robot te informează că
toți operatorii sunt ocupați. Ești
rugat să aștepți și auzi pe fundal
o muzică liniștitoare. După vreo
zece�cincisprezece minute de
așteptare, muzica liniștitoare te
scoate din minți, așa că închizi și

îți zici că ar trebui să mergi perso�
nal la sediul firmei, să le spui vreo
două. Doar că sediul e la câteva
sute de kilometri. 

Practic, în relația asta deze�
chilibrată clientul e o ființă naivă
aruncată în economia de piață și
sedusă prin metoda „loverboy“, ca
fetele tinere cucerite de un fals
iubit ce le convinge să facă bani
pentru el așa cum or ști. Atâta
timp cât ființa aia naivă repre�
zintă o resursă utilă și cuminte,
relația merge mai departe. 

Atâta doar: să nu te aștepți
vreodată de la loverboy�ul corpo�
ratist la reciprocitate în relație.
Iar dacă te simți sedus și abando�
nat, să știi că ai dreptate. Dar n�ai
ce�i face. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Cu ariciul la cumpărături (II)

La anul vom avea patru rânduri de alegeri. 
E prea mare miza. Încă nu se simte agitaţia altor
ani preelectorali, dar declaraţiile au devenit 
tot mai aspre și mai colorate.
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Partidele dominante ale
României, așa-zise dușmance
de moarte, PSD și PNL, gu -
vernează de mai bine de un an
de zile fără stresul vreunei
moţiuni de cenzură, a vreunei
alte puteri din stat care să li se
opună pentru a asigura un
minim check and balance, fără
proteste (de orice amploare),
fără o Justiţie activă în a mai
deranja marii corupţi. Și gu -
vernează cu una dintre cele
mai slabe garnituri politice din
istorie, în condiţiile în care gu-
vernarea Dăncilă setase cerin -
ţele minimale destul de jos. 

Și, totuși, cum am ajuns aici, în
ciuda protestelor generate de OUG
13, a unui referendum pe teme de
Justiție, a unei societăți civile care
părea tot mai coagulată în apăra�
rea statului de drept, precum și a
unor răsunătoare dosare de co �
rupție instrumentate de DNA în
anii săi de glorie, majoritatea sol�
date cu condamnări la fel de spec�
taculoase? Românii au părut, în
cea mai mare parte, hotărâți în a
susține un parcurs democratic al
țării și și�au sacrificat mult timp în
a se organiza în anii de dinaintea
pandemiei. Vremurile însă, vedem
clar, s�au cam dus, pentru că și
prioritățile s�au inversat. 

Pasul 1 spre iliberalism a fost
consacrat chiar de la constituirea
„alianței contra firii“ dintre PSD și
PNL, forțele politice clasice de stânga/

dreapta rămase pe scena națională,
care se cam cafteau pen tru primari
sau președinți de consilii jude �
țene. Președintele Klaus Iohannis,
sub scuza războiului de la granițe,
sătul să își tot strice dis poziția
matinală și după�amiezile prin
ședințe de taină cauzate de crize
politice, și�a văzut visul cu ochii de
a�l pune la Palatul Victoria pe fos�
tul șef al Statului Major al Armatei
Române, generalul cu stele (cam
plagiate) Nicolae Ciucă. Adică pe
unul care știe să zică „să trăiți!“ fără
să mai pună și întrebări suplimen�
tar sau, Doamne ferește, să emită
vreo pretenție de decizie sau jude�
cată proprie. La schimb, a dat riva�
lilor de la PSD tot ce le�a putut dori
suflețelul, dar în primul rând re�
sursele generoase ale guvernării
din care să își îndestuleze camarilele
locale. Și tot la schimb a mai reușit
performanța să îngroape și PNL sub
o conducere de paie, dispusă să
renunțe la orice pretenții reformiste.
Oricine a îndrăznit să comenteze 
s�a ales cu o execuție pe cinste. 

Constituirea acestei mega�
alianțe a avut darul de a trimite în
opoziție fostul partener de guver�
nare al PNL, anume USR, care as�
tăzi aproape că nu se mai vede
deloc de după mamutul parlamen�
tar constituit de stânga/ dreapta�
mprejur, trăiț’! Ca operațiunea să
aibă și mai mult succes, prin cam�
panii destul de abile, USR a fost
alăturat în discursul public al 
actualei puteri cu formațiunea
AUR. Adică a indivizilor cu apucă�

turi și urlete. Deci vag spre deloc 
frecventabili. Momentan le�a reușit. 

Măcar Dragnea în 2016 reu șise
să câștige în mod democratic pu�
terea, obținând un scor istoric
pentru PSD, fapt care l�a pus în
situația de a guverna singur. As�
tăzi avem o coaliție formată din
două partide care și�au luat votu�
rile în 2020 înfierându�se și promi �
țând fiecare că va lupta din toate
puterile împotriva celeilalte. În
afară de „să fie liniște“, actuala pu�
tere nu are nici un proiect de țară,
nici un program de guvernare real,
dar mai ales nu are nici un gând de
reformă. Deviza sub care lucrează
este „noroc de război după pande�
mie, că mai putem ține țara în loc
un pic pentru interesele noastre “.

Pasul 2: acapararea tuturor
instituțiilor statului, începând cu
cele de forță și terminând cu Jus �
tiția. Nimeni nu mai mișcă astăzi în
front, nimeni nu mai cenzurează
puterea. Parlamentul a devenit și el
o biată anexă gospodărească a exe�
cutivului, care trimite pe bandă ru�
lantă ordonanțe de urgență spre a
fi adoptate fără cârteli. CNA dă
amenzi pentru televiziunile care
îndrăznesc să discute despre pla�
giatul lui Lucian Bode, adică ace�
lora care mai încearcă să prezinte
opiniei publice și altceva decât osa�
nale la adresa mândrei ocârmuiri.

Justiția, punctul central al pro�
testelor din timpul regimului Drag�
nea, odată cu emiterea OUG 13, a
ajuns în pat cu puterea din cauză

că aceasta a speculat foarte abil
jocurile de putere din sânul Con�
siliului Superior al Magistraturii.
Parchetele au poate posibi litățile
legale de a ancheta, numai că, în
condițiile unei lipse acute de pro�
curori sau mijloace materiale, nu
mai scot la iveală dosare de mare
corupție. În completare, nici jude�
cătorii nu mai sunt la fel de
determinați în a aplica pedepsele
cuvenite demnitarilor, după ce și�
au văzut carierele sau pe cele ale
colegilor distruse de Secția Spe�
cială (care încă există, nu a fost
desființată, ci doar puțin reorgani�
zată) sau de acțiune Inspecției Ju�
diciare. Noile legi ale Justiției, la fel
de toxice ca cele de pe vremea lui
Iordache, Șerban Nicolae și Drag�
nea, au primit însă, surpriză!, girul
Consiliului Superior al Magistra�
turii și al Curții Constituționale,
lucru destul de greu de contestat
de Comisia Europeană sau chiar
de Comisia de la Veneția. Cu alte
cuvinte, Justiția însăși s�a împrie�
tenit cu o altă putere în stat în
schimbul unor garanții de putere
sau materiale (celebrele pensii
spe ciale ale magistraților și nu nu �
mai). S�a dovedit că oamenii au
ieșit în stradă ca să pactizeze cu o
Justiție care, în părțile sale esen �
țiale, cu precădere la vârful CSM,
nu a avut nici o problemă atunci
când s�au schimbat vremurile să
facă pactul cu Diavolul, peste ca �
pul românilor de rând.

Pasul 3: castrarea presei. As�
tăzi au mai rămas, răzleț, câteva
instituții de presă (majoritatea
mici și care trăiesc de pe urma
donațiilor cititorilor) care îndrăz�
nesc să mai scrie despre derapa�
jele puterii. Toate marile instituții
media de la noi sunt într�un silen�
zio stampa total, bine garnisit cu
zecile de milioane de euro plătite
în mod direct de către partide din
subvenția primită de la Autorita�
tea Electorală Permanentă. Banii
publici, banii românilor, sunt fo �
losiți cu dibăcie pentru a�i priva de
serviciile câinelui de pază al de �
mocrației, presa. Este motivul pen�
tru care impactul unor dezvăluiri
despre afaceri de corupție sau pla�
giatele dovedite ale premierului și
ale ministrului Lucian Bode nu

mai stârnesc aceeași emoție ca 
altădată. Dragnea se răscolește
pro babil în cavoul său politic când
vede că unii care treceau pe la sediul
PSD în vremea lui drept șoferi, pre�
cum Marcel Ciolacu, au per fec ționat
metodele vechi și au inovat împo�
triva democrației mai bine decât s�a
dat el de ceasul morții. Problema lui
Dragnea a fost, se ve de acum, că s�a
luptat prea mult să�și salveze propria
piele, punctual, atacând articole din
Codul Penal, în loc să fi încercat să
se salveze atacând întreaga țară, la
temelia de mocrației.

Și, în fine, ultimul pas spre ili�
beralism îl constituie aproape to�
tala nepăsare a populației. Uneori
bănuiesc, fără să am nici o dovadă,
că AUR e o născocire tot a găștii
care a unit destinele PSD și PNL la
guvernare. În loc să se discute te �
me dureroase ale societății, prin
AUR s�a dat glas și s�au canalizat
toate conspirațiile tembele. Atunci
când larma generală nu este des�
pre cât de pregătiți suntem pentru
un cutremur major în România, ci
despre faptul că seismele din Tur�
cia și Siria au fost cauzate de ocul �
ta mondială, avem de�a face cu o
halucinație colectivă, iar opiul îl
reprezintă rețelele sociale. Toate
teoriile abracadabrante au fost
reunite sub flamură de AUR și Șo �
șoacă și riscă să ne înghită cu to �
tul. Pe toți. 

Atacul la democrația din Ro�
mânia s�a dat și e pe cale să reu �
șească pe termen lung din cauză că
oamenii pur și simplu sunt preo �
cupați de cu totul altceva decât de
politică și idealurile care i�au mâ �
nat în luptă înainte de pandemie,
maximul eveniment traumatic al
generației noastre. Scopul imediat
a devenit infinit mai important
decât orice discu ție teoretică. După
ridicarea restricțiilor, românii nu
și�au mai canalizat furia spre poli�
ticieni și nici resursele de timp să îi
urmărească, ci au fost furioși să�și
recapete propria viață, cu tot ce
știau ei că trebuie ea să conțină
îna inte de primăvara anului 2020. 

Iată, cam așa se construiește
un regim iliberal. Varianta româ�
nească. SDC

Cum ajunge pe tăcute
România un regim iliberal? GEORGE ONOFREI

DIN COLȚUL OPUS
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Energie creativă care clocotește
am simțit în cursul zilelor când,
ca membră a juriului Bucharest
Indie Network (BIN), analizam
cele 20 de proiecte înscrise în
competiție. Call�ul a fost lansat
de Asociația Teatrelor Indepen�
dente, primul al organismului
încă tânăr, dar hotărât în alierea
independenților din România.
Atâția câți sunt, căci e problema�
tic să reziști fără un suport real
într�o țară instabilă și puțin dez�
voltată economic ca România.
Care alocă sectorului cultural
mai puțin de 1 la sută din PIB. 

Ca să exemplific interesul autorită �
ților față de categoria aceasta de
artiști ce trebuie să�și găsească un
plasament pe piața artistică a forței
de muncă, să spun că la nivel na �
țional nu există nici măcar o si �
tuație de tip inventar a trupelor
care funcționează în afara sistemu�
lui teatrelor de stat. Asociația Tea�
trelor Independente are, deci,
foarte multe de făcut. În primul
rând, coagularea unei voci comune,
pentru a�i face mai puternici cu o
forță de reprezentare într�o cultură
încă prea puțin preocupată de
această categorie de creatori. 

BIN are în plan workshopuri,
o platformă de dezbatere și teore�
tizare, va realiza o aplicație cu
spectacolele de pe afișele din Bu �
curești (deocamdată) și, vital, pro�
duce două spectacole noi. Miza e
sprijinirea artiștilor emer genți,
încurajarea debutanților, în sen�
sul de neconsacrați. În egală mă�
sură, crearea de conexiuni în tre
companiile mici, la start, și cele
care au deja un spațiu, renume,
continuitate, cu care încă nu au co�
laborat. Producțiile vor lega prin

parteneriate foarte tineri creatori
și spații independente, unde se va
repeta și juca. 

DIFICULTATEA DECIZIONALĂ
ARATĂ CĂ AM AVUT DIN CE
ALEGE

Bugetul nu e uriaș (banii vin de la
AFCN), dar e un sprijin determi�
nant pentru începători cu idei so�
lide și curajoase. Competiția nu
s�a concentrat pe o tematică
anume, ar fi fost limitativ, dar
toate propunerile își trag seva din
problematicile zilei. Mi�au plăcut!
Fiecare în felul ei se impunea.
Transpăreau pofta de lucru, fan�
tezia nestăvilită, neastâmpărul
estetic. E un semn benefic! Intră
în arenă regizori, actori, sceno�
grafi care au ceva de spus, care
sunt hotărâți să se exprime, să se
afirme. Chiar și micile stângăcii,
inerente oricărui început, sunt
simpatice. Sunt... creative.

Lansarea apelului la propu�
neri preciza liniile de atenție: ori�
ginalitatea; raportul incluziv cu
publicul; spațiile neconvențio �
nale; pluridisciplinaritatea. Pe ele
ne�am concentrat în jurizare. N�a
fost ușor, dar senzația de dificul�
tate decizională arată că am avut
din ce alege.

Maria Luiza Mihăilescu și
echipa din jurul ei au propus Câi�
nele mamei mele. E în laborator din
2020, au făcut lecturi publice cu
fragmente din piesa lui Alex Gor�
ghe la Centrul de Teatru Edu �
cațional Replika din București și
Teatrul „Andrei Mureșanu“ din Sf.
Gheorghe, deci e probat într�o mă�
sură care îi poate garanta reu șita.
Atu suplimentar: distri buția alătură
artiști recunoscuți și începători: Katia
Pascariu, Vlad Ionuț Popescu, Andrei
Șerban și Ana Dumitrașcu, universul
sonor – Alex Bălă, scenografie și cos�
tume – Cosmin Stancu, video des�
ign – Andreea Lăcătuș. Zona tema�
tică e sănătatea mentală, raportu�
rile intrafamiliale, trauma transge �
nera țio nală. Produc ția mizează în
expresivitatea scenică pe comple�
mentaritatea teatru imagine vi deo,
pe imersivitate vizual�sonoră și ur�
mează să se joace la Apollo 111 din
București.

UN SPAȚIU DE JOC FLEXIBIL

Compania de teatru AMALGAM e
din Cluj Napoca și va realiza
instalația performativă Unele rufe
se spală în public în colaborare cu
Centrul de Creație Maidan, teatru
independent din Cluj�Napoca. I�a
inspirat una dintre campaniile
omonime ale Centrului Filia: 30
de supraviețuitoare ale violenței
domestice și�au spus poveștile.
Participativitatea publicului de�
vine modalitate de conștientizare
a gravității subiectului și nevoii de
a interveni. Realizatorii au gândit
un spațiu de joc flexibil, în care va
fi expoziția rufelor din titlu. Per�
formerii, trei la număr, se vor afla
în trei perimetre distincte și vor
interacționa narativ cu spectatorii
în formula 1 la 1. 

Iată descrierea lor: „La intra�
rea în expoziție, fiecare partici�
pant va primi un plic cu o confe�
siune. În spațiu vor exista șase
scaune, grupate două câte două.
Spectatorii vor avea acces la ex �
poziție și vor avea libertatea să
aleagă unde și când să se așeze,
față în față cu unul din performeri,
punându�și o pereche de căști la
urechi prin care vor comunica.
Fiecare actriță va povesti câte o
poveste a uneia dintre victime, do�
cumentată în prealabil, sub formă
de monolog. Când termină, specta�
torul este ghidat să deschidă plicul
și să citească mărturia scrisă la per�
soana I. Astfel, se va crea un spațiu
intim între participant și performer.
La final, participantul are posibilita�
tea să se confeseze, adresându�i�se
trei întrebări standard legate de ex �
periența personală în ceea ce pri �
vește abuzul. Spectatorilor li se va
da posibilitatea să se exprime și prin
scris, anonim, la ieșirea din expo �
ziție“. Anda Drăgan, regizor, și per�
formerele Ioana Cojocărescu, Sora� 
na Eșanu, Cătălina Nichitin mizează
pe un spațiu imersiv și o in te rac �
țiune emoțio nală directă.

Premisele sunt promițătoare.
Vom vedea producțiile desemnate
acum câștigătoare, cea de�a doua
la Unteatru din București, la sfâr �
șit de aprilie, început de mai.

2023 independent începe
bine! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Independența
emergentă

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA LAURA LINDSTEDT 

„Am încredere în literatură
pentru că îți oferă șansa să
deconstruiești lucruri și apoi 
să le construiești din nou“

CLAUDIA PINCOVSKI 

Ai spus într-un interviu că Prie-
tena mea Natalia este epitaful
tău pentru heterosexualitate.
Poți explica de ce ai descris-o
astfel?

Am început să scriu acest roman
în 2016. Treceam în acea perioadă
prin niște schimbări în viața mea
personală. Mai apoi a luat am�
ploare și mișcarea #metoo și au
început să apară din ce în ce mai
multe întrebări legate de sexuali�
tate, de drepturile femeilor, de li�
mitele oamenilor, de cum să te
protejezi și alte chestiuni de ge �
nul acesta. Cred că, atunci când
citeam despre aceaste subiecte,
unele dintre aceste lucruri mi�au
pătruns intuitiv și în scris.

Pe de altă parte, Prietena mea
Natalia este, în mod evident, o car �
te despre sexualitatea feminină.
Natalia caută cu adevărat ceva prin
sexualitatea ei, uneori chiar într�un
mod care poate părea scandalos.
Dar cred că nu găsește asta prin in�
termediul relațiilor ei heterose�
xuale, care, deși sunt foarte multe,
sunt superficiale sau nesatisfăcă�
toare. Totuși, își studiază sexualita�
tea și nevoile interioare. Descoperă
în timpul ședințelor de terapie,
unde își povestește întâplările din

viața sexuală, că rolul stereotipic al
femeii în relațiile heterosexuale
este cel al unui gol care trebuie
umplut.

Aș spune, desigur, că există și
ceva personal în Prietena mea Na�
talia, pentru că m�am gândit la
multe dintre aceste întrebări la
vremea respectivă. Ce este plăce�
rea? Ce este intimitatea? Cât de
intensă poate fi legătura cu o altă

persoană? Pentru mine a fost de
fapt un traseu foarte important de
explorat. Am găsit niște răspun�
suri și cred că și Natalia le�a găsit.

Ai adus în discuție mișcarea
#metoo, o mișcare aflată încă în
dezvoltare, care încearcă să re-
dea o voce femeilor. Ai văzut
schimbări în jurul tău?

Absolut. Aș spune că a avut loc o

schimbare culturală dramatică
într�un timp foarte scurt. Nu cu
foarte mulți ani în urmă, aceste în�
trebări, despre ce poți și ce nu poți
să faci, nici măcar nu erau abor�
date. Acum, atât bărbații, cât și fe�
meile, mai ales femeile, sunt mult
mai conștienți de aceste limite. În�
trebări precum „ce este hărțuirea“
sunt ridicate din ce în ce mai des.
Cred că aproape toată lumea a de�
venit mai conștientă de faptul că
nu te mai poți comporta oricum
vrei fără să existe consecințe.

Prin Prietena mea Natalia ai pus
sub semnul întrebării dinamica
puterii dintre terapeut și clien-
tul său. Ce părere ai despre cele-
lalte dinamici de putere care ne
înconjoară? Cum putem găsi un
echilibru?

Din păcate, nu ai mereu posibili�
tatea de a rupe o relație dăună�
toare de putere. Totuși, atunci când
suntem în fața unei persoane, aș
spune că onestitatea este cea care,
în mod normal, ne oferă libertatea
de care avem nevoie. Dacă ești sin�
cer față de o persoană, atunci și ea
tinde să fie sinceră cu tine. Nu în�
totdeauna, căci oamenii pot pro�
fita și pot folosi puterea în moduri
nocive, dar atunci poți să te retragi
și să�i lași în pace.

Suntem înconjurați de struc�
turi de putere și aș spune că este im�
portant să fim conștienți de ele.

Apoi poți decide cum te comporți tu
în acest fel de situație, astfel încât să
nu se transforme într�un lucru care
nu�ți place sau care îți face rău.

În Oneiron te concentrezi pe
comunicare și pe importanța
poveștilor. Ce putere au
poveștile? Cum ne pot salva ele?

Totul este o poveste, chiar și poli�
tica. Așadar, poveștile sunt și ele pe�
riculoase, pentru că poți să poves� 
tești un lucru neadevărat care poa �
te fi răspândit prin intermediul
rețelelor de socializare, de exemplu.
Aceste tipuri de micro povești ajung
să fie populare, iar oamenii pot în�
cepe să creadă în ele. Prin urmare,
devin o propagandă uriașă. Acest
lucru le face foarte periculoase.

Totuși avem cărți, iar cărțile
oferă suficient timp și suficient
spațiu pentru complexitate. De
aceea am încredere în literatură,
pentru că are nevoie de timp, are
nevoie de spațiu. Literatura îți oferă
ocazia de a fi foarte complex – poți
deconstrui lucruri și apoi le poți
construi din nou. Așadar, genul
acesta de povești poate fi vindecă�
tor, pentru că sunt eficiente. Nu
sunt imagini simplificate prea
mult ale realității noastre, așa cum
tinde să fie propaganda politică
sau orice alt tip de propagandă.

Împreună cu Sinikka Vuola, 
ai scris 101 ways to kill your

Autoare a romanului Oneiron, câștigător al premiului Finlan-
dia, Laura Lindstedt este o scriitoare îndrăzneață, căreia nu
îi este frică să exploreze teme provocatoare. Lucrările sale
au fost vândute în 18 țări, debutul ei în SUA fiind repre -
zentat de publicarea cărții Prietena mea Natalia, o poveste

hipnotizantă despre afecțiunea puternică a unei femei. 
În rândurile ce urmează, autoarea, invitată la Festivalul
Internațional de Literatură și Traducere Iași la ediția din
2022, ne-a povestit mai multe despre procesul de scriere 
și modul în care își alege temele.
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husband. Cum a fost experiența
de a scrie o carte cu altcineva?

A fost o perioadă foarte intere�
santă. O cunoșteam deja pe Si�
nikka, îmi era o bună prietenă, am
lucrat împreună și înainte de a
scrie această carte. A durat to tuși
doi ani să o scriem și nu am fi
putut să o facem dacă nu am fi
avut o încredere atât de mare una
în cealaltă. Când lucrăm, amân�
două suntem perfecționiste. Din
această cauză, atunci când stabi�
leam un termen limită, îl respec�
tam. Nu am spus niciodată că am
uitat de acel termen sau că nu am
avut timp. Am fost foarte discipli�
nate în ceea ce privește aceste
date limită și ne�am respectat re�
ciproc munca. Deci, în acest sens,
a fost foarte ușor să lucrez cu ea și
știu că și ea simte același lucru.
Am vorbit foarte mult în timpul
procesului, întregul concept s�a
conturat prin dialog.

Nu am vrut să inventăm po�
vestea, așa că ne�am bazat pe una
reală. Anja a venit din Finlanda în
Norvegia în 1964. În Norvegia l�a
întâlnit pe Thorvald, un marinar.
S�au îndrăgostit și s�au căsătorit,
iar apoi bărbatul a abuzat�o timp
de 18 ani. În cele din urmă, ea a
ajuns la capătul puterilor și l�a
împușcat. La proces a fost găsită
nevinovată în cele din urmă, ca să
spun povestea pe scurt. Am găsit
această istorioară într�o revistă
finlandeză de crime, „Alibi“, o re�
vistă foarte senzațio nalistă. Am
scris o povestire foarte scurtă por�
nind de la ea, iar apoi am conver�
tit�o de 101 ori prin stiluri diferite
de scriere.

Mulți oameni au întrebat da �
că e în regulă să râdă citind aceas �
tă carte, având în vedere că abor� 
dează un subiect foarte grav, o po�
veste foarte tragică. Unele dintre
variantele în care am ales să spu�
nem povestea sunt, într�adevăr,
pli ne de umor. De exemplu, am
scris�o sub forma unui comenta�
riu sportiv – în acest stil, devine
hilar. Ne�a mai inspirat forma
unor poezii, cum ar fi sonetele sau
baladele. Pe urmă am parodiat sti�
lul unor autori precum François
Rabelais sau Gertrude Stein și așa
mai departe. Am găsit peste o sută
de stiluri diferite pentru a scrie
această poveste teribilă. Aș spune
că o persoană nu ar fi putut face
asta de una singură.

Sinikka se trage din lumea
poeziei. Primele ei cărți au fost
cărți de poezie. Avem, deci, dome�
nii de expertiză puțin diferite pe
care am putut să le punem îm�
preună. Au urmat apoi doi ani de
convorbiri telefonice, convorbiri

care ne aminteau că nu trebuie să
ne descurcăm singure cu acest su�
biect atât de serios. Ne�am inspi�
rat una pe alta și apoi, în final, nu
am mai împărțit cartea între tex�
tele Sinikkai și textele mele. Sunt
textele noastre, pentru că le�am
editat împreună. Așadar, a fost o
experiență foarte intensă, o expe �
riență unică în viață, aș spune eu.
Sunt foarte fericită că am făcut�o,
pentru că este o carte bună. Sper
din tot sufletul că va fi tradusă în
limba română.

A fost, deci, o provocare scrie-
rea acestei cărți?

Absolut. Pentru că vreau să găsesc
noi modalități de a scrie, nu vreau
să scriu aceeași carte la nesfârșit,
vreau să mă provoc și să văd dacă
pot face ceva foarte diferit de ce
am făcut până acum. Și apoi sunt
unele tehnici care m�au forțat să
scriu într�un mod în care nici
măcar nu m�am gândit vreodată să
o fac. De exemplu, am încercat un
exercițiu de scriere în care trebuia
să îndepărtez toate vocalele și apoi
să inventez alte cuvinte. Consoa�
nele rămâneau acolo și apoi inven�
tai cuvinte noi din ele, dar nu
schimbai locul literelor în cuvânt.
Este un mod foarte restrictiv de a
produce literatură, iar rezultatul
aduce a dadaism. Acesta a fost un
mod de a scrie pe care nu�l mai fo�
losisem până atunci.

Cartea se dorește a fi și un ma�
nual pentru scris. Dacă vreți să
învățați să scrieți, atunci puteți citi
această carte. Sperăm din inimă că
oamenii o vor considera un instru�
ment educațional și pedagogic.

Ai spus că ai scris poezie în
adolescență. Cum arătau poezii-
le tale? Și de ce nu ai considerat
poezia ca fiind potrivită pentru
tine?

Am început când eram adolescen �
tă. Am scris poezii, am scris chiar
două volume, dar mă bucur că nu
au fost publicate niciodată. Chiar
am crezut că voi deveni poet.

Mi�am dat seama, totuși, că
nu era genul meu. Aveam nevoie
să scriu ceva mai multe povești.
Când aveam vreo 20 de ani re nun �
țasem deja la ideea că voi scrie
poezii, dar nu aveam o poveste de
scris. Deci eram în mijlocul nimi�
cului: simțeam că am o nevoie
foarte urgentă de a scrie, dar nu
aveam ce să scriu. Apoi, pe la vreo
27 de ani, am început să scriu pri�
mul meu roman. Nu știam că este
primul meu roman, dar s�a întâm�
plat să scriu pasaje scurte, pasaje
foarte intense, care acum fac parte
din acea carte. Și, după aceea, am

simțit pentru prima dată în viața
mea că există ceva și pentru mine.
Trebuia să continui asta. Acela a
fost momentul de ruptură pentru
mine, când am înțeles că am în
mâinile mele începutul unui ro �
man. Pur și simplu știi când îl ai și
atunci ai datoria de a continua,
pentru că, dacă nu o faci tu, ni�
meni altcineva nu o va face.

Deci a pornit de la acele pasaje,
ca un jurnal?

Am aceste jurnale negre din 1993.
Acum sunt la cel de�al 46�lea jur�
nal negru. Le port cu mine mereu.
Este o parte foarte importantă a
scrierii mele, chiar dacă e diferită
de procesul de scriere a unui
roman. Totuși, nu aș fi scris nici
una dintre cărțile mele dacă nu ar
fi existat aceste jurnale. Mă încăl�
zesc într�un fel scriind de mână și
mă ajută să rămân concentrată.
Aduc o anumită energie pe care o
pot transforma atunci când des�
chid laptopul și încep să scriu
ceva total diferit.

Scrii de mână și anumite părți
din romane?

Scriu de mână în jurnale. Mi�ar
plăcea să încerc să scriu un ma�
nuscris întreg de mână, o dată în
viață, pentru că este o tehnică
total diferită și este nevoie de un
tip diferit de exigență pentru a
face acest lucru.

Totuși, în Prietena mea Natalia
există câteva pasaje scrise de
mână.

Da, dar este o imitație a scrisului
meu de mână. Mi�ar plăcea foarte
mult să am în cărți ceva care să nu
fie un produs tehnologic. Când
voi termina teza de doctorat la
care lucrez acum, această viitoare
carte va fi plină de fotografii pe
care soldații germani le�au făcut
în timpul celui de�al Doilea Răz�
boi Mondial în Finlanda. Acestea
vor face parte din cartea mea.
Așadar, îmi doresc cu adevărat să
am ceva ce a fost făcut de oameni,
o parte de istorie, ceva concret.

Ai spus că Prietena mea Natalia
nu a fost planificată, că pur și
simplu a venit la tine. Îți planifici
cărțile în general?

Natalia a venit fără să mă întrebe,
iar eu am înțeles că asta urmează
să scriu. Mi�am zis „Bine, să vedem
ce se întâmplă“. A fost altceva.

Acum depun cereri pentru
burse. Eu lucrez cu granturi, deci
nu am un alt job. Am nevoie de
acest tip de sprijin financiar, așa
cum au nevoie mulți scriitori din
Finlanda. Dacă nu ești un scriitor

de bestselleruri, Finlanda este o
zonă lingvistică atât de mică, în �
cât, în mod firesc, nu poți face bani
doar din scris.

Am acum trei idei de cărți și
nici una dintre ele nu este un
roman. Mă gândesc deci să mă în�
drept spre un alt tip de scriere în
acest moment. Nu spun că nu voi
mai scrie romane. Bineînțeles, nu
știu ce voi face la 60 de ani, totuși
urmează o altă perioadă. Acum
lucrez și cu imagini. Urmează o
colaborare cu un artist, ea dese �
nează, eu scriu și comunicăm așa,
prin tipurile noastre diferite de
artă. Mă îndrept spre asta. Am câ�
teva idei despre ce urmează, dar
nu am stabilit toți pașii. Sunt
niște intuiții, dar nu vreau să le
planific prea detaliat, pentru că
atunci nu ar mai fi interesant să
fac munca în sine.

Pentru Prietena mea Natalia ai
ales un subiect care poate părea
scandalos la prima vedere. 101
ways to kill your husband poate
părea, de asemenea, un titlu
scandalos pentru o carte. Cum
alegi cât de mult din acest ele-
ment de șoc vei include atunci
când scrii?

Nu îmi doream să scriu o carte
scandaloasă. Nu asta era ideea.
Ideea de bază este întotdeauna
faptul că am o problemă care mă
deranjează cu adevărat și pe care
vreau să o rezolv, să o confrunt.
Dar, de exemplu, în cazul cărții
Prietena mea Natalia, modul în
care vorbește protagonista este
uneori foarte grafic și poate cam
scandalos. Dar apoi apare între�
barea adresată cititorului. De ce
face ea acest lucru? Și aceasta este
o întrebare pe care i�a pus�o Na�
taliei și terapeutul. Întotdeauna
există o poveste în spatele com�
portamentelor. Și, când există o
poveste, există întotdeauna ceva
mai profund.

Sunt sigură că Natalia vrea să
își șocheze terapeutul și să obțină
reacții de la el. Asta construiește
relația de contra�putere. Când te�
rapeutul conduce discuția și apoi
Natalia face ceva neașteptat, lu�
crurile se schimbă și intriga mer �
ge mai departe. Așadar, aceste lu� 
cruri provocatoare fac parte din
intriga poveștii. Cred că Natalia
este o forță rebelă și mă văd pe
mine ca pe o forță feminină care
luptă împotriva interpretării pe
care încearcă să o dea terapeutul.

Deci Natalia vrea să obțină 
o reac ție de la terapeutul ei. 
Și tu vrei același lucru de la 
cititorii tăi?

Vreau doar ca cititorul să continue
să citească și să își pună niște între�
bări. Bineînțeles, nu vreau să scriu
cărți plictisitoare. Dar nu caut căi
ieftine de a provoca, pentru că vreau
ca totul să aibă locul său și un
motiv să fie acolo, în carte. Așa că
scriu destul de încet, petrec mult
timp dezvoltând povestea și pentru
a face ca limbajul să funcționeze.
Aceasta este cea mai importantă
parte. Limbajul mă fascinează enorm.
Cărțile nu sunt întotdea una foarte
ușor de citit, ele mănâncă și din
timpul cititorului. SDC
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S�a născut pe 10 februarie 1910, la
Chișinău. A fost cea mai mare so�
prană a primei jumătăți a secolu�
lui 20 și cea mai importantă in �
terpretă din întreg spațiul româ�
nesc pe care literatura de speciali�
tate a numit�o Diva, înainte de
apariția fenomenului Callas. So�
prana și actrița care a cucerit în�
treaga lume cu o voce fermecă�
toare și cu un uimitor talent scenic
a trăit doar 39 de ani, destul pen�
tru a seduce generații de melo�
mani în marile capodopere lirice
compuse în special de Mozart,
Verdi sau Richard Strauss. Autorul
celebrelor Also sprach Zaratustra
și Elektra și Salomeea a scris pen�
tru ea Die schweigsame Frau (Fe�
meia tăcută) la a cărei premieră a
cântat rolul Aminta, pe 24 iunie
1935 la Semperoper, Dresda, sub
bagheta lui Karl Böhm.

Diva cu o excepțională traiec�
torie artistică a inspirat deopo�
trivă compozitori și regizori, prin
muzicalitatea sa înnăscută și prin
talentul dramatic suprasensibil.
Vorbea la perfecție nu mai puțin
de șapte limbi de circulație inter �
națională și a cântat sub bagheta
unor șefi de orchestră ca Herbert
von Karajan, Bruno Walter, Ri�
chard Strauss, Fritz Bush, Arturo
Toscanini, Clemens Krauss, Karl
Böhm sau Wilhelm Furtwängler.
A jucat în zeci de producții cine�
matografice celebre în decada
1930�1940. 

Dincolo de cenzura politică
prin care a trebuit să treacă după
cel de�al Doilea Război Mondial, 
la fel ca dirijorul Wilhelm Furt �
wängler, pentru presupuse atitu�
dini colaboraționiste cu regimul
național�socialist, a fost unanim

elogia tă de presa vremii și recom�
pensată pentru performanțele in�
terpretative cu titlul de Kammer �
sängerin în 1943, fiind și cea mai
tânără artistă din spațiul german
căreia i s�a acordat acest titlu. În
1943 a primit și cea mai impor�
tantă distincție artistică a statului
român, Steaua României în grad
de comandor, înainte de a se stinge
prea devreme, la nici 40 de ani. 

Destinul tragic al marii ar�
tiste și al soțului ei, Gustav Diessl,
de care a legat�o o poveste imposi�
bil de frumoasă, poate fi astăzi sce�
nariu de film. Și pentru că pe 10
februarie 2023, la Chișinău, Repu� 
blica Moldova, a avut loc gala pri�
mei ediții a Concursului Interna �
țional al Interpreților de Operă
„Maria Cebotari“, am stat de vorbă
într�un interviu pentru „Supli�
mentul de cultură“ cu doamna
Svetlana Bivol, director general al
Filarmonicii Naționale „Serghei
Lunchevici“ din Chișinău și pro�
ducător al concursului interna �
țional ce poartă numele Mariei
Cebotari.

Stimată doamnă director Svet-
lana Bivol, Maria Cebotari este
un nume cu rezonanță pentru
orice iubitor de operă din lume,

nu doar pentru cei ai creației lui
Richard Strauss. De unde a ple-
cat ideea acestui concurs
internațional care să poarte nu-
mele marii artiste, considerate
cea mai importantă soprană din
lume în prima jumătate a seco-
lului 20, până la apariția feno-

menului Maria Callas? 

Vă mulțumesc mult pentru ocazia
de a ne aminti despre excepțio �
nala Diva născută la Chișinău, so�
prana Maria Cebotari, cea care a
traversat cultura muzicală euro�
peană ca o cometă. A trăit doar 39
de ani, dar a strălucit în nume�
roase roluri de operă de la Wolf �
gang Amadeus Mozart la Richard
Strauss, cel care a compus opera
Salomeea special pentru vocea
unicat și prezența scenică impre�
sionantă a Mariei Cebotari. Ideea
concursului a venit de la biogra�
ful Mariei Cebotari, academicia�
nul Aurelian Dănilă, care a scris
mai multe monografii despre
marea cântăreață și a participat
în calitate de scenarist la realiza�
rea filmului Aria despre Maria
Cebotari. Iar activitatea domniei
sale în postura de ambasador al
Republicii Moldova în Austria și
Germania l�a ajutat și motivat să
studieze mai multe materiale de

arhivă dedicate vieții și activității
Mariei Cebotari. Am preluat cu
drag această idee și ne�am aventu�
rat în realizarea ei. Acest concurs
a tot fost amânat din varii motive:
pandemie, lipsă de finan țare etc.
Dar iată că bunul Dumnezeu ne�a
ajutat, în sfârșit, să realizăm prima
ediție a acestui concurs.

Ce înseamnă pentru dumnea-
voastră personal, ca muzician și
manager al unei instituții muzi-
cale de primă mărime în Repu-
blica Moldova, personalitatea
Mariei Cebotari?

Personalitatea, prestația scenică,
dedicarea ei artistică și feminita�
tea Mariei Cebotari m�au fascinat
mereu. Nu�mi pot imagina o altă
artistă cu o soartă atât de drama�
tică, dar și strălucitoare, ca Maria
Cebotari. M�au atras mereu atât
repertoriul abordat de ea, cât și
polivalența acestei femei: artistă
de cor, solistă de operă, actriță de
cinema, mamă și soție perfectă.

Cum au primit autoritățile acest
proiect, unul deloc facil de or-
ganizat. Ați avut susținerea lor? 

Recunosc ca nu a fost deloc ușor
să convingem autoritățile de im �
portanța acestui eveniment. Cu

toate acestea, într�un final, ne�am
făcut auziți și parțial susținuți.
Aducem sincere mulțumiri pentru
această primă ediție a concursului,
care poartă numele marii noastre
Maria Cebotari, Ministerului Cul�
turii al Republicii Moldova, Di rec �
ției de Cultură a Primăriei Munici�
piului Chișinău, Companiei Pu�
blice „Tele�Radio Moldova“, Tea�
trului Național de Operă și Balet
„Maria Bieșu“, Primăriei orașului
Cahul, Ambasadei Italiei la Chi �
șinău, Ambasadei Austriei la Chi �
șinău și, nu în ultimul rând, prie�
tenilor mei dragi din Romania: Ro�
tary Club Pipera, BES România –
Beauty & Science și personal
doamnei Martha Mocanu. Trebuie
să mai mulțumesc întregii echipe
a Uniunii Muzicienilor și Filarmo�
nicii din Republica Moldova. Îi
mulțumesc și prezentatorului din
România, care a accep tat să fie cu
noi în ziua de 10 februarie ca să
modereze gala concursului. Con�
tribuția fiecăruia dintre parteneri
este una nespus de importantă și
foarte prețioasă. Doar grație lor
am reușit să realizăm acest gran�
dios proiect, care va avea un im�
pact incontestabil în promovarea
tinerilor interpreți de operă și, în
același timp, pentru cunoașterea
și valorificarea personalității Ma�
riei Cebotari.

Comitetul de organizare e unul
destul de restrâns, 10-11 per-
soane, cu tot cu oamenii de ra-
dio și televiziune. Svetlana Bi-
vol, cât e greu e să faci un ase-
menea festival în Republica
Moldova? 

Foarte bună întrebare, Cătălin. Nu
ne plângem niciodată, deoarece
știm și ne place să lucrăm în echipă.
Și acest spirit de echipă ne ajută
mult să trecem cu ușurință peste
încercări și provocări. Dar ne creea �
ză și o stare specială, o mulțumire și
o plăcere de nedescris atunci când
totul se sfârșește cu bine și devine
un veritabil succes. 

Gala primei ediții a acestui con-
curs, cu nume prestigioase în 

CONCURSUL INTERNAȚIONAL „MARIA CEBOTARI“, CHIȘINĂU, LA PRIMA EDIȚIE. 
INTERVIU CU SVETLANA BIVOL, DIRECTOR GENERAL FILARMONICA NAȚIONALĂ „SERGHEI LUNCHEVICI“

„Maria Cebotari a traversat cultura
muzicală europeană ca o cometă“

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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juriu și o importantă participare
internațională, se întâmplă
chiar pe 10 februarie, data
nașterii marii soprane, în
Chișinău. Ce credeți că repre-
zintă astăzi pentru muzicienii și
arta interpretativă din țara
dumneavoastră acest nume, 
al Mariei Cebotari? 

Numele Mariei Cebotari este un
simbol al culturii muzicale din
Moldova, un etalon al frumuseții, al
desăvârșirii spirituale, fizice și pro�
fesionale. Acest nume îi motivează
cu siguranță pe tinerii interpreți
care au ales calea, deloc ușoară, a
scenelor lirice. Activitatea atât de
impresionantă și tumultoasă, re�
zultatele ei extra ordinare sunt un
imbold pentru toți cei care aspiră
la un drum pe calea artei și, îmi
place să cred, le insuflă încredere
în propriile forțe. 

Să revenim la concurs. Câți
concurenți s-au înscris în total?
Vă așteptați să fie așa de mulți? 

La această primă ediție s�au înscris
60 de concurenți din 11 țări. Con�
cursul a fost organizat în două eta �
pe în format online. Pentru etapa
finală au fost selectați 16 concu �
renți din Germania, România, Co�
reea de Sud, Ucraina, Kazahstan și
Republica Moldova. Participarea
numeroasă a concu renților este
pentru noi un argument forte pen�
tru organizarea concursului, si �
tuația financiară la acea etapă fiind
absolut incertă. Dar... tinerii vor să
cucerească lumea, iar dacă noi îi

putem ajuta măcar puțin, o vom
face cu siguranță.

Juriul concursului „Maria Cebo-
tari“ e unul prestigios. Cum au
primit acești mari muzicieni din
Moldova și din toată Europa
invitația dumneavoastră?

Cu mare bucurie! Cu toții au ac�
ceptat din prima, toți cei șapte
membri ai juriului, fiecare dintre
ei reprezentând mari perso nali �
tăți muzicale, în special în genul
operei. Țin să menționez că am in�
vitat juriul din țările în care de�a
lungul carierei, Maria Cebotari a
avut o activitate foarte vizibilă și
apreciată. Din Germania vine
Anna Samuil, o soprană de excep �
ție și una dintre cele mai consa�
crate soprane de talie internațio�
nală din generația sa. Este origi�
nară din Chișinău și pentru ea
această participare are și o mare
valoare sentimentală. Ruxandra
Donose, pe care voi o știți foarte
bine în România, e o binecunos�
cută mezzosoprană de valoare
internațională. Din București vi �
ne și Mariana Colpoș, o mare ar�
tistă și profesoară de canto din
capitala României. Și pe ea o lea �
gă o mare prietenie cu muzicienii
și cântăreții de la Opera din Chi �
șinău, cu care a evoluat pe mul te
scene de prestigiu din lume. Zo�
ryana Kushpler reprezintă Ucrai �
na și Austria, de asemenea o in� 
terpretă cu o carieră solistică im�
presionantă. Mauro Augustini, Ita�
lia, este un bariton cu o voce și o

carieră extraordinare. El este inter�
pretul despre care se spune că a
cântat în aceeași seară atât rolul
Iago, cât și pe cel al lui Otello,
atunci când tenorul s�a îmbolnăvit
cu puțin timp înaintea premierei
operei lui Verdi. Nicolae Dohotaru,
este prim�dirijor și director gene�
ral al Teatrului Național de Operă
și Balet din Chișinău, iar președin �
tele juriului, Gheorghe Mustea,
este fondator și prim�dirijor al Or�
chestrei simfonice a Companiei
Publice „Tele�Radio Moldova“,
compozitor, autor, între altele, al
operelor Alexandru Lăpușneanu și
Ștefan cel Mare. 

Sunt și câțiva invitați speciali...

Da, avem și invitați de onoare la
acest eveniment de anvergură.
Este vorba de domnul Fritz Diessl�
Curzon, fiul cel mic al Mariei Ce�
botari, stabilit la Londra, în Marea
Britanie și pe Rosemarie Kilius,
un istoric foarte respectat din
Germania, care a studiat în pro�
funzime viața și activitatea lui
Gustav Diess, soțul Mariei Cebo�
tari, bineînțeles din perspectiva și
în contextul influenței incontes�
tabile a geniului marii soprane.

La Gală, publicul spectator va
asista atât la recitalul lau -
reaților, cât și la un regal oferit
de trei dintre vedetele feminine
din juriu: Anna Samuil – Germa-
nia, Ruxandra Donose – Româ-
nia și Zoryana Kushpler – Ucrai-
na. Cum ați comenta calitatea

muzicală a acestei gale? 

Acest regal de operă este într�ade�
văr mult așteptat cu nerăbdare de
toți melomanii din Chișinău. O
adevărată paradă a unor superbe
voci de operă, un omagiu nobil și
emoționant adus de toți partici�
panții celei pe care noi o numim
Marea Divă Maria Cebotari, în
spațiul prestigioasei scene a Ope�
rei din Chișinău, sfințită de talen�
tul și inconfundabila voce a Ma �
riei Bieșu.

Svetlana Bivol, în concluzie, de
ce ați recomanda tinerilor
interpreți vocali să participe și
să se înscrie la ediția viitoare a

acestui concurs operistic? 

Cred că pentru tinerii interpreți
participarea la astfel de concur�
suri este nespus de importantă.
Printr�o asemenea competiție ei se

călesc, deprind abilități scenice și,
nu în ultimul rând, pot evolua cu
orchestre profesioniste. Iar feno�
menul Mariei Cebotari este cu
siguranță un model pentru ei, un
exemplu al drumului spre desă vâr �
șire și perfecțiune și un exemplu de
muncă și dragoste pentru Operă.

Dar publicului?

Publicul la fel, are de trăit la aceste
evenimente clipe de înaltă reve �
lație, prin contemplarea reperto�
riului abordat și prezentat la un
nivel artistic superior. Eu pot să vă
spun că suntem deja în așteptarea
următoarei ediții a Concursului
Internațional al Interpreților de
Operă „Maria Cebotari“!

Vă mulțumesc și vă doresc mult

succes pe viitor! SDC

Svetlana Bivol, muzicolog

Născută la Chișinău pe data de 5 mai 1959. 
Studii la Școala specială de muzică „Eugen Coca“, cu di�

plome la specialitățile vioară și muzicologie. Între 1977 și
1982 continuă studiile la Institutul de Stat al Artelor, spe�
cialitatea muzicologie. A urmat stagii de perfecționare în
domeniul managementului artistic la Institutul de Arte Dra�
matice de Stat din Moscova – 1994; SUA – 2000; Canada –
2002. A absolvit programul „Reinforcing Moldova Develop�
ment Capacities by Strengthening its Cultural Sector“
(2007�2010) al Fundației Culturale Europene „Amsterdam“
și Fundației Soros – Moldova; cursuri de perfecționare la
Academia de Administrare Publică, „Management și plani�
ficarea Strategică“ (2007). 

Angajată din 1981 în calitate de lector�muzicolog la Fi�
larmonica Națională, primul muzicolog, autor și prezenta�
tor de concerte în limba română și a unor serii de emisiuni
muzicale la Radio și Televiziunea Moldova. În perioada ani�
lor 1990�1997 este șef al Direcției Arte și Învățământ Artistic
la Ministerul Culturii din Republica Moldova, care a pro�
movat o pleiadă de tineri talentați din Republica Moldova
pentru studii liceale și universitare la prestigioase instituții
de învățământ artistic din România. Din 1996 până în 2006
a exercitat funcția de expert și membru al Comisiei pentru
Cultură și Mass�media a Fundației Soros – Moldova. În anii
1997�2001 este director�manager la Teatrul Național de

Operă și Balet din Republica Moldova, perioadă în care
contribuie la cultivarea interesului pentru operă și balet.
Nume sonore ale scenei lirice internaționale au fost o
prezență permanentă la toate edițiile Festivalului Inter �
național „Invită Maria Bieșu“. Din 2003 este director gene�
ral la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici“. Îi apar� 
ține conceptul unor festivaluri „monografice“, cum a fost
Festivalul Internațional „Serghei Rahmaninov“, „Vocaliza
de toamnă“ și Festivalul Internațional „Beethovenissimo“.
Este fondator și membru al juriului Concursului Interna �
țional de Dirijat Simfonic (2009, Craiova, România; 2013,
Chișinău). Este director și membru al juriului la toate
edițiile Concursului Internațional de Canto Academic „Ale�
xei Stârcea“. Coorganizator al Festivalului de Muzică Cla�
sică „DescOperă“. Președinte al Consiliului pentru Dez� 
voltare Strategică Instituțională (CDSI) al AMTAP din anul
2019. Este producător și coautor de scenariu: Gala Premii�
lor Ministerului Culturii în anii 2016, 2017, 2018; Gala Pre�
miului Național în anii 2015, 2016, 2017; Concertul de
Deschidere a Festivalului Internațional de Muzică Mărtișor,
în anii 2016, 2017, 2018. Este autor și producător al Galei
Excelenței Muzicale, edițiile 2019, 2020, 2021. Este membră
a Uniunii Muzicienilor din R. Moldova și a Uniunii Compozito�
rilor și Muzicologilor din Moldova. Din anul 2017 este Pre �
ședintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova.
Pentru merite considerabile în domeniul artei muzicale, în
anul 1996 i�a fost conferit titlul onorific „Maestru în Artă“,
iar în 2011 Ordinul „Gloria Muncii“.
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Într�un sol în care nu există rădă�
cini suficient de adânci, tot ceea
ce e la suprafață riscă să fie smuls
la prima furtună. Mihaela Miroiu
este unul dintre intelectualii care
au ales să rămână pentru a se asi�
gura că rădăcinile privind drep�
turile femeilor în România vor fi
din ce în ce mai puternice. A ini �
țiat studiile feministe și de gen,
precum și primul masterat de
studii de gen, fiind autoarea mai
multor volume însemnate în ce
privește echitatea de gen, filosofia
feministă, teoriile politice femi�
niste, etică și ideologie politică.

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Volumul recent Aripi și rădăcini
cuprinde transformarea societății
de după căderea comunismului și
până în prezent, din unghiuri care
țin de religie, politică, viața pri�
vată și relații, libertate, responsa�
bilitate și înțelegerea profundă a
societății din care facem parte. 

Intelectuala feministă Mihae la
Miroiu ne pune în față oglinda ade�
vărului, adesea cu umor și întot�
deauna cu o inteligență remarcabi �
lă, cu un spirit cuceritor care, fără
îndoială, a știut să străbată în toți
acești ani apele întunecate ale ine �
galității de gen și să se lupte pentru
a face dreptate, pentru a micșora
diferențele, pentru a înfrânge ba�
laurii misoginismului, pentru a pu �
ne etica și filosofia feministă într�o
lumină cât mai puternică. 

Interviurile în ordine cronolo�
gică nu fac doar un portret obiec �
tiv și bogat al schimbărilor prin
care a trecut societatea în ultimele
două decenii, ci și o biografie com�
plexă a cercetătoarei care își dedică
și în prezent timpul pentru a răs�
punde unor întrebări precum: „De
ce ni se pun aceste limite? De către
cine? În favoarea cui și cum să scă�
păm de ele? Astea sunt întrebări
pentru care trebuie să mergi, vrei,
nu vrei, pe calea culturii, pe calea
istoriei și pe calea politicii“. Va
reuși, an după an, să înlăture ne�
număratele obstacole din calea
către un echilibru sănătos, către o
societate care își recu noaște pro�
priul misoginism și încearcă să și�l

corecteze, să�l elimine din viața
personală și din cea publică. 

DESCOPERIREA 
FILOSOFIEI FEMINISTE

Avem șansa de a descoperi anii de
formare, în ciuda unor repartizări
forțate după terminarea facultă ții,
observând cum, dintotdeauna, Mi�
haela Miroiu a fost mai întâi un spi�
rit „umanist, abia apoi feminist“,
alegând să se dedice elevilor și să�i
formeze ca viitori cetățeni respec�
tabili, chiar în inima unui regim
care sancționa orice nu se afla în
programa oficială: „Am predat în
paralel și la un liceu de construcții
la seral. Elevii mei de atunci m�au
ajutat să�mi construiesc identita�
tea profesorală și optimismul peda�
gogic. Le sunt enorm recunoscătoare
pentru igno ranța lor însetată de cu �
noaștere și în țe legere. În acei șapte
ani mi�am format identitatea ma�
ternă împreună cu cea profesorală.
Am trăit momente de grație uluitor

pygmalionică. Am învățat prietenia
solidară într�o lume ostilă“. Cu atât
mai remarcabil este că toate aces te
eforturi educaționale erau făcute în
anii cei mai grei, Mihaela Miroiu
reușind să rămână „un om între oa�
meni“, în ciuda a tot ceea ce în�
semna apăsarea regimului: „Eram
niște oameni înfrânți, căl cați pe cap,
niște amărâte de cifre statistice în
voința unui tiran care ne manevra
viețile cum voia. Mo dul acela de
viață, în sens epidermic, alimentar,
cum vrei, era atât de umilitor, te
ducea atât de jos la nivelul condiției
umane, în cât realmente îți era ru �
șine să trăiești. Supraviețuiai“.

A existat însă întotdeauna lu�
mina interioară neștirbită de dicta�
tură, un far care i�a călăuzit pașii,
după căderea comunismului, către
descoperirea filosofiei feministe,
atunci când accesul la publicațiile
internaționale nu mai este restric �
țio nat, iar contactele cu lumea li�
beră se reiau, se trezesc încet la via �
ță: „Așa cum Revo luția din decembrie

mi�a deschis larg porțile li ber tății ca
cetățeană, filosofia feministă mi�a
deschis porțile libertății ca intelec�
tuală creativă. Am simțit că nimic
nu mă mai limitează, nici ca femeie,
în afara propriilor mele puteri“. Vor
începe atunci să se ivească răspun�
surile necesare pentru a croi drumul
prin toate aceste teritorii care nu
existau între granițele noastre, trans�
formând politici publice, schimbând
în bine soarta a nenumărate femei
dintr�o țară în care, chiar și în pre�
zent, misoginismul se reflectă încă în
inegalitatea salarială: „Zonele emina�
mente feminizate – educația, sănă�
tatea, cultura – rămân în continuare
cel mai prost plătite. Cum se femini�
zează un domeniu, cum scad sau se
aplatizează respectivele salarii. Fe�
minismul este acum foarte divers –
dar cel mai convingător e să îți
amintești că în primul rând ești
umanist, abia apoi feminist“. Volu�
mul devine, interviu cu interviu, un
ghid de actualitate al modului în
care trebuie să înțe legem obiectiv
societatea, al felului în care putem
privi în față limitele pe care le avem
de îndepărtat și viitorul pe care tre�
buie să îl protejăm înlăturând în
timp util orice tentativă de minimi�
zare sau anihilare a unor drepturi
fundamentale, cu greu câștigate. 

FILOSOFIA DIN ESENȚA
ADEVĂRULUI TRĂIT

Unîndreptar al eticii, o enciclopedie a
modului în care e necesar să înțe �
legem rolul feminismului în prezent,
măsura în care, așa cum va mărturisi
la finalul volumului chiar autoarea,
poți scăpa de acest bir abia atunci când
dispar toate problemele care azi încă
apasă cu forța unui tanc destinele fe�
meilor din lumea întreagă: „Ceea ce
repet ca pe o mantră, de multă vreme:
aș fi fericită să pot renunța la femi�
nism. Ca să mă eliberez de această po�
vară, ar trebui să dispară cauzele care
ne fac să fim feminiști. În principal
marginalizarea, inferiorizarea și aser�
virea sistematică a femeilor, minima�
lizarea până la anihilare a voinței
libere a acestora. Iar anihilarea su�
premă este, în cazul specific al femei�
lor, confiscarea deciziei legate de
sar cină și de naștere“. 

Mai mult, ceea ce reușește Mi�
haela Miroiu să aducă în plus, prin
fiecare pagină integrată în noua

carte, este să ofere o căldură aparte
fiecărui răspuns, să transmită, can�
did, mesajul care ajunge la cititor în
cel mai onest mod cu putință, ofe�
rind, de fiecare dată, și argumente de
necombătut. Este intelectuala apar �
te, cea care se dedică vieții trăind în
mijlocul ei, vorbind cu oamenii pen�
tru a înțelege cu adevărat proble�
mele, ridicând filosofia din esența
adevărului trăit, nu presupus. 

Volumul Aripi și rădăcini de�
monstrează măsura în care un in�
telectual autentic își păstrează
valorile de�a lungul timpului, le
întărește, le adaugă unele noi, le
folosește pentru a indica nevoia
de schimbare, pentru a cartogra�
fia faliile și riscul de prăbușire
într�o societate care trebuie să
continue să urce pe un drum care
să depășească „democrația de vi�
trină“. Iar pentru cei care vor să
dea la o parte straturile de su pra �
față ale unei lumi în care senza �
ționalul umbrește prea des esența,
toate aceste interviuri și mărturi�
siri sunt pilonii de nelipsit pentru
înțelegerea profundă a societății
și, implicit, a noastră: „Noi avem
obiceiul să fim extrem de exigenți,
intransigenți și puriști. Desigur,
cu ceilalți. Este o boală din specia
infantilismului politic. Evaluăm
excesiv ceea ce spun oamenii, nu
ceea ce fac. Cerem Luna de pe cer.
Ne luăm propriile fantezii drept
realitate. Nu cred că societatea
aceasta căreia îi suntem parte este
mai fracturată ca niciodată. Cred
însă că este o imensă fractură de
comunicare și o cultură politică a
libertății foarte slabă. Din păcate,
duhul dictaturii bântuie planetar.
Oare câți au înțeles că lumea în
care am ales să trăim are la fun �
dația ei un principiu foarte sim�
plu: libertatea ta are o singură
limită – libertatea mea“. Mihaela
Miroiu oferă, cu generozitate, ac�
cesul la cunoașterea vitală, ime�
diată, necesară traiului mai bun,
din toate punctele de vedere. Filo�
sofia nu se mai face cu ușile în�
chise, ci își lasă înțelepții să co� 
boare din turn. Să înalțe aripi și,
mai ales, să prindă rădăcini. SDC

Mihae la Miroiu, Aripi și rădăcini,
Polirom, 2022

Filosofia nu se mai face cu ușile închise:
Aripi și rădăcini de Mihaela Miroiu
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Bill Bryson,
Shakespeare.
Lumea ca o scenă
„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă 
în avanpremieră un
fragment din volumul
Shakespeare. Lumea
ca o scenă de Bill
Bryson, traducere din
limba engleză de
Ioana Aneci, în curs
de apariție la Editura
Polirom.

– FRAGMENT –

Destul de mulți oameni sunt ex�
trem de înclinați – tendință apa�
rent irezistibilă – să creadă că
piesele lui William Shakespeare
au fost scrise de fapt de altcineva.
Se estimează că numărul cărților
publicate care sugerează – sau
mai adesea insistă pe – asta a
depășit acum binișor cinci mii.

Piesele lui Shakespeare, se
spune, abundă de cunoștințe din
varii domenii – drept, medicină,
arta guvernării, viața la curte, pro�
bleme militare, mările deschise,
Antichitate, viața în alte țări – în
asemenea măsură, încât nu au

cum să fi fost scrise de un singur
provincial cu o educație îndoiel�
nică. Se presupune că William
Shakespeare din Stratford a fost,
în cel mai bun caz, un figurant bi�
nevoitor, un actor sub al cărui
nume se ascundea cineva mai ta�
lentat, cineva care, dintr�un motiv
sau altul, nu putea fi identificat
public ca dramaturg.

...
Nu documentele care îl leagă pe
Shakespeare de operele sale lip�
sesc din izvoarele epocii, ci docu�
mentele care să�l lege de ele pe
orice alt om. Așa cum arată sha�
kespearologul Jonathan Bate,
prac tic nimeni „de pe vremea lui
Shakespeare sau din primele do �
uă secole după moartea lui nu și�a
exprimat nici cea mai mică îndo�
ială că el este autorul lor“.

Atunci de unde toate aceste
opinii antistratfordiene? Totul în�
cepe, oarecum surprinzător, cu
ultimul om la care te�ai fi gândit,
o americancă ciudățică pe nume
Delia Bacon. Aceasta s�a născut în
1811 într�o zonă de frontieră din
Ohio, într�o familie numeroasă
care trăia într�o căbănuță. Era o fa�
milie săracă și a sărăcit și mai mult
după ce a murit tatăl Deliei, pe
atunci doar o copiliță.

Delia era isteață și, se pare,
foarte drăgălașă, dar nu tocmai
stabilă psihic. Când a crescut, mai
preda la școală și mai scria câte

un pic de ficțiune, dar în general
își ducea viața de domnișoară bă�
trână în anonimat în New Haven,
Connecticut, unde locuia împre �
ună cu fratele ei, care era pastor.
Singurul lucru demn de re marcat
din existența sa retrasă s�a petre�
cut în anii 1840, când a dezvoltat
un atașament pasional și aparent
obsesiv pentru un student la Teo�
logie cu câțiva ani mai tânăr decât
ea. Idila aceasta, așa cum o fi fost,
s�a încheiat umilitor pentru ea când
a descoperit că tânărul avea bunul
obicei de a�ș i distra amicii citin �
du�le pasaje din scrisorile ei pline
de tandrețe înflăcărată. Nu și�a
mai revenit niciodată după această
cruzime.

Încetul cu încetul, din motive
neclare, a devenit convinsă că
Francis Bacon, distinsul ei tiz, era
adevăratul autor al operelor lui
William Shakespeare. Delia Bacon
nu era tocmai prima căreia i se nă�
zărise asta – un anume reverend
James Wilmot, un pastor de pro�
vincie din Warwickshire, ridicase
semne de întrebare cu privire la
paternitatea operelor lui Shake �
speare încă din 1785. Dar îndoielile
lui au devenit cunoscute abia în
1932, așa încât Delia a ajuns inde�
pendent la aceeași convingere.
Deși nu avea nici o legătură genea�
logică atestată cu Francis Bacon,
identitatea de nu me aproape sigur
nu a fost doar o coincidență.

În 1852 s�a dus în Anglia, por�
nind într�o lungă misiune obse�
sivă de a demonstra că William
Shakespeare e un impostor. E
ușor s�o considerăm pe Delia cam
într�o dungă și fără însemnătate,
dar în mod clar felul ei de a fi și
prezența fizică aveau ceva fasci�
nant, căci a reușit să obțină ajuto�
rul mai multor oameni influenți
(deși adesea, trebuie spus, au
ajuns să regrete). Charles Butler,
un afacerist bogat, a acceptat să�i
finanțeze sejurul în Anglia – și
probabil că a dat dovadă de multă
generozitate, căci ea a rămas în
țară aproape patru ani. Ralph Wal �
do Emerson i�a prezentat�o lui
Thomas Carlyle, care la rândul lui
a ajutat�o când a ajuns ea la Lon�
dra. Metodele de documentare ale
lui Bacon erau cu totul aparte, ca
să zicem așa. A petrecut zece luni
în St. Albans, orașul natal al lui
Francis Bacon, pretinzând însă că
nu a vorbit cu nimeni în tot acest
timp. Nu căuta infor mații prin
muzee sau arhive și l�a refuzat po�
liticos pe Carlyle de fiecare dată
când acesta s�a oferit să le�o pre�
zinte celor mai respectați specia �
liști. Preocuparea ei era să caute

locuri unde îşi petrecuse Bacon
timpul și să „se lase pătrunsă de
atmosferă“ în tăcere, rafinându�și
teoriile printr�un soi de osmoză
intelectuală.

În 1857 și�a scos marea lu�
crare, The Philosophy of the Plays
of Shakspere [sic] Unfolded, pu�
blicată de Ticknor and Fields din
Boston. Era voluminoasă, imposi�
bil de citit și bizară aproape din
toate punctele de vedere. Pe de o
parte, pe Francis Bacon nu�l po�
menea nici măcar o singură dată
în cele 675 de pagini dense; citito�
rul trebuia să deducă faptul că pe
el îl considera ea autorul pieselor
lui Shakespeare. Nathaniel Haw�
thorne, care la vremea aceea era
consul al Statelor Unite la Liver�
pool, a scris o prefață, iar aproape
imediat după aceea a regretat
amarnic, căci aproape toți criticii
au considerat cartea o tâmpenie
monumentală. Luat la întrebări,
Hawthorne a recunoscut că de
fapt nici măcar nu o citise. „Asta o
să fie cea de pe urmă dintre nebu�
niile mele binevoitoare și nicio�
dată n�oi mai fi drăguț cu nimeni
câte zile oi avea“, s�a jurat el într�o
scrisoare către un prieten. SDC

CARTEA
Shakespeare este un nume atât de cunoscut, încât
avem impresia că știm deja totul despre el. În
realitate, în ciuda secolelor de legende, jumătăţi de
adevăr și chiar minciuni sfruntate și în ciuda zecilor
de mii de studii, despre omul din spatele capo do �
perelor pe care le�a scris nu se știe mare lucru. În
căutarea acestuia, Bill Bryson ne poartă pe dru �
murile desfundate ale Angliei elisabetane, aducând
la viaţă locurile și personajele care l�au inspirat pe
Bard. Pe parcurs, ne prezintă nu doar aspectele
anecdotice ale contextului istoric și ale textelor
acestuia, ci și chestiuni controversate ca existenţa

lui Anne Whateley, presupusa lui logodnică, sau
teoriile conspiraţiei legate de paternitatea scrierilor
sale. Cernând și discernând informaţii din surse
extrem de variate, volumul repune în scenă lumea
în care a creat William Shakespeare, unul dintre cei
mai faimoși și totodată cei mai enigmatici oameni
ce au trăit vreodată – și totul în stilul antrenant și
savuros care este marca inconfundabilă a lui Bill
Bryson.

„Dacă această carte ar clocoti în cazanul celor
trei vrăjitoare, ar fi aici un vârf de P.G. Wodehouse,
un strop din sir Osbert Lancaster și o măsură de sir
Arthur Conan Doyle.“ („The New York Observer“)



Fostul membru al formației Pink
Floyd, muzicianul Roger Waters,
a reușit să își urce zilele acestea
toată lumea în cap. Neezitând ni�
cicând de a�și expune public opi�
niile politice, Waters a ajuns acum
în centrul unei aprige polemici
printr�o mișcare în doi timpi care
l�a dus direct în colimatorul lide�
rilor ucraineni, dar și al foștilor
colegi de trupă.

La început, Waters s�a pomenit
atacat cu violență după ce, în ca�
drul unui interviu acordat ziarului
„Berliner Zeitung“, la începutul
lunii, printre altele, și�a expus 

părerea că atacul rus asupra Ucrai�
nei „a fost provocat“ și l�a conside �
rat pe președintele american un
„criminal de război“ fiindcă livrează
arme Ucrainei. 

În replică, Polly Samson, soția
chitaristului David Gilmour și tex�
tiera formației Pink Floyd, l�a acu�
zat public pe Waters, în ordine,
că este: antisemit, putinist, minci �
nos, hoț, ipocrit, că se sustrage plă �
ții impozitelor, că face playback,
că este bolnav de invidie și mega�
loman. Toate acestea au fost întărite
imediat, tot public, de către Gil�
mour. Supărat, Waters a anunțat

că se consultă cu avocații, respin�
gând toate acuzațiile. 

Povestea a trecut la nivelul su�
perior în momentul în care Rusia a
intervenit și l�a invitat pe cofonda�
torul Pink Floyd să vorbească în
numele ei la Consiliul de Securitate
al ONU, ceea ce Waters a făcut săp�
tămâna trecută, cu un discurs care
a fost a fost în mare parte anti�război,
deoarece a condamnat „complexul
industrial militar“ cu scop lucrativ
și a subliniat impactul devastator
al războiului, atât asupra oamenilor,
cât și asupra mediului.  Evident, nu
toată lumea a fost fericită, iar unii
diplomații Consiliului de Securitate
din cadrul Națiunilor Unite au cri�
ticat aparițialui Waters.„Diplomația
rusă era serioasă altădată“, a declarat
un diplomat agenției Reuters. „Ce
urmează? Mister Bean?“ SDC
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Pink Floyd War: Roger
Waters vs. restul lumii

Pe 9 februarie, celebra colecție
„Livre du Poche“ a editurii Hachette
a împlinit 70 de ani de existență.
Șapte decenii de când această idee
foarte practică a provocat o re vo �
luție a cititului, spune France Cul�
ture, „în lumea editurilor, a demo �
cratizat literatura și a rămas foar �
te la modă și astăzi“, reușind per �
formanța ca, după sute de milioane
de cărți vândute, să se facă cunos�
cută și dincolo de hotarele Franței.

„Livre du Poche“ a cunoscut suc�
cesul începând din 1953 grație
editorului Henri Filipacchi, care,
conform legendei, a avut ideea
acestei colecții în timpul războiului,
când a văzut un soldat băgând în
buzunar o carte de mici dimen�
siuni. Filipacchi reușește îi să con�
vingă pe amicii lui editori de la
Albin Michel, Calmann�Lévy, Gras�
set și Gallimard să se asocieze pro�
iectului lui și să devină, astfel,

părinții fondatori ai „Livre du Po�
che“ care, conform dorinței sale,
tre buia, cel puțin la început, să pu�
blice textul integral al cărților ma�
rilor autori intrați în domeniul
public.

Nu era o idee cu totul nou, în
Franța mai apăruseră Livre Popu�
laire, în 1905, în Germania apă�
ruseră deja colecții la Tauschnitz
sau Albatross Books, iar în SUA

Simon & Schuster lansase încă din
1939 Pocket Books. Dar inițiativa
franceză a avut un uriaș succes
de public, mai ales pe fondul unei
crize a cărții apărute în 1949 după
explozia prețului hârtiei.

Nu toată lumea a apreciat, în
epocă, ideea. „Îi face să citească
pe mulți care n�au, de fapt, nevoie
să facă acest lucru, le dă un soi de
pretenție intelectuală pe care nu

o au“, comenta cineva. Librarii s�au
supărat și ei inițial, considerând
că acest format industrial foarte
ief tin le va diminua substanțial
ve ni turile. „Livre du Poche“ stârneș �
te dezbateri, filosoful Hubert Da�
mich denunțând în 1964 o „cultură
de buzunar“ care „plasează în mâi�
nile oricui substitute simbolice
ale privilegiilor educative și cul�
turale“, iar Sartre se întreabă, în
1965, dacă oare „cărțile de buzunar
sunt cu adevărat cărți, iar cititorii
lor sunt cu adevărat cititori“.

Dar formatul prinde, toate ce�
lelalte edituri îl adoptă, iar astăzi
face parte din cotidianul libăriilor.
„Livre du Poche“ publică astăzi
atât cărți ale unor mari autori, cât

și popularele lucrări de dezvoltare
personală, iar vânzările continuă
să crească. Concurența oferă și ea
cărți de buzunar: în 1958 Flamma �
rion creează „J’ai lu“, în 1962 apare
„Presses Pocket“, iar în 1972 este
crea tă colecția „Folio“. Dacă în
1958 tirajele urcaseră la 8 milioane
de exemplare, în 1969 ele atingeau
30 de milioane, iar anul trecut
ajunseseră la 81 de milioane. 

Cea mai mare grijă a editorilor,
în prezent, o constituie prețul
hârtiei, al cărei cost s�a majorat,
în Franța în ultimii doi ani cu
182%. Cu toate acestea, asigură
France Culture, vânzările cărților
de buzunar nu dau semne că ar
scădea. SDC

Șapte decenii de cărți
în buzunare



CRONICA NEAGRĂ

n Melinda Dillon (83 de ani).
Actriță americană, nominalizată
de două ori la Oscar, cunoscută
mai ales din rolul mamei din fil�
mul lui Steven Spielberg E.T. –
Extraterestrul.
n Burt Bacharach (94 de ani). O
legendă a muzicii americane, un
compozitor extrem de popular,
autor al unor succese precum I
say a little prayer for you, The
Look of Love sau Raindrops Keep

Fallin’ on my Head. A compus
multe melodii pentru Dionne
Warwick, iar cântecele i�au fost
interpretate de multe vedete, pre�
cum Tom Jones, Aretha Franklin,
Elvis Costello, Marlene Dietrich,
Barbra Streisand sau The Beatles.
Bacharach a fost de două ori lau�
reat al premiului Oscar. SDC
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„SĂ TRĂIȚI!“ ÎN CHINEZEȘTE

Platforma Disney+ s�a pliat din
nou pe cerințele cenzurii chineze
și a eliminat pentru abonații din
Hong Kong un episod din serialul
Familia Simpson, One Angry Lisa,
care făcea referire la cunoscutele
lagăre de muncă forțată chineze,
după ce mai demult a eliminat un
episod care pomenea de revolta
din Piața Tienanmen. Disney, care
este angajat în restul lumii în pro�
movarea unei ideologii extreme
woke, are mare grijă cu China,
după ce regimul nu a mai per mis
difuzarea în țară a produc țiilor sale,
tăind astfel studioului ame rican o
importantă sursă de venit. Recent,
după revenirea lui Bob Iger la cârma
Disney, autoritățile chineze au per�
mis difuzarea filmului Avatar 2, lu�
cru care a ajutat foarte mult la suc�
cesul financiar al filmului. Din 2021,
în Hong Kong au fost înăsprite le�
gile cenzurii prin care sunt inter�
zise emisiunile care încalcă legis �
lația de securitate națională impu�
să de Beijing, ceea ce a dus la cen�
zurarea sau eliminarea unor filme
sau serii TV.

CONSECINȚE

„Sindromul post�traumatic există,
să știți!“, spune Salman Rushdie
într�un interviu apărut în „The
New Yorker“, una dintre primele
declarații de după atentatul că�
ruia celebrul scriitor i�a căzut vic�
timă anul trecut. „De atunci îmi
vine foarte greu să scriu. Mă așez
la masă și nu se întâmplă nimic.
Scriu, dar nu reușesc să obțin de�
cât un melanj de vid și de prostii,
lucruri pe care azi le scriu și
mâine le șterg. Încă n�am reușit
să îmi revin complet“, spune scrii�
torul în vârstă de 75 de ani. 

DERIVATE

Mărturie atât a impasului creativ,
cât și a fricii de a miza pe altceva
decât pe valori comerciale sigure,
studiourile americane sporesc nu�
mărul producțiilor viitoare bazate
pe mărci care și�au dovedit deja
viabilitatea financiară cu produse
derivate din acestea. Prime Video,
de exemplu, va extinde universul
apreciatului serial Bosch, bazat
pe romanele de succes ale lui 
Michael Connely, cu două nou
serii. Una este un spin�off în care
eroul principal este fostul partener
al detectivului Bosch, inspectorul
Harry Edgar, iar al doilea îl va

avea ca erou un alt personaj din
cărțile lui Connely. Între timp,
după șapte sezoane ale serialului
original, Harry Bosch este eroul
unei continuări, seria Bosch: Le�
gacy. Pe de altă parte, Paramount+
intenționează să continue univer�
sul serialului Dexter cu unul de�
dicat ucigașului Trinity Killer, pe
lângă prequel�ul Dexter: Origins.
Tot Paramount ia în calcul o po�
sibilă continuare a foarte popularei
serii Yellowstone cu un serial de �
rivat în care rolul principal să fie
deținut de Matthew McConaughey.
În fine, tot la Paramount, serialul
Billions, ajuns deja la sezonul 6,
se va declina în alte patru seriale.
Primul dintre acestea se va numi
Millions, vor urma Trillions (cu
istorii fictive ale celor mai bogați
oameni din lume), și Billions:
Miami și Billions: London.

CAPODOPERĂ REGĂSITĂ

Un celebru tablou semnat de Gus�
tav Klimt, Șerpi de apă II (foto
sus), pictat în 1907, a fost expus
din nou în Austria, la Museum
Belvedere, după ce a dispărut din
ochii publicului din 1964 încoace.
Tabloul a fost confiscat de naziști
de la proprietarul lui evreu în
1938, după care a ajuns în mâinile
lui Gustav Ucicky, regizor austriac
colaborator al naziștilor, despre
care se spune că ar fi fost fiul ilegi�
tim al lui Klimt. După moartea sa,
în 1961, tabloul a fost considerat

dispărut, dar de fapt a rămas în
posesia soției regizorului, Ursula,
care l�a vândut în 2021 pentru
suma de 103 milioane de euro. 

NORTON, JAMES NORTON

Presa britanică dă ca foarte posibil
faptul ca viitorul James Bond să
fie interpretat de actorul britanic
James Norton, cunoscut publicului
mai ales din rolul vicarului detectiv
Sidney Chambers din popularul
serial Grantchester, dar și din se�
riile Happy Valley și Război și
pace. Informația nu a fost confir�
mată oficial încă, dar presa brita�
nică susține că Norton are 80%
șanse să devină viitorul agent 007.

UN AUTOR PE TIKTOK

Editura Robert Laffont a lansat
un concurs literar pentru desco�
perirea unui nou autor de romane
pentru adolescenți care va trebui,
pentru a câștiga, să își prezinte
proiectul pe TikTok sub forma
unui video de maximum două mi�
nute. Un mod foarte bun pentru a
asigura deja o audiență masivă
viitoarelor cărți ale acestuia.

PE SCURT
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Ce este o mare uzină de filme, iar
numele începe cu litera „N“?
Nollywood – o aluzie la Bolly�
wood care, la rândul lui, este o
aluzie la Hollywood – este un
termen care definește industria
de film nigeriană. O industrie
mai mult decât prosperă în 2023,
ce produce mai multe filme pe an
decât echivalentul ei american.

DRAGOȘ COJOCARU

În vreme ce lumea stă cu ochii pe
ultimele continuări ale filmelor
cu supereroi pe care studiourile
din California le produc pe bandă
rulantă, în Africa nigerienii își văd
de treabă și au pus la punct o ade�
vărată mașinărie de succes comer�
cial, pe care un oficial al First
Generation Mortgage Bank (FGMB)
o estimează la o valoare de peste
6,4 miliarde de dolari. Este ramura
industrială cu cea mai rapidă creș �
tere din Nigeria, mai profitabilă
chiar decât industria jocurilor. În
Nigeria sunt produse anual peste
2.500 de filme, o cifră care face ca
Nollywood să fie în acest moment
depășit doar de mai cunoscutul
Bollywood. Sunt în majoritatea lor
filme produse și turnate local, dar
multe sunt în limba engleză, în alte
state africane precum Ghana și
chiar în SUA. Producția este diver�
sificată, nigerienii livrând publicu�

lui dra me, comedii, filme horror,
istorice și chiar thrilleruri, în timp
ce o mare parte din pro ducții care
sunt, așa cum le descrie publi cația
„Film Threat“ mai degrabă „aso�
ciate esteticii filmelor video de
amatori“. 

Termenul de Nollywood este
oarecum controversat; el pare să fi
folosit pentru prima dată într�un
articol din 2002 apărut în „New
York Times“, în care se vorbea des�
pre cinemaul nigerian. Dincolo de
definiție, filmele au apărut în Ni�
geria la fel ca în restul lumii, încă
de la începutul secolului XX. Pri�
mul film turnat local pare să fi fost
Palaver, în 1926, iar primul film în
întregime nigerian (și primul în
culori) a fost Fincho, realizat în
1957. Industria locală a început să
se dezvolte cu mare repeziciune
după ce țara și�a câști gat inde pen �
dența, în 1960, favorizată și de pro�
liferarea cinematografelor, mai
ales în capitala La gos, și de o ame�
liorare a condițiilor economice. 

Cum era de așteptat, departe
de condițiile tehnice și financiare
ale Hollywoodului, cinemaul ni�
gerian a avut mult de suferit, dar
lipsurile i�au forțat pe cineaștii lo�
cali să se preocupe în filmele lor
mai mult de subiecte legate de
cultura și societatea locală și să se
concentreze, explică „Film Threat“,
mai mult pe calitatea intrigii,
decât pe cea a producției propriu�
zise. O piață foarte înfloritoare,
începând din în anii ’80, a fost,

spre exemplu, cea a producțiilor
video pe piața VHS, realizate ief�
tin, dar care puteau fi vândute
unui număr mult mai mare de
spec tatori. La apogeul său, în „era
video nigeriană“ se produceau în
jur de 200 de filme lunar.

Anii 2000 au adus pentru fil�
mul nigerian o nouă epocă, una ca�
racterizată de întoarcerea la cine �
maul tradițional și de o atenție spo�
rită acordată calității artistice, favo�
rizată și de programe de fi nanțare
guvernamentale în valoare de zeci
și sute de milioane de dolari, du�
blate de o sporire a numărului săli�
lor de cinema. Încet și sigur, Nolly �
woodul a crescut la nivelul de astăzi
(UNESCO a estimat în 2009 că Ni�
geria a ajuns să producă cele mai
multe filme, după Bollywood). Fil�
mele nigeriene au început să do�
mine micile ecrane africane și în
diaspora, fiind urmărite, în mod re�
gulat, de 15 milioane de localnici și

de peste 5 milioane de alți specta�
tori din țările vecine. Succesul și
influența lor a creat și dușmani,
mai ales în Ghana și Congo, unde
unii au început să condamne „nige�
rizarea Africii“. Dar calitatea pro �
ducțiilor acestui „Nou cinema ni �
gerian“ a sfârșit prin a fi recunos�
cută nu numai prin încasările uri �
așe din săli, ci a fost și tot mai mult
remarcată la festivaluri in terna �
ționale de film, precum cele de la
Cannes sau Veneția. Filmul despre
care mulți spun că a spart gheața
este thrillerul The Figurine (2009),
extrem de apreciat la Festivalul de
la Rotterdam și oriunde altundeva
a fost prezentat.

Astăzi, când Hollywoodul su�
feră financiar, corespondentul lui
nigerian se bucură de perspective
foarte promițătoare, favorizate și
de apariția platformelor de strea�
ming de tip Netflix, care asigură
producțiilor locale accesul la un

număr tot mai mare de spectatori
din întreaga lume. De asemenea,
cinematografia Nollywood bene�
ficiază și de succesul multor actori
nigerieni care s�au remarcat în
mari producții la Hollywood pre�
cum Chiwetel Ejiofor, John Boye �
ga, Adewale Akinnuoye�Agbaje,
Yvonne Orji sau David Oyelowo.
De exemplu, Oyelowo (care a fost
foarte lăudat pentru rolul lui Mar�
tin Luther King în Selma, în 2014)
și Will Smith și�au anunțat in ten �
ția a de adapta pentru Netflix o
apreciată carte pentru copii, On �
yeka and the Acade my of the Sun,
scrisă de Tolu Okogwu, o jurnalistă
anglo�nigeriană. Descrisă drept o
combinație de Black Panther cu 
X�Men, cartea, dacă va vedea lu�
mina marilor ecrane, va face pro�
babil mult mai mult pentru popu� 
larizarea culturii africane decât
orice fantezie afro�futuristă dez�
voltată în laboratoarele Marvel. SDC

Un Hollywood la puterea „N“

Să fii angajat al DSP Arad poate
fi al naibii de greu. Nu din pri�
cina volumului de muncă, fiind �
că pandemia a trecut, ci tocmai
din lipsa acestuia. 

Mereu pe poziții, mereu gata să re�
zolvi probleme care se încăpățâ �
nează să nu mai apară. Să stai opt
ore fără a face nimic poate duce

omul la limita anxietății, îi poate
crea sentimentul de lipsă de va�
loare, iar asta erodează adânc sti �
ma de sine. Te dezumanizezi și
riști să devii statuie bugetară. 

Pentru a evita toate astea, într�o
zi doamna contabil a mototolit o
coală de hârtie și a aruncat�o, ștren �
gărește, spre domnul director eco�
nomic. A fost magic. În toată nemiș� 
carea aceea s�a întâmplat ceva, iar
acel ceva era rupt de rutină. Doam �
ne, ce râsete s�au iscat în birou, cu
câtă vervă s�a vorbit despre asta în
pauza de prânz. A doua zi, pe când
amorțeala era pe cale să tragă

după ea întregul colectiv, domnul
director economic a mestecat o
bucățică de adeverință, apoi a scos
mina dintr�un pix, pe care l�a folo�
sit precum boșimanii vânători, su�
flând cu putere micul boț umectat,
care s�a lipit de lentila stângă a
ochelarilor doamnei contabil. A
doua magie, întregul comparti�
ment a izbucnit într�un nou râs să�
nătos, din ăla menit să lege grupul.
Sau aproape tot grupul, fiindcă
doamna contabil nu a considerat
momentul ca fiind unul amuzant.
Există probabil această pornire fe�
ministă, cu care sunt și eu de acord,
că ceea ce îți face o fată nu se aplică
întotdeauna și invers.

În ziua următoare, când dom�
nul director economic a deschis
ușa biroului, o găletușă de cinci

litri cu var lavabil și capacul scos 
i�a căzut în cap, consfințind cel de al
treilea moment de magie birocra�
tică și, inevitabil, al treilea episod de
râs coagulant de grup. O colegă a
avut inspirația de a condimenta
situația cu expresia vai, domnule di�
rector, sunteți alb ca varul. 

A patra magie a constat în ru�
perea scaunului doamnei conta�
bil și punerea lui pe poziția ini �
țială, astfel încât doamna să își lu�
xeze glezna dreaptă în timp ce
cădea cu tot cu imprimantă, de
care încercase, în cel mai cara�
ghios mod, să se țină. Doamne, cât
s�a mai râs și atunci! Mult, dar nu
atât de mult cât s�a râs a cincea
oară, când cablul dezizolat aproa �
pe i�a provocat domnului director
un atac de cord.

Ceea ce se știe din presă este
faptul că el a venit apoi la serviciu
cu un spray iritant și un aparat cu
electroșocuri. Pentru mulți a pă �
rut un gest reprobabil, cu po lițiști
și cu dosar penal. Dacă nu faci
parte din colectiv nu înțelegi mi�
cile jocuri. Și nici nu vei ști că în
birou doamna contabil îl aștepta
cu arbaleta încărcată. SDC

La birou
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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