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Recomandări de lectură de la Editura
Polirom pentru primăvara ce se apropie 

James Joyce, Ulise

l Traducere nouă de 
Rareș Moldovan

l Ediţie îngrijită, cuvânt-înainte și
note de Erika Mihálycsa și Rareș

Moldovan

„Cele mai frumoase cuvinte des�
pre marele roman joycean le�a
spus, probabil, celălalt protago�
nist de superclasă al prozei anglo�
saxone din secolul XX, William
Faulkner: «De Ulise trebuie să te
apropii așa cum se apropie predi�
catorul baptist analfabet de Ve�
chiul Testament: cu credință». Și,
desigur, cu o răbdare și o atenție
avertizate că vor fi subminate de
fiecare cuvânt și de fiecare frază.
Pentru că puține cărți sunt mai
fascinante și mai geloase pe pro�
pria lor existență, pe cât de impro�
babilă, pe atât de strălucitoare,
decât Ulise. James Joyce a propus
un portret al omului și al istoriei
sub specie aeternitatis, de la în�
truchipările nobile, înălțătoare,
până la cele abjecte și repug�
nante. Deasupra lor, dominând o
galerie de umbre pline de energie,
sublime și grotești totodată, omul
absolut, chintesență a banalității
și fatalului plictis existențial. Ulise
cartografiază, aproape maniacal, o
lume (cea a orașului Dublin și a 

Irlandei) și plonjează în adânci�
mile insondabile ale conștiinței
personajelor în care palpită, liric
și melancolic, extravagant și fre�
mătător, eternul omenesc, prea
omenesc: Leopold Bloom, Molly
Bloom și Stephen Dedalus.

Lectura acestei cărți de inspi �
rație odiseică este o frisonantă esca�
padă livrescă la capătul căreia
devenim nu doar contemporanii
unui Homer postmodern, ci înainte�
mergătorii unui alt fel – ingenios,
capricios și dezinvolt�implicat – de
a privi lumea, literatura și pe noi
înșine. Joyce surprinde momen�
tul prăbușirii miturilor culturale,
al căror punct culminant a fost
supraomul nietzschean, readu�
cându�ne cu picioarele pe solul
tern – dar atât de fascinant – al
conștiinței fiecăruia dintre noi.
Cine face efortul de a citi Ulise
dobândește dreptul la o viață su�
plimentară, de desfătări literare
paradiziace la capătul unei colo�
sale aventuri inițiatice. Traduce�
rea lui Rareș Moldovan este un
minunat ghid pentru a descoperi
cele de mai sus.“ (Mircea Mihăieș)

Bill Bryson, Shakespeare.
Lumea ca o scenă

l Traducere din limba engleză 
de Ioana Aneci

Shakespeare este un nume atât de
cunoscut, încât avem impresia că
știm deja totul despre el. În reali�
tate, în ciuda secolelor de legende,
jumătăți de adevăr și chiar min�
ciuni sfruntate și în ciuda zecilor
de mii de studii, despre omul din
spatele capodoperelor pe care le�a
scris nu se știe mare lucru. În cău�
tarea acestuia, Bill Bryson ne
poartă pe drumurile desfundate
ale Angliei elisabetane, aducând
la viață 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 che�
stiuni controversate ca existența

lui Anne Whateley, presupusa lui
logodnică, sau teoriile conspira �
ției legate de paternitatea scrieri�
lor sale. Cernând și discernând
informații din surse extrem de va�
riate, volumul repune în scenă
lumea în care a creat William
Shakespeare, unul dintre cei mai
faimoși și totodată cei mai enig�
matici oameni ce au trăit vreo�
dată – și totul în stilul antrenant
și savuros care este marca incon�
fundabilă 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“)

„Bryson se pricepe de minune
să aleagă din puzderia de date
despre epoca elisabetană tocmai
detaliile lămuritoare și amu�
zante.“ („The Sunday Times“)

„O încântare… O bijuterie de
carte.“ („Mail on Sunday“)

Francesco Petrarca, Secretul

l Ediţie bilingvă 
l Traducere din limba latină,

prefaţă și note de Anca Meiroșu

Un răscolitor examen al conștiin ței
și un dialog cu Augustin și cu Ade�
vărul, după modelul Consolării 

Filosofiei al lui Boethius, Secretul
este locul reorientării gândirii lui
Petrarca spre grija față de moarte.
Deopotrivă critică a comunității
intelectuale contemporane, cri�
tică a propriei vieți și critică a iu�
birii pentru Laura, tratatul dă o
vârstă modernă unei meditații cu
surse platoniciene, stoice și au�
gustiniene despre finitudinea
umană.

Aldous Huxley, 
Diavolii din Loudun

l Traducere de Iulian Bocai 

În 1632, într�o comunitate de ur�
suline din orășelul Loudun încep
să apară cazuri de pretinsă pose�
dare demonică. Exorcizările pu�
blice practicate asupra călu gă ri�
țelor stârnesc vâlvă și atrag o su�
medenie de curioși din Franța și
din străinătate. Denunțat de sta �
reța Jeanne des Anges, care nu�i
putuse ierta refuzul de a deveni
duhovnicul mănăstirii, chipeșul
preot Urbain Grandier e acuzat
că, în înțelegere cu diavolul, le�ar
fi sedus spiritual și sexual pe că �
lugărițe. Spre nenorocul lui,
Gran dier, ambițios și lipsit de
scrupule, își făcuse deja dușmani
puternici, printre care însuși car�
dinalul Richelieu. Drept urmare,

va fi condamnat, supus torturilor
și ars pe rug pentru vrăjitorie. De �
și mai puțin cunoscută decât alte
cărți ale sale, Diavolii din Loudun,
remarcabilă analiză a acestui
scandal faimos în epocă, este con�
siderată una dintre cele mai bune
lucrări non�ficționale ale lui Al�
dous Huxley.

Rabih Alameddine, Prin
celălalt capăt al telescopului

l Pen/Faulkner Award 
for Fiction 2022

l Autorul bestsellerului 
Femeia de hârtie

l Traducere din limba engleză 
și note de Ona Frantz

Vremea se încălzește, iar ziua este în creștere. Printre
războaie, pandemie, cutremure și alte dezastre, cititul
rămâne un loc sigur în care ne putem retrage, pentru 

a afla despre ce nu știm, pentru a ne regăsi, pentru a putea
reveni în lume. Vă oferim mai jos zece titluri care ne pot
duce înapoi la normalitate.
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Romanul Prin celălalt capăt al te�
lescopului este în același timp o
cronică a crizei refugiaților sirieni
ajunși în 2016 pe insula grecească
Lesbos și povestea vieții Minei
Simpson, o doctoriță trans de ori�
gine libanezo�siriană care vine pe
insulă pentru a�i ajuta pe imi �
granți și pentru a se revedea cu
fratele ei. Dar este și o meditație
asupra limitelor cu care se con�
fruntă scriitorii și asupra inca �
pacității lor de a spune povestea
catastrofelor prin care trec oame�
nii altfel decât în mod fragmentar.
Rabih Alameddine reușește să tra�
seze contururile unei lumi în care
se regăsesc deopotrivă sufe rința,
înjosirea, sacrificiul, perfidia, iu�
birea, fidelitatea, indife rența, su�
perficialitatea și profunzimea, ale
unei lumi complexe la care de re�
gulă nu avem acces decât prin me�
dierea falsificatoare, lipsită de
înțelegere a articolelor de presă.
Prin celălalt capăt al telescopului
prezintă experiențele traumati�
zante ale refugiaților în paralel cu
cele ale persoanelor LGBTQ – un
proiect literar pe care Alameddine
mizează mai mult decât pe con�
struirea unei structuri clasice de
roman.

„Mina este o naratoare capti�
vantă, care se luptă să�și găsească
echilibrul chiar și atunci când po�
vara propriei identități se do �
vedește strivitoare... O perspec� 
tivă caleidoscopică asupra multe�
lor fațete ale crizei refugiaților.“
(„Booklist“)

„Marea forță a celui mai re�
cent roman publicat de Alamed�
dine stă în iscusința cu care
autorul îmbină detaliul biografic
și cel istoric; aspectele mărunte,
extrem de personale cântăresc cel
mai greu. O poveste remarcabilă,
surprinzător de intimă, despre le�
găturile care se creează între oa�
meni în mijlocul dezastrului.“
(„Library Journal“)

Cristian Fulaș, Specii

„Noul roman al lui Cristian Fulaș,
Specii, nu seamănă cu nici una
dintre cărțile publicate anterior
de acest autor versatil și imprevi�
zibil, care reconstituie minuțios –
inclusiv la nivel de limbaj –
lumea de azi, degradată, coruptă
și haotică. «Lăsați orice speranță,
voi ce intrați…» în universul
ficțional populat de personaje
precum Miron, politicianul ajuns
din mare șef de partid un biet
pușcăriaș părăsit de toți, Victor,
omul lui de încredere care visează
să devină împărat într�o lume de
slugi, Corina, această Madame

Bovary contemporană care nu
știe cum să�și umple timpul (al ei
și al copilului) fără ecrane și in�
ternet, sau Gelu, cel care, deși
apare sporadic în paginile cărții,
sintetizează perfect tupeul nețăr �
murit al canaliei absolute. Proza�
tor pursânge, Cristian Fulaș ne
oferă o radiografie bine calibrată
a deșertăciunii, într�o narațiune
care surprinde tensiunea destră�
mării realului în condițiile ab �
senței totale a sensului.“ (Carmen
Mușat)

Cosmin Perţa, Ca să nu se
aleagă praful de toate

„Ca să nu se aleagă praful de toa �
te, Cosmin Perța îl inventează pe
Samson. Puternic precum perso�
najul biblic, pornind o adevărată
vendetă, Samson se ia la trântă cu
inegalitățile și nedreptățile unei
lumi guvernate de zeii nemiloși ai
tranziției românești. O forță care
te va molipsi!“ (Andrei Dósa)

„Prin acest microroman, Cos�
min Perța introduce în proza ro�
mână contemporană un personaj
inedit, situat la granița subțire
dintre antierou și supererou. Re�
zistent la orice tip de durere fi�
zică, Samson pare condamnat la o
suferință interioară continuă, un

Sisif modern în România anilor
’90.“ (Victor Cobuz)

„Incitant, alert, cu scene tari,
demne de un video game sânge�
ros, romanul lui Cosmin Perța re�
vitalizează în mod strălucit ideea
de antierou într�o lume abruti�
zată și incomodă.“ (Dan�Liviu
Boeriu)

„România anilor ’90. Eroul ro�
manului, Samson, sunt eu, e Cos�
min, e o întreagă generație care a
supraviețuit celor mai ciudați ani
din istoria recentă nu doar a Ro�
mâniei, ci a unei întregi regiuni
aflate la periferia Europei, Statele
Unite ale Violenței.“ (Bogdan�Ale�
xandru Stănescu)

George Cornilă, 
Hasdeu. Duhuri

„Lilica mi�a cerut să�i duc un con�
dei, cerneală și un teanc de hârtii

lângă pat, zicând că încă mai avea
mult de lucru și nu știa cât timp îi
mai rămăsese. Degeaba am rugat�o
să se odihnească. I�am făcut pe
plac, trebuia să evităm supărările
cu orice preț. Am lăsat�o privind
pe fereastră, spre grădina ei, ară�
mită de toamnă, și spre cei câțiva
butuci de vie, rămași neculeși.
Iulia, cu lacrimi șiroindu�i pe
obraji, aprindea lumânare după
lumânare. Trei ceasuri mai târziu,
am auzit un geamăt, am fugit în
odaia fetei. Sub ochii noștri în �
groziți, și�a dat ultima suflare. Lu�
mina i s�a stins. Și mie îmi era atât
de groază de întuneric.”

Tadeu Hâjdeu se naște pe 26
februarie 1838 la Cristinești
(Ucraina de astăzi) într�o familie
de cărturari. În primii ani este
dăscălit acasă și la mai multe școli
din Podolia și Volînia, unde predă
tatăl său. Se înscrie la liceul de
băieți din Chișinău, apoi la Facul�
tatea de Drept a Universității din
Harkov. Ca urmare a faptului că
își rupe pașaportul rusesc și îl tri�
mite la Consulat, este judecat în

lipsă, dezmoștenit de drepturile
asupra posesiunilor basarabene
și condamnat la exil în Siberia.
După ce se stabilește la Iași, lu�
crează ca bibliotecar și profesor
de istorie, geografie și statistică și
își schimbă numele în Bogdan Pe�
triceicu Hasdeu. 

Din cauza unui scandal sol�
dat cu un răsunător proces de
presă, își pierde posturile. Se mu �
tă în București, unde activează ca
membru al Comisiei moșiilor mă �
năstirești. Pe lângă munca la mo�
numentalele proiecte istorice și
lingvistice, scrie poezii, fabule po�
litice, schițe satirice, piese de tea�
tru și romane istorice și fondează
mai multe ziare și reviste, printre
care „România“, „Foița de istorie și
literatură“, „Lumina“, „Satyrul“,
„Columna lui Traian“, „Revista
nouă“. Este ales deputat în două
rânduri. Bănuit că s�ar fi implicat
în Republica de la Ploiești, în 1870
este arestat și închis la Văcărești
timp de nouă zile. În 1876 este
numit director al Arhivelor Statu�
lui, iar un an mai târziu este pri�
mit în Societatea Academică Ro �
mână. În 1888, fiica sa, Iulia, stu�
dentă la Sorbona, moare de tu�
berculoză, iar Hasdeu devine un
adept înfocat al spiritismului. Fire
polemică și personalitate contro�
versată, una dintre cele mai im�
presionante minți ale epocii sale,
Bogdan Petriceicu Hasdeu moare
în 1907, singur, în Castelul din
Câmpina.

Lionel Terray, 
Cuceritorii inutilului. 
Din Alpi în Annapurna

l Traducere de Corneliu Pleșa
l Ediţie revăzută

De la cele mai dificile escalade din
Alpi până la ascensiunile în pre�
mieră pe Annapurna, Makalu sau
pe piscurile amețitoare ale Anzilor,
aventurile legendarului alpinist

Lionel Terray seduc cititorul prin
măiestria stilului și prin întâm�
plările insolite sau dramatice ale
protagoniștilor. Și totuși, această
carte, faimoasă prin unicitatea ei,
nu este (doar) despre munți. Este
în primul rând o carte despre
viață. Pentru autorul ei, alpinis�
mul nu este un hobby, nici o sim�
plă pasiune: este o revoltă, o artă,
e libertatea însăși, evadarea dintr�
o viață ternă în care fiecare se
prostituează – așa cum remarcă el
undeva – pentru a�și câștiga mij�
loacele de trai.

Prin cartea sa, Lionel Terray a
deschis o nouă pagină în istoria
alpinismului, rupând definitiv cu
tot ce însemna în vremea sa con�
formism și competiție politică
pentru cucerirea unor noi piscuri.
Alpinismul capătă la el noi di�
mensiuni, devine o aspirație, o
provocare, o invitație, o luptă a
omului cu sine însuși și cu ele�
mentele naturii, o năzuință spre
un alt tip de valori sociale – chiar
dacă, de multe ori, acestea se do�
vedesc a fi utopice și marginale.

Diana Geacăr, Când erau
dragonii mici

l Cu ilustraţii de Radu Răileanu
l O carte despre puterea priete-
niei 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 albas�
tră, borcanele de dulceață cresc în
copaci, iar mesele pregătesc sin�
gure de mâncare. Acolo îi întâl �
nește pentru prima dată pe drago�
nul Smoc�gălbui și pe frații Izma
și Omăt, care o învață să zboare.
Împreună cu ei și cu misteriosul
lor prieten, Mugur, Bruma por neș �
te într�o misiune de salvare a lo�
cuitorilor, ale căror Vise au fost
puse pe fugă de Spaime. SDC
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Așteptăm să dea ghiocelul și
continuăm Jurnalul.

Marți, 14 februarie
Am dezvoltat o tradiție, nu neapă�
rat frumoasă, poate și pe un fond
alergic. În fiecare an de 14 februa�
rie mă pricopsesc, iar și iar, cu
pârdalnicul covid. Întrezăresc
ma lul celălalt al Styxului și revin
la viață cu o poftă nouă de a mă
depărta de valahíe.

Un drăguț poem involuntar
de acum trei ani:

Nu reprezentau
(de Irina Rimes, ambasadorul

zilei Brâncuși)
Operele lui 
m�au fascinat întotdeauna 
că nu reprezentau
cum se numeau.

Și încă unul, la ceas festiv:
Și soțiilor 
(de Mircea Geoană, soț și con�

ducător al Alianței Nord�Atlan�
tice)

La mulți ani și o zi 
cât mai frumoasă
celor care ne fac

viața mai frumoasă
și soțiilor
prietenelor...

Luni, 13 februarie
O notă de acum patru ani: „Cea
mai frumoasă știre a zilei ne vine,
firește, de la Vaslui, unde o femeie
a mers la spital pentru a naște,
susținând că poartă un copil în
pântece, dar a fost trimisă acasă
de medici, care au constatat că e
doar obeză, sănătate și Doamne
ajută“.

Un superb poem involuntar
de acum cinci ani: Nu pentru veș �
nicia întunericului

(de Petre Daea, iubitorul de
oaie) 

Nu știu dacă celebritatea 
este aici sau în altă parte 
nu pentru asta lucrez
nu pentru veșnicia întuneri�

cului 
ci pentru consistența luminii
pentru ziua de astăzi 
și pentru privirea în ochi 
a oamenilor. 

Duminică, 
12 februarie

Cea mai bună carte pe care am
citit�o recent rămâne Dostoiev�
skiul lui Troyat. Pe lângă ea, res�
tul sunt jucării.

Sâmbătă, 11 februarie
O notă de acum doi ani: „Cel mai
frumos o să fie la Constanța de
Sfântul Mache“.

Vineri, 10 februarie
Cea mai frumoasă descriere a Pa�
risului îi aparține Străinului lui
Camus. Domnul Meursault, care
nu putea minți, povestind orașul,
spunea: „E murdar. Sunt porum�
bei și curți întunecoase. Oamenii
au pielea albă“.

O notă de acum doi ani: „Nu
știu ce o fi cu mine, cred că sunt
din mileniul al II�lea: nici nu�mi
iau sfaturile medicale de la actori,
nici de la medici nu mă aștept să
joace teatru sau în filme“.

Încă o notă de acum doi ani:
„Ușor�ușor, intră și copiii născuți

la începutul secolul XXI în câmpul
muncii. Am mari așteptări de la
progres și de la milenialii buge�
tari speciali de mâine. Trag nă�
dejde ca ei să se pensioneze la 25
de ani, nu ca strămoșii lor, la 40“.

Și încă una: „Idee de reformă
fiscală: copiii bugetarilor speciali
să fie încadrați direct ca pensio�
nari speciali, să nu se mai nevo�
iască și�n câmpul muncii“.

Și: „Doamna Șoșoacă. Nu pot
să înțeleg cum i�a scăpat lui Ne nea
numele ăsta. Greșeală impardo�
nabilă, monșer. Doamna Șoșoa� 
că, nene. Doamna Șoșoacă“.

O notă de acum un an: „Idee
de basm românesc: nimeni nu
trăiește fericit până la adânci
bătrâneți, cu excepția lui Ion
Iliescu“.

Plus: „Dacă exista la Jocurile
Olimpice de iarnă proba de plă�
vanlavale, președintele venea aca
să plin de aur, eroul țării ro mâ �
nești“.

Joi, 9 februarie

Rezumat despre cum se fac
„politicile publice“ la vlahi. 

Ciucă: Ă.
Bodă: Ăă.
Ciucă: Ăăă.
Bode: Ăă.
Ciucă: Ă�ă�ă�ă.
Bode: Ăăăăă.
Ciucă: Ă�ăăăă.
Poporul: Ă?
Ciucă & Bode: Ă�ă.

O notă de acum un an: „Nu
înțeleg cum de nu a apărut deja
emisiunea televizată «Nășica». A
fost «Nașul», dar n�are puterea pe
care ar putea să o genereze în lu �
mea vlahă «Nășica»“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (17)

l Ediție de buzunar 
l Roman distins cu Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor din
România, 2000 

„De n�ar fi decât ceea ce pare – un roman despre adolescență scris
cu mentalitatea și cuvintele unui adolescent –, Muzici și faze tot 
și�ar câștiga un loc sigur, inconfundabil în proza românească de azi.“
(Mircea Martin, 2000)

„Ovidiu Verdeș nu este Salinger, dar nici mult nu a lipsit. Cartea
lui, Muzici și faze, rămâne cea mai adevărată, mai vie, mai înveseli�
toare și mai nostalgică proză românească pe care am citit�o eu de
zece ani încoace. O astfel de carte umilește întregul experimentalism
pretențios al anilor ’80 ca și oralitatea, de multe ori vulgară, a ulti�
mului deceniu.“ (Mircea Cărtărescu, 2002)

Ovidiu Verdeș (1963�2022) a fost profesor universitar la Facul�
tatea de Litere din Universitatea București, autor al volumelor Me�
tafora – un concept deschis (2004), Metafora și metafizica.
Heidegger, Nietzsche, Blaga, Derrida (2005), Teorie literară contem�
porană. Teme, autori, abordări (2008). A fost membru al cenaclului
Universitas, condus de criticul Mircea Martin. A debutat cu grupaje
de poezie în „Luceafărul“ și „Contrapunct“ și a publicat studii și ar�
ticole în volume colective și în reviste ca „Euresis“, „Cuvântul“, „Di�
lema“, „Observator cultural“, „România literară“. Romanul Muzici și
faze, apărut în anul 2000 la Editura Univers, a fost distins cu Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru debut. SDC

Ovidiu Verdeș, Muzici și faze
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PNL și USR nu s�au iubit nicio�
dată. Nici măcar când au decis 
să intre împreună la guvernare
după alegerile din 2020. La acea
vreme a fost vorba doar despre
ura față de Liviu Dragnea. Și atât.
PSD acționa antijustiție prea
brutal, iar strada reacționa de
fiecare dată. PNL nu putea să fie
aliatul PSD la vremea respectivă,
deși mulți dintre liberali își do�
reau același lucru ca și social�
democrații: slăbirea Justiției.

În realitate, PNL a fost și a rămas
mai apropiat de PSD decât de USR.
Când au format guvernarea îm�
preună cu useriștii, liberalii erau
uluiți. Ei voiau să�și numească
rapid oamenii în funcții, să treacă
la fapte, să împartă deconcentra�
tele. Și să urmărească apoi licita �
țiile și contractele. USR venea la
Palatul Victoria fără prea mare
experiență. Unii dintre cei din USR
erau prea tineri și fără să aibă
mare habar despre admi nistrație,
alții aveau un soi de naivitate care
sigur că enerva la culme hârșâitul
aparat administrativ liberal. 

Devenea tot mai clar: liberalii
așteptaseră de prea multă vreme
guvernarea, iar USR era o frână în
calea lor. În definitiv, ce mai voiau
și puștanii ăștia? Nu de puține ori
auzeai că nu se mai poate cu ăștia
chiar din gura liderilor cu expe �
riență din PNL. Păi normal că nu se
putea. PNL ar fi vrut să împartă
rapid totul, să nu mai tergiverseze.
Fără analize, fără nimic. Presiunea
din teritoriu era mare, nu era timp
de întâlnit și negociat. Ce să anali�
zăm și să mai vedem? Faptul că PNL
nu renunțase la vechile obiceiuri a
dovedit�o și prestația liderilor par�
tidului când PNL a venit la putere
înainte de alegerile la termen. Sub
presiunea străzii, guvernul PSD a

căzut, iar PNL și�a dat arama pe față
rapid. Adică înainte de termen, cum
se spune. Liberalii n�au rezistat ten �
tației nici măcar câteva luni. Logic
era ca PNL să se comporte irepro �
șabil în perioada rămasă până la
alegeri. Dar mierea era prea multă,
prea bună pentru a mai aștepta re�
zultatul votului. Ce au făcut libera�
lii? Și�au numit în funcții cei mai
incompetenți oameni, s�au năpustit
asupra instituțiilor. Electoratul a se�
sizat și a reacționat pe măsură. PNL
a luat un scor sub așteptări la alege�
rile din 2022, iar, culmea, PSD a reve�
nit pe cai mari mai repede decât
anticipau liderii acestui partid. După
ce ai fost atât de hulit timp de un
mandat, iar în final să câștigi alege�
rile parlamentare cu câteva puncte
înaintea rivalului politic e o perfor �
manță. Dar această performanță nu
era posibilă fără lipsa de strategie și
de tact a liberalilor. 

În cele din urmă PNL, USR și
UDMR au format guvernul. Dar ne�
încrederea a fost mare de la început
între PNL și USR. Nici vorbă de iu�
bire, nici măcar căsătorie din interes
nu a existat. Sloganul „Cu ăștia nu se

poate“ a prins în interiorul PNL, iar
până la ruperea coaliției nu a existat
decât un pas. Chestiunea cu pande�
mia și cu amenințările lui Putin de
la vremea respectivă erau doar pre�
texte. Nu s�a dorit menținerea coa �
liției PNL�USR. Iar soluția logică a
fost aducerea PSD la guvernare.

Îmi aduc aminte că unii mem �
bri PSD de prin teritoriu erau
aproape uluiți că au revenit atât de
repede la putere. După toate năz�
bâtiile lui Dragnea, PSD ar fi meri�
tat să stea măcar un mandat întreg
în opoziție. Să se refacă, să înțe �
leagă ce greșeli s�au făcut și mai
ales să se reformeze. 

Revenind la ce se petrece acum
în politică, mai este posibilă o îm�
păcare între PNL și USR? Sigur că în
politică e posibil orice, dar șansele
ca acest lucru să se întâmple sunt
mici de tot. Chiar dacă să spunem
că și�ar dori aruncarea PSD de la
guvernare, PNL nu are suficiente
voturi în Parlament pentru o majo�
ritate cu USR și UDMR. Ar trebui ca

PNL să aș tep te alegerile și eventual
să spere că va câștiga scrutinul,
după care să bată la poarta USR
pentru o nouă tocmeală politică.
Greu să se întâmple și acest scena�
riu, pentru că sunt mici șanse ca li�
beralii să mai fie vioara întâi în
politică ani buni de acum înainte. 

Dar și în situația în care să
zicem că PNL ar fi în situația să�și
aleagă partenerul, șansele unui ma�
riaj PNL�USR tind spre zero. Sigur
că s�au mai văzut minuni și că PNL
s�ar putea reîntâlni la un moment
dat cu USR. Dar pentru asta trebuie
îndeplinite simultan două condiții.
În primul rând la conducerea PNL
să vină niște oameni care să o rupă
cu trecutul, iar în al doilea rând
partidul să se reformeze astfel încât
să nu mai vedem numiri politici
fără logică, oameni pătați păstrați
în funcții și cumetrii politice în te�
ritoriu. Câtă vreme aceste două
condiții nu se îndeplinesc, alianța
între PNL și USR devine misiune
imposibilă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Șansele împăcării PNL-USR

Comerțul online e o treabă mi�
nunată atunci când nu e ener�
vantă și sâcâitoare – doar că
tocmai așa se străduiește să de�
vină. Așa cum am zis și cum au
zis mulți alții înaintea mea, posi�
bilitatea de a fi în contact cu
toată planeta, de a afla tot ce se
întâmplă pe lume e captivantă și
nu știu cine i�ar putea rezista. 

E unul din visele realizate ale
omenirii. Și, la fel ca orice vis îm�
plinit, își scoate repede la iveală și
părțile neplăcute. Fiindcă, da, e
plăcut să fii conectat la lume, însă
cu măsură: ieși la poartă, pe uliță,
vorbești cu concetățenii din satul
global, dar nu îi inviți să te vadă
cum schimbi așternuturile sau
cum îți înjuri soacra în bucătărie.
Pe internet ajung și să fluture
cearșafurile tale murdare, și să vi�
breze zidul Facebook de vorbele
tale buruienoase. Te uiți la lume,
numai că și lumea ți se bagă în
casă și se uită și ea la tine, ca 

milioane de Mari Frați orwellieni,
în general benigni, totuși enervanți.

Comercianții online intră și ei
în aceeași horă, cu toate că relația
cu ei ar trebui să fie una mai sim�
plă, reținută și discretă. Nu e. Ade�
sea am senzația că ar trebui să mă
simt onorat, că mi se oferă un pri�
vilegiu când cumpăr și plătesc ce �
va, iar vânzătorul capătă, pe lângă
banii clientului, și anumite drep�
turi asupra lui. Sigur, ne�am obiș �
nuit și nu mai băgăm de seamă
când bifăm reflex căsuța în dreptul
căreia scrie „Am citit și sunt de
acord cu termenii și condițiile site�
ului“ – fiindcă n�am citit termenii
și condițiile, dar și dacă i�am citi,
ce putem face? Nu mai cumpărăm
ce vrem să cumpărăm? Ca și odi�
nioară, în anii comunismului,
clientul/ cumpărătorul e în poziție
de inferioritate.

Ce�i drept, dacă accepți cerin �
țele astea, nu înseamnă că devii
sclavul sau supusul comercian �
ților online. Ești „doar“ preluat,

manipulat și asaltat, nu întot�
deauna în moduri plăcute. Poate
ați observat că adesea, după o
achiziție online – sau chiar după
o simplă căutare a unui produs –,
obiectul cumpărat sau căutat (ori
altul vag înrudit cu el) apare în tot
felul de locuri de pe propriul
computer, laptop, smartphone,
unde vrei și unde nu vrei. E OK
dacă umbli, să zicem, după ediția
de Opere a lui Platon, care face ca
pe Facebook să�ți apară tot felul
de scrieri, persoane și conexiuni
inteligente, ce�ți sporesc stima de
sine. Altceva e totuși când cum�
peri, să zicem, o cremă pentru he�
moroizi și apoi, vreme de o lună
sau mai bine, indiferent ce cauți și
oriunde intri pe internet, ecranul
ți se umple cu reclame la clinici
de proctologie și articole despre
fisuri anale, eventual cu fotografii
ilustrative, iar pagina de Face�
book îți devine o galerie de dosuri
înroșite, cu vene pulsând sânge�
riu între cele două rotunjimi.

Supărătoare la extrem e și
combinația dintre patima cu care
numeroși comercianți online se
zbat să strângă informații cât mai
personale despre tine și neîncrede�
rea lor față de clienți. Există câteva
platforme de comerț online unde
am de mult timp cont cu adresă de
e�mail, parolă, tot tacâmul. Totuși
de fiecare dată când intru pe site,
îmi apare o pagină unde sunt aver�
tizat că în viitor voi avea nevoie de
o parolă și de un cod de securitate
transmis prin SMS – că, bănuiesc,
și în magazinele online se fură de
pe rafturi –, așa că aș face bine să
îmi activez opțiunea respectivă, să
ofer un număr de telefon valid și
mai știu eu ce, poate grupa de
sânge sau amprenta digitală, ca să
fim siguri că eu sunt eu.

Pe de altă parte, mi s�a întâm�
plat de câteva ori să tastez greșit
parola de acces, iar apoi, chiar
dacă m�am corectat, nu mi s�a mai
permis să intru direct pe site. Mie,
clientului fidel! Mi�a apărut în

schimb un fel de colaj cu fotografii,
la care trebuia să selectez pozele
cu arici. Pozele micuțe, eu cu oche�
lari... una peste alta, n�am văzut
toți aricii. Am văzut în schimb
niște tufe care păreau arici, dar nu
erau – așa că am devenit dintr�o �
dată suspect și am fost ținut la
poarta platformei exact când aveam
chef de cumpărături. De nevoie,
am luat�o de la capăt, de data asta
cu niște poze cu semafoare.

Păi, zău așa! De�acum trebuie
să căutăm arici ca să putem face
cumpărături online? Nu mai bine
mă duc eu la magazinul cu chine�
zării de la noi din colț? Acolo nu�mi
cere nimeni nici o parolă, nici o
amprentă digitală și, mai mult ca
sigur, nici un arici. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Cu ariciul la cumpărături (III)

În realitate, PNL a fost și a rămas mai apropiat
de PSD decât de USR. Când au format guverna-
rea împreună cu useriștii, liberalii erau uluiţi.
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Am descoperit de
ceva timp că som -
niferul cel mai bun îmi
este un serial oare -
cum docu mentar de
pe Netflix, intitulat
„OZN: Pro iecte strict
secrete“. Are vreo opt
epi soade, dar nu am
reușit să văd nici unul
până la capăt, din
simplul motiv că
adorm în primele
zece minute de
vizionare. 

De când l�am descoperit, am re�
luat toate episoadele de la capăt
de zeci de ori, fără a reuși să îmi țin
pleoapele deschide cât să prind și
genericul de final. Sau îl prind,
atunci când mă trezesc brusc doar

pentru a închide televizorul care
merge în gol, cât eu deja sunt în
lumea viselor. Nu am o explicație
clară de ce combi nația de dosare
tăinuite de guvernul american
față de marele public cu privire la
descălecările omuleților verzi în
farfurii zburătoare și cu vocea na�
ratorului îl atrage în mod auto�
mat pe Moș Ene pe la gene. Sigur
nu din motivul că aș fi convins că
suntem singura specie inteligentă
din univers. Ba, din contra. 

Am pomenit aici despre se�
rialul meu „de somn“ pentru că zi�
lele acestea s�a vorbit despre sosi�
rea extratereștrilor pe planeta
noastră mai mult decât despre
inflație și războiul din Ucraina, ba
chiar mai mult decât despre săr�
bătoarea de Valentine’s Day. Tot
felul de obiecte misterioase care
apar în atmosferă au ținut capul
de afiș al presei mondiale, iar
Casa Albă a și trebuit să dea un
comunicat oficial prin care să
anunțe că, din analizele sale, aces�
tea nu ar fi musai de proveniență

extraterestră. Dar un lucru cert
este că nici nu sunt toate baloane
chinezești, așa cum a fost cazul cu
cel eliminat de armata americană
cu ajutorul unui avion superso�
nic. Aproape că mai interesant
decât aparițiile în sine îl consti�
tuie gradul de isterie pe care îl pot
declanșa asemenea evenimente în
rândul populației. Coroborat cu
teoriile conspirației propagate în
social media despre cutremurele
„puse cu mâna“ (și, coincidență,
am avut și noi parte în România de
două seisme semnificative săptă�
mâna trecută), avem un platouaș
de angoase numai bun de exploa�
tat de către anumite organe de
presă (în special de vreo două te�
leviziuni din România, dintre care
una cică e și afiliată la CNN).

Pentru cei mai cinici, întâm�
plările cu baloanele din stratosferă
și salba de cutremure de pă mânt
nu reprezintă altceva decât împli�
nirea profeției amare că după ce
vom scăpa de pandemie ne vom
trezi cu extratereștrii pe peluza
Casei Pătrate. Trăim, așadar, vre�
muri excepționale, orice s�ar zice. 

Curiozitatea care mă roade
este cât de subțire a devenit zilele
astea distincția între realitate și
ficțiune. Nu cumva toată tehnolo�
gia asta care ne înconjoară, bom�
bardamentul informațional, edu�
cația tot mai precară și lipsa tot
mai acută de încredere în știință
ne�au dus la o infantilizare to�
tală? Parcă am descălecat cu toții
într�o eră a realismului magic,
una în care trebuie să avem mare

grijă ca plăsmuirile creierului
nostru să nu apară pe stradă și să
ne dea „bună ziua“. Cum mai veri�
ficăm ce este real și ce nu, cum ne
mai raportăm la fapte și cum le
mai distingem de opinii? Care ne
mai sunt reperele, de cine mai as�
cultăm atunci când avem nevoie
să ne protejăm?

Scăderea încrederii în auto �
rități și ceea ce emit ele a ajuns la
un minim istoric în toată lumea.
Dacă guvernul emite un comunicat
de presă, oamenii sunt aproa pe în
totalitate convinși că rândurile cu�
prinse în el se găsesc indicii că tre�
burile stau fix pe dos decât sunt
descrise. De dragul tracțiunii elec�
torale, și politicienii s�au prins în
hora dezinformărilor, ba chiar le
accentuează ca să intre și ei în vâr�
tejul algoritmilor de social media
care decid cine are o voce și cine nu.
Degeaba nu crezi tu ca politician
sau jurnalist în conspirații, dacă o
majoritate asta consumă și în asta
crede. Și atunci, ca să ajungi la pu�
blic, te�apuci și tu, nu�i așa, să le dai
oamenilor ceea ce vor să audă.

În urmă cu câțiva ani, prea
mulți am râs atunci când purtăto�
rul de cuvânt al Casei Albe sub
domnia lui Trump a anunțat că
președintele nu a făcut afirmații
false, ci a prezentat „fapte alterna�
tive“. Suntem, între timp, înconju �
rați parcă DOAR de „alternative
facts“, iar dreptatea este a celui
care intră în grațiilor algoritmilor
de TikTok, Instagram, Facebook,
YouTube. Acolo se creează faptele,
acolo se împarte dreptatea.

Studii, de această dată seri �
oase, realizate de acei oameni de
știință pe care nu�i mai bagă so�
cietatea în seamă, ne�au arătat că
dacă s�ar decide, într�o bună zi, să
vină în vizită pe la noi „pe bune“
extratereștrii, atunci civilizația
noastră, așa cum o cunoaștem as�
tăzi, s�ar prăbuși cu o viteză ame �
țitoare. Prin urmare, subiectul nu
merită bagatelizat, ci doar să avem
mare grijă ce ne dorim, ca nu
cumva să ni se și întâmple. Dacă o
civilizație ar avea capacitatea să
călătorească ani�lumină prin spa �
țiu, până în ungherul nostru de
galaxie, atunci sigur�sigur nu ne�
am putea măsura cu ea din punct
de vedere tehnologic sau militar
(dacă ar vrea să ne cucerească, din
motive care scapă oricărei logici
pământene).

Dacă am ajuns noi să trăim pe
viu fostele blockbustere ameri�
cane cu pandemii, de ce nu le�am
trăi și pe cele cu mari dezastre sau
chiar să vedem pe viu ecranizarea
„Războiului lumilor“? Mă tem că
atunci n�aș mai moțăi deloc după
primele zece minute de vizionare.
În cazul puțin probabil în care s�ar
întâmpla să dăm nas în nas cu
aliens, aș prefera să aibă dreptate
conspiraționiștii de pe Facebook
și chiar să fie reale acele tuneluri
dacice de sub munții Bucegi! SDC

Lumea faptelor alternative
GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Zece ani fără o scenă adecvată
este, pentru orice actor, o pe�
rioadă nefastă profesional. Poți
activa în locuri de împrumut câ�
teva sezoane, te adaptezi, îți
amorsezi inventivitatea, dar ine�
vitabil o perioadă atât de lungă
devine o frână. Te scoate din
formă, îți rupe ritmul evolutiv. 

La nivelul carierei, un deceniu re�
prezintă cam o treime, adică un
interval care te privează de anu�
mite roluri din al căror orizont de
eligibilitate ieși din cauza (ne)po�
trivirii ca vârstă. Timpul îți răpeș te
personajele acelea pentru totdeau �
na, cu ele nu te mai întâl nești.
Mulți actori au plecat exact din
acest motiv. Au venit, în schimb,
alții, trupa a reușit să rămână
con stantă în nucleul ei. 

Să mai adăugăm în dificila
ecuație și anii pandemici, de izo�
lare în relația cu ceilalți. Configu�
rarea contextului pentru actorii
botoșăneni la care mă refer se
complică și mai mult, iar rezis �
tența lor și dorința de a performa
merită admirate. Probează dedi�
carea. N�a fost ușor! Au fost nevo �
iți să arhiveze spectacole care nu
s�au potrivit noilor spații impro�
vizate, să renunțe la partituri în
care au investit creativitate, luni
de repetiții. Au jucat versiuni
adaptate, în producții noi, fără
dotări de sceno�tehnică adecvată,
iar asta e deja restrictiv. 

VALORIFICĂ 
POTENȚIALUL FEMININ

Într�o asemenea situație se află
echipa Teatrului „Mihai Emi�
nescu“ din Botoșani. Sediul avea
neîndoielnic nevoie de reparații,
dar, cum se întâmplă în România,
neclarități de proiect, vicii con�
tractuale, întârzieri, nepăsare au
împins lucrurile într�un punct ce
părea fără ieșire. Acum se lucrează

din nou la clădire. Dacă e să ne
luăm după programarea de șan �
tier, finalul anului ar readuce
echipa la ea acasă. 

Nu mai fusesem de câțiva ani
la Botoșani, așa că m�am dus să
văd două producții: Eroine după
Ovidiu și Visul unei nopți.../
Noaptea unui vis... după William
Shakespeare.

Eroine a fost realizat de An�
drei Măjeri ca regizor angajat,
prima lui mizanscenă aici. E un
câștig că au convins să li se ală�
ture acest artist inteligent, inova�
tor, sunt convinsă că urmează
proiecte frumoase. Rostul unui
regizor cu contract mai îndelun�
gat e să coaguleze energiile crea�
tive, să redea artiștilor încrederea
în forțele proprii, să o pună în va�
loare. Măjeri asta face. A avut o
idee grozavă să valorifice poten �
ția lul feminin – e de notorietate
nedreptatea pe care dramaturgia
clasică le�o face actrițelor în
privința partiturilor scenice –,
meșterind un scenariu după scri�
sori de Ovidiu (traducerea, sceno�
grafia, ilustrația muzicală sunt
toate ale lui). O pleiadă de perso�
naje mitice își povestesc compri�
mat viețile. 

A teatraliza intimitatea epis�
tolară e o provocare, iar regizorul
a intuit oportunitatea de a reuni
componenta feminină a trupei
botoșănene. Scenariul evidenția �
ză în solouri și secvențe corale in�
terprete de diverse generații și
tipologii. Mici plombe parodice și
momente muzicale actuale leagă
monoloagele Ariadnei (Lorena
Luchian – invitată), Penelopa
(Crenola Muncaciu), Fedra (Da�
niela Bucătaru), Deianira (Lenuș
Moraru), Hipsipila (Lidia Uja, re�
curgând la limbajul semnelor),
Medeea (Silvia Luca), Enone (Dia �
na Mititelu), Elena (Gina Pătrașcu
Zamfirache), oferindu�le șansa de
a proba arsenalul de meserie. Mă�
jeri revine la forța cuvântului tea�
tral, într�un minimalism scenic în
care vocalitatea, expresivitatea fa�
cială, corporalitatea, tipul de de�
clamare citează anticul, tonul lui
grav, dar rămân în contemporan
prin contrapunct autoironic. Toa �
te sunt într�o barcă de salvare,
costumate actual, cu scurte co�
mentarii intertextuale.

Alianța emoțională cu pu�
blicul funcționează și în Visul
unei nopți.../ Noaptea unui vis...

Alexandru Vasilachi s�a jucat ima �
ginativ cu textul shakespearian,
dezvoltând scenic visul Hippolyta
într�un paralelism construit prin
așezarea realității și a oniricului
în planuri delimitate clar, pe
scene separate. 

FORȚE PROASPETE
EXTERIOARE

Visul unei nopți se joacă la Ci�
nema Unirea, Noaptea unui vis, la
Casa Tineretului, conexiunea fiind
făcută prin live streaming. O mos�
tră de înțelegere a noului liveness
spre care pandemia ne�a orientat
de nevoie și care, iată, rămâne
formă de stil. Spectatorii sunt
încurajați să își cumpere bilete o
dată la Visul, a doua oară la Noap�
tea, pentru o experiență spectato�
rială completă. 

Ineditul ideii este susținut nu
doar vizual, ci și muzical (Micha
Mendel), coregrafic (Viorica Bu cun),
scenografic (Mihai Pastramagiu),
actoricește (Răzvan Amitroaei, Li �
dia Uja, Anastasia Șoptică, Cezar
Amitroaei, Vali Popa, Sorin Ciofu,
Bogdan Muncaciu, Florin Aioni �
țoaei, Petruț Butuman, Andrei Asi�
minicesei, Eliza Mateiuc, Sonohat,
Luca Florin, Ana Teodoru, Alesia
Zbughin, Monica Bîrsă, Bianca Ma�
teiuc, Alexia Spinosu, Claudiu
Ahergheligiță, Irina Mititelu, Gheor �
ghe Frunză, Crenola Muncaciu, Da �
na Bucătaru, Gina Pătrașcu Zam� 
firache, Silvia Răileanu, Lenuș Mo�
raru, Dragoș Radu, Rux Rădulescu,
Elena Atodiresei, Sophia Mititelu,
Cristian Alexuc, Marta Matei ciuc,
Denisa Corneschi, Fatima Andreia
Göz, Camelia Luntrariu, Narcis
Acatrinei, Andrei Maica riu). Mon�
tarea respiră un aer tineresc, ju �
căuș, e foarte în spiritul vremurilor
noastre la nivelul ideilor, al ritmu�
lui, al plasticii generale. 

Regizorul a recurs și la forțe
proaspete exterioare TMEB, adu�
când la rampă adolescenți din an�
samblurile de teatru din școlile
orașului. Există la Botoșani o pe�
pinieră productivă de talente prin
cluburi de gen din liceele de refe �
rință, iar acum Alexandru Vasi�
lachi le�a dat șansa să evolueze
alături de profesioniști. Includerea
lor mai arată un element important,
inserția instituției în viața comuni �
tății pentru care există. Spectacolul
convinge prin logica articulării 
regizorale, modernitatea vizuală,

noile sensuri eviden țiate scenic in�
clusiv în secvențele trupei dile tan �
ților, jucată, cum altfel?, ca în tea� 
trul popular. Spre deliciul evident
al privitorilor.

Un gând scurt și despre public.
Cald, cu reacții potrivite, demons�
trând că de�abia așteap tă ca teatrul
lor să revină pe sce na proprie.
După zece ani, ar fi timpul! SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Teatrul și casa lui

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA ANDREEA RĂSUCEANU

„Vântul, duhul, suflarea
este, în primul rând, o carte 
despre propagarea răului“

ALINA VÎLCAN

În 2020, ai publicat la Editura
Polirom romanul Vântul, duhul,
suflarea, recompensat la finalul
anului 2022 de Academia Româ-
nă cu Premiul „Ion Creangă“,
după ce fusese desemnat cartea
de proză a anului 2020 de către
Uniunea Scriitorilor și se aflase
pe lista scurtă la Premiul Uniunii
Europene pentru Literatură în
2022. Cu ce gânduri ai primit
distincția din partea Academiei
Române?

E un premiu prestigios, foarte
onorant, m�am bucurat mult că
Vântul, duhul, suflarea a fost ro�
manul ales de juriu. Pentru mine
contează mult cine sunt cei care
îmi evaluează cărțile, dacă am în�
credere în verdictul lor și, nu în
ultimul rând, în buna lor credință
și caracterul nepartinic al votului.
Dar chiar mai important decât un
premiu, pentru că de fapt asta
face reputația unei cărți și o fi�
xează, este ce s�a spus despre ea;
pe mine mă duc mai departe, spre
noi proiecte, și îmi dau forță cu�
vintele spuse sau scrise de criticii
și scriitorii pe care îi respect. Iar
în acest caz au fost scriitori și cri�
tici de primă mărime în juriu și 
s�au spus și s�au scris lucruri ex�
traordinare, din care am înțeles
că romanul a fost cu adevărat
apreciat, asta contează de fapt cel
mai mult.

Cartea prezintă istoria unui
frontierist, a unui transfug dis-
părut în apele Dunării, în anii
comunismului, ca atâția alții, și a
familiei sale. Ce te-a determinat
să te oprești asupra acestui epi-
sod din istoria recentă și să îl va-
lorifici în ficțiune? De la ce ai
pornit?

E una dintre temele care m�au pre�
o cupat ceva vreme, înainte de a
începe să scriu efectiv la roman.
Am citit reportaje, mărturii de tot
felul, am auzit povestindu�se des�
pre asta în familia extinsă și
cumva, fără să�mi dau seama când,
a început să mi se contureze în
minte nucleul cărții. Cu siguranță

că asta s�a întâmplat pentru că, de
fapt, am întâlnit aici una dintre
obsesiile mele mai vechi, cea a
absenței, a dispariției și a felului
în care cei rămași în urmă reușesc
să o gestioneze. Dar și pentru că
voiam să vorbesc despre lumea
ultimului deceniu comunist, care
ne�a marcat pe noi toți, cei din
generația mea, să las propria mea
viziune asupra acestor ani esen �
țiali pentru ceea ce am devenit
mai târziu. Există în noi, cei care
descopeream lumea în acei ani, o
impresie puternică a lor, care nu
se poate să nu�ți hrănească la un
moment dat literatura. E firesc
deci ca scriitorii să se întoarcă
încă, într�o formă sau alta, la „te �
ma comunismului“, e o etapă ne�
cesară. Însă abia când am ajuns la
arhivele CNSAS am avut senti�
mentul că înțeleg cu adevărat
cum era această lume, a cărei ima �
gine noi o percepeam cumva ate�
nuată, pentru că prea puțin din
cenușiul și răul din afară ajun�
geau în spațiul protejat și fericit
al familiei. Și nici odată cu matu�
ritatea – și informația care a
ajuns la noi pe toate căile – nu am
avut acces la adevăratele dimen�
siuni ale dramelor care se întâm�
plau, abia citind dosarele am
înțeles cum stăteau lucrurile.
Limbajul violenței, al urii, jargo�
nul acestor documente, poveștile
din ele, dar și ceea ce se citește
printre rânduri spun totul, ele mi�
au inspirat paginile despre fami�
lia lui G, transfugul care piere în
apele Dunării, o familie care se
destramă, rămâne tarată de acest

episod nefericit. Aș spune că Vân�
tul, duhul, suflarea este, în primul
rând, o carte despre propagarea
răului, despre moștenirea trau�
melor familiale și felul cum aces�
tea ne influențează existența. 

De altfel, regăsim interesul pen-
tru istorie și în cărțile tale ante-
rioare, iar aici istoria se face
simțită din nou, încă din vremea
boierilor, trecând prin conse -
cințele războiului sau prin anii
de stalinism. Dacă rolul cărților
este și acela de a-și învăța ceva
cititorii, ce ți-ai dori să îi învețe
cea mai nouă carte a ta?

Aș vrea în primul rând să le tre�
zească curiozitatea, să îi facă să�și
pună întrebări, să treacă totul
printr�un filtru critic, să nu ia de
bună orice afirmație citită în ma�
nualele de istorie (sau, dimpo�
trivă, absentă de acolo). Să aibă
curajul propriei interpretări a
evenimentului istoric, dar și să
caute firul nevăzut, suprasensul
care leagă de fapt episoade poate
aparent fără legătură. Îmi doresc
însă în egală măsură să se lase
purtați de poveste, subjugați, pen�
tru că, așa cum a spus un critic la
un moment dat, romanul reușește
să creeze o lume și cel mai mult
mi�aș dori ca oricine deschide
cartea să trăiască în lumea asta pe
parcursul lecturii.

Este recognoscibil și aici stilul
cu care ți-ai obișnuit publicul.
Cât de importantă e amprenta
stilistică a unui scriitor și cum se
rafinează, în timp, felul de a

„Cred că tot ceea ce am trăit în ultimul an legat de războiul
din Ucraina a intrat deja în scrisul nostru, sub forme mai
puțin perceptibile deocamdată, dacă nu ca atare, tematic.
Cel puțin în cazul meu așa s-a întâmplat și cu perioada de
pandemie, angoasa, sentimentul de claustrare, teama

perpetuă au intensificat dramatismul din Vântul, duhul,
suflarea, scris parțial în acel interval“, spune scriitoarea
Andreea Răsuceanu în interviul de față, în centrul căruia se
află cel mai nou roman al său, recompensat de Academia
Română cu Premiul „Ion Creangă“.
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scrie? Cum ai spune că a fost în
cazul tău?

E o întrebare care revine și la care
nu pot să răspund altfel decât am
făcut�o deja: nu știu cum se în�
tâmplă exact lucrurile, eu așa am
scris dintotdeauna, nu cred că ci�
neva își poate face stilul, cred că îl
mai poate cizela, rafina, cum spui,
îl poate struni sau amenda, iar în
timp se câștigă mult în maturi�
tate, în experiență adică. În cazul
meu nimic din toate acestea nu 
s�a întâmplat conștient, scriu des�
tul de repede, am avut dintot�
deauna acest ritm, și nu prea mă
întorc să rescriu sau să refac fraze,
lucrez mai mult la construcție,
schimb locul unor fragmente, ca�
pitole chiar, mai tai câte ceva, dar
nu „muncesc“ frazele. De fapt, nu�mi
plac cărțile muncite, unde se vede
cât s�a chinuit autorul să�i iasă o
frază, cred că ușurința de a scrie
contează. Și mai cred că oricum
lucrurile acestea nu prea se pot
separa, ele se condiționează unul
pe altul, ce și cum scrii, tematica
și stilul, eu le văd ca pe un tot, care
conferă de fapt amprenta, identi�
tatea unui scriitor. 

Vântul, duhul, suflarea a apărut
deja în limba spaniolă și este în
pregătire în limba franceză, ca și
în bulgară. De altfel, cu câteva
luni în urmă, ai participat la Târ-
gul Inter na țional de Carte de la
Sofia, unde, dincolo de o lectură
în avanpremieră din roman, ai
luat parte și la o dezbatere des-
pre rolul traducătorului în pro-
movarea literaturii. Pe ce aspec-
te s-a pus accent în cadrul
discuției, ce s-a vorbit despre li-
teratură în capitala Bulgariei?

Da, Vântul, duhul, suflarea a apă�
rut în Spania la începutul lui de�
cembrie, într�o ediție splendidă,
și urmează să apară în 2023 în
franceză și în bulgară. Mă bucur
că, în ceea ce privește traducerea
în bulgară, a fost o carte (dublu)
norocoasă: va fi tradusă de Lora
Nenkovska, o traducătoare minu�
nată, care are deopotrivă precizie
și sensibilitate, rigurozitate și ta�
lent literar, ceea ce e un lucru mai
rar întâlnit. În al doilea rând, apare
la o editură care și�a făcut o deviză
din a nu accepta decât cărțile în
care crede, lăsând criteriul comer�
cial pe planul al doilea, este și edi�
tura care a reușit s�o fidelizeze pe
Olga Tokarczuk, ei îi publică toate
cărțile în Bulgaria. E important că
la Sofia există o comunitate de iu�
bitori ai literaturii române, for�
mată din traducători, editori, ci �
titori pasionați de cultura noastră.
Sunt șapte traducători din limba

română și ei acțio nează de seori și
ca agenți literari, sunt interme�
diari între scriitori și edito� 
rii străini. Discuția s�a desfă șurat
în jurul acestei idei, a promovării
tot mai accentuate a literaturii ro�
mâne în Bulgaria, a sprijinirii in�
s tituționale a celor care se ocupă
cu traducerea autorilor români în
bulgară.

O bună parte din activitatea 
ta literară are în centru Bucu reș -
tiul, pe care îl regăsim și în 
acest roman. Cum ești născută
aici, în ’79, nu pot să nu te întreb
despre Bucureștiul copilăriei
tale din ultimul deceniu de co-
munism, cum te-ai întors la el
pentru a-l aduce în roman, cum
l-ai revizitat cu privirea de
acum?

Bucureștiul din roman e chiar cel
din copilăria mea, cred că e cel
mai autobiografic din toate căr �
țile mele. Mai am o singură proză
scurtă, într�un volum colectiv, în
care apare acest București, al co�
pilăriei mele petrecute între car�
tierul Balta Albă și bulevardul
Banu Manta, dar chiar și aceasta
e preluată și asimilată, parțial și
cu unele modificări, în roman.
Deși apartamentul bunicilor mei
din Balta Albă nu mai aparține fa�
miliei, mă întorc uneori în cartier,
îmi place să mă plimb prin ace �
leași locuri, chiar dacă ele arată
acum diferit. Noi stăteam în capă�
tul străzii Stejarului, era chiar ca
un capăt de lume, între un cimitir,
rămășițele unei mahalale cu case
și străzi neasfaltate și celelalte
blocuri dintr�un șir care mi se
părea interminabil, noi stăteam
în primul. Pentru mine spațiul era
magic, îmi plăcea la nebunie dru�
mul cu troleibuzul 79, din care co�
boram seara la stația Mihai Bravu,
întotdeauna sub crengile foșni �
toare ale unor copaci enormi, în
dreptul unei tarabe pe care stă�
teau gălețile de aluminiu ale unor
vânzătoare de flori, nu știu de ce
imaginația mea le umple mereu
cu gladiole portocalii, poate așa și
erau. În Banu Manta stăteam sus,
la etajul opt, îmi plăcea să văd car�
tierul de la înălțime, și astăzi caut
mereu aceste vederi panoramice,
care îți redimensionează lumea,
îți schimbă perspectiva asupra lu�
crurilor. Sunt multe imagini de
acest fel în Vântul, duhul, sufla�
rea. Mai mult însă decât ceea ce se
mai poate regăsi azi din aceste lo�
curi ale unei mitologii personale,
au intrat în carte senzațiile de
atunci, mirosurile, angoasa sau,
dimpotrivă, bucuria pe care mi�o
trezeau anumite zone, lumina, 

sunetele, tot ceea ce face materia 
intimă a amintirii unui loc. 

În plus, în 2021 a apărut la Edi-
tura Humanitas volumul colec-
tiv Cartea orașelor, pe care l-ai
coordonat și în care regăsim
texte de Marius Chivu, Adela
Greceanu, Tatiana Țîbuleac, în
total 16 autori care au scris
„câte o proză despre locul natal
sau în care se regăsesc cel mai
bine”. Cum a apărut ideea volu-
mului și cum crezi că ne rapor-
tăm azi la spațiul urban, fie că
suntem cititori sau autori?

Volumul e completarea proiecte�
lor mele mai vechi, legate de geo�
grafia mitică bucureșteană, de
data aceasta am vrut să extind
însă către alte orașe survolarea
aceasta, a identității unui loc. De
fapt, am vrut să văd cum arată și
alte orașe literare, dacă voi regăsi
în textele altor prozatori același
tip de nostalgie pe care o am și eu
față de Bucureștiul anilor ’80�’90,
al copilăriei și adolescenței mele.
Și chiar așa a fost, majoritatea tex�
telor sunt nostalgice sau melan�
colice în evocarea spațiului natal. 

Cum privește o scriitoare spre
războiul din Ucraina? Cum
privești tu ceea ce se întâmplă
azi în țara vecină? Peste ani, se
vor scrie cărți despre această
dramă a istoriei cu care, iată,
suntem contemporani…

Cred că tot ceea ce am trăit în ul�
timul an legat de războiul din
Ucraina a intrat deja în scrisul
nos tru, sub forme mai puțin per�
ceptibile deocamdată, dacă nu ca
atare, tematic. Cel puțin în cazul
meu așa s�a întâmplat și cu pe�
rioada de pandemie, angoasa, sen�
timentul de claustrare, teama per �
petuă au intensificat dramatismul
din Vântul, duhul, suflarea, scris
parțial în acel interval. Este imposi�
bil ca imaginile ororii, sentimentul
de neputință, de compa siune, cutre�
murarea, tensiunea în care trăim
toți din februarie 2022 să nu fi ajuns
sub o formă sau alta în subconș �
tientul nostru și de acolo pe cana�
lele obișnuite în scris, manifestarea
celor mai intime, mai adânci temeri
ale noastre. Ca orice traumă colectivă,

va avea con secințe pe care acum
doar le putem anticipa și una din�
tre ele va presupune, cum spui,
cărțile scri se despre ce se întâmplă
acum, va fi și o nevoie de recupe�
rare, de con știentizare a dimen�
siunilor reale ale evenimentelor,
și ceva eliberator în asta. 

Ești coordonatoarea unei co -
lecții de literatură română con-
temporană la Editura Humanitas.
Ce înseamnă pentru tine exi -

gența în materie de literatură?

Eu sunt un cititor exigent în gene�
ral, indiferent că e vorba despre
cărți de ficțiune sau nu, dar în ma�
terie de proză, mai ales când vine
vorba de alegerea titlurilor din
colecție, trebuie să�mi adaptez
exigențele la media calitativă a
textelor care se scriu azi. Judec
deci nu după cartea ideală, din
mintea mea, ci mereu comparativ,
în funcție de ce se publică în acest
moment. E o perioadă bună pen�
tru proză, așa cum s�a remarcat
(cel puțin din punct de vedere
cantitativ), dar nu cred că un en�
tuziasm excesiv e sănătos, există și
aici o inflație, multe dintre cărțile
care apar sunt stângace, superfi�
ciale, nu au profunzime. Sunt par �
te din masa critică necesară, din
care se vor detașa titlurile care vor
și rămâne. Dar cred că, de fapt, cea
mai exigentă sunt când vine vorba
de cărțile mele, cu ceilalți tind să
fiu mult mai îngăduitoare. 

Cum a arătat anul trecut, cu
provocările lui, pentru tine și ce
planuri ai pentru 2023? Spuneai
într-un interviu că lucrezi la ul-
tima carte a trilogiei în care re-
găsim O formă de viață necu-
noscută și, , Vântul, duhul, su-
flarea. Despre ce va fi vorba?

2022 a fost un an mai intens în a
doua lui parte, când s�au concen�
trat mai multe călătorii prilejuite
de promovarea romanelor mele,
în timp ce în prima parte am
reușit să scriu mai mult, mai sis�
tematic la partea finală din trilo�
gie. În noiembrie am ajuns la
Londra, la invitația Autograph
România, am descoperit acolo o
comunitate de cititori foarte 
activă și interesată de literatură.

Cea căreia i se datorează întâlni�
rile de la sediul ICR Londra este
doamna Floria Teleman, ea însăși
o cititoare pasionată de literatura
română contemporană. Am reve�
nit în țară câteva zile, pentru de�
cernarea premiului Academiei
Române pentru proză, și am ple�
cat apoi la Sofia, la Târgul de
Carte de acolo. Cred că Sofia e
unul dintre locurile unde efi cien �
ța echipei de la Ministerul Culturii
român și entuziasmul traducăto�
rilor și editorilor străini s�au întâl�
nit într�un chip fericit. În ambele
cazuri, m�am bucurat să văd că ro�
manele mele sunt citite și că oa�
menii vor să comunice legat de
asta, indiferent că a fost vorba
despre cititori obișnuiți sau pro �
fesioniști.

Sper ca în 2023 să am trilogia
încheiată și ultimul roman al ei,
Linia Kármán, care e foarte aproa �
pe de final, publicat. Pe scurt, aș
spune că, în prima lui parte, e un
road�novel contemporan, pe tema
alterității și a recuperării identi�
tare, care întâlnește povestea așe �
zării unor italieni într�un sat din
sudul Moldovei (C.�ul despre care
a mai fost vorba și în primele două
romane), în secolul al XIX�lea, cu
prelungiri în monologul unei moarte
care ține cronica unei existențe
nefericite. Dar, cum se întâmplă
de obicei în romanele mele, firele
altor povești cresc din cele prin�
cipale. 

Una dintre ele, la care mi�a și
plăcut cel mai mult să scriu, are în
centru o tânără roabă eliberată de
la mănăstire, Drăgana, pe care ne�
păsarea și în cele din urmă cruzi�
mea comunității o împing către
propria limită. Va fi probabil și un
an al evenimentelor dedicate edi �
țiilor străine ale celor două ro�
mane, care au apărut sau stau să
apară, sper să fie și unul cu mai
multe călătorii de plăcere și va �
canțe decât a fost 2022. SDC

Bucureștiul din romanul Vântul, duhul,
suflarea e chiar cel din copilăria mea,
cred că e cel mai autobiografic din 
toate cărţile mele.
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Beatris Serediuc a publicat, 
de-a lungul timpului, în mai
multe reviste literare și anto -
logii, având în palmares un
prim roman în 2013 și un
volum de poezii în 2022. În
același an îi apare, la Editura
Polirom, cel de-al doilea ro-
man, Donnatela, un tur de forţă
remarcabil, la zece ani distanţă
de la debutul său în proză. 

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Donnatela e portretul anilor de
tranziție prin excelență. E pe�
rioada primilor ani care au urmat
căderii regimului comunist, iar
Beatris Serediuc a reușit o perspec �
tivă remarcabilă: tranziția prin
ochii unei adolescente dintr�o fa�
milie disfuncțională, așa cum erau
mult prea multe familii acum mai
bine de treizeci de ani. Mai mult
de atât, familiile se găseau în fața
unei realități pe care nu știau cum
să o gestioneze: un șomaj în creș �
tere accelerată, o libertate pe care
nu o recunoșteau deși o doriseră,
un mod de viață în care descope�
reau că trebuie să învețe să se des�
curce cu totul și cu totul altfel.
Nivelul de trai scăzut al celor mai
multe familii devenea un obstacol
în calea fericirii.

În vis, scurte zburătăciri ale
sufletului o fac să�și dea seama că
ar putea exista ceva mai presus de
realitatea imediată, de crunta iz�
bire cu familia în care trebuie să
suporte ieșirile unui tată alcoolic
și violent, ale unei mame care nu
reușește să își asume responsa bi �
li tățile creșterii copiilor, un frate
care, inevitabil, în acest context,
devine definiția golanului bătăuș
din cartier. În viața de zi cu zi,
orice alte visuri sunt hilare, pen�
tru că nu se împlinesc. Pentru că
orice ieșire din peisaj (excursia la
Viena plătită de patroana Floren�
tina, figura tipică a celor care au
reușit în tranziție să facă bani
vânzând marfa strălucitoare și

contrafăcută la care nu aveai
acces în comunism, plecarea la
mare timp de zece zile, publicarea
primelor poezii în ziar după par�
ticiparea la cenaclul literar) re�
prezenta o surpriză, o veritabilă
uluire în fața sorții serbede, ne�
drepte și dificile pe care o avea de
înfruntat în restul timpului. 

CALMUL IMPERFECT 
AL UNEI COPILĂRII FURATE

Donnatela e copilul care se matu�
rizează forțat, copilul care învață
să aibă grijă de el singur, căutând
constant o busolă interioară pen�
tru care e prea devreme ca acul să
indice un punct fix. I se pun în
cârcă responsabilități prea mari:
pe lângă munca de la magazin,
trebuie să aibă grijă de copii mult
mai mici, Florinel și, mai târziu,
noua sa surioară, Rafaela. Școala
îi scapă printre degete, dar face
eforturi și ajunge să ia premiul
întâi. E o realitate în care observă,
cu și mai mult dezgust, tristul ade�
văr al relației cu părinții: „Ei nu
știau cum să se descurce cu un
copil premiant, eu nu știam ce faci
după ce�ți insulți părinții“. Va în �
văța să decupeze timp, să reven�
dice dreptul la învățătură, dar tot
ceea ce i se cere va fi prea mult. În
perioada de preadolescență, de�a
lungul celor mai fragili ani de for�
mare, emoțiile se destramă prin�
tre aburi de alcool, mult prea mult
fum de țigară și scandaluri conti�
nue. Dacă nu sunt părinții, atunci
sunt apropiații lor, iar orice nouă
problemă se dezbate în jurul unei
noi sticle de lichior Angelli. 

În „agenda muncitorească de
scris poezii“, ascunsă în carcasa
unui televizor vechi sau în balcon,
Donnatela caută liniștea artifi�
cială, surogatul normalității, cal�
mul imperfect al unei copilării
fu rate. În acele ascunzători vi�
sează cu ochii deschiși: „Un loc în
care să mă pot retrage să citesc și
un birou la care să îmi fac lecțiile
și să scriu într�o agendă nouă. O
casă în care, bucătăria, cu fumul ei
de țigară, mirosul de ceapă prăjită

și ciondănelile alor mei ar fi de�
parte și nu m�ar mai deranja în
fiecare noapte“. Când tot ceea ce
era inocent se va ciocni de murda�
rul cartierului de periferie, revolta
Donnatelei va însemna o re nun �
țare la ea însăși, un abandon în
fața neputinței frapante de a te
elibera de mediul în care ai cres�
cut, în fața dovezilor care îți arată
că ești singur pe lume. La polul
opus, poeziile rămân un nucleu al
posibilității, al unei noi vieți de�
parte de tot ceea ce nu se potrivea
peisajului său interior: „Faptul că
existau poezii fără rime în lume
însemna pentru mine că viața nu
era toată strânsă�n cartier, că era
mai mult dincolo de carcasa tele�
vizorului și camerele îmbâcsite cu
fum, că lumea se întindea largă
dincolo de toate astea și putea fi
descoperită și cu alți ochi decât
privirea îngustă cu care evaluam
toate astea“. Astfel, „poeziile fără
rimă“ erau dovada că existau și alți
oameni „imuni la discursurile un�
chilor șui, la bețivănelile taților
sau inepțiile bisericești ale mame�
lor“, că undeva exista o lume dife�
rită în care Donnatela s�ar fi putut
regăsi. O lume în care tranziția se
încheiase, fumul dispăruse și vio �
lența nu își făcea niciodată simțită
prezența. 

UN OCHI ATOTCUPRINZĂTOR
AL DINAMICII FAMILIILOR
POSTDECEMBRISTE

Atentă la toate celelalte prezențe
feminine, Donnatela își va recon�
strui și recompune o identitate care
să supraviețuiască, să se adapteze,
să facă față mediului dur în care
trebuie să își trăiască adolescența.
Scriitoarea Beatris Serediuc se do �
vedește de o meticulozitate remar�
cabilă în felul în care surprinde nu
esența, ci întreaga mișca re și suflare
a cartierelor de după revo luție, a
spiritului care anima noii îmbo �
gățiți și a iluziilor de tip Caritas. 

Protagonista, „singura fraieră
care spunea adevărul“, e o Donna�
telă înduioșătoare, mai întâi co�
pilă, apoi o adolescentă care se

războiește cu tot ceea ce devine
insuportabil, cu ceea ce n�ar fi tre�
buit să aibă de înfruntat vreodată:
„Pe�atunci tristețea era încă vin�
decabilă prin simpla idee că ur�
mează ceva în viață, ceva măreț.
Tristețea nu te poate ofili ireme�
diabil, pentru că nu ești încă
acolo, în mijlocul vieții“. Deveni�
rea sa ar putea continua într�un
alt roman care să ne�o redea la
timpul prezent pentru că Donna�
tela, întocmai ca marile personaje
din romanele care trec testul tim�
pului, rămâne aproape de cititor,
îl cucerește prin inocență, prin
furie, prin candoare și revoltă,
prin toate emoțiile pe care le re�
simte în anii adolescenței. Mâna
sigură a autoarei nu a ratat nimic,
aducând autenticitatea și veridi�
cul într�un plan în care nu avem
nimic de reproșat.

În „minunata lume nouă“, ne�
adevărul continuă să fie uleiul care
unge fiecare rulment în parte,
liantul care face ca vechile relații
să nu se destrame, așa cum va afla
și Donnatela în cele din urmă. În
universul adesea marcat de figuri
feminine care făceau jocurile și

ma nevrau totul, „masculii“ fiind fie
„bețivani“, „blegi“ sau „cea mai mare
pagubă la casa omului“, se rosto �
golește, spre final, crudul adevăr:
„Eram atât de apucați de cap cu li�
bertatea noastră nou găsită, că ni�
mănui nu i�a păsat de reguli pentru
minori sau de restricții la alcool
pentru multă vreme. Eram o nație
de bolnavi psihic“. Cu umor, cu
ironie, cu o amărăciune omnipre�
zentă, vocea Donnatelei se ridică,
în cele din urmă, așa cum își
dorea, mai presus de toți ceilalți.

Nu există urmă de îndoială și
trebuie semnalat faptul că Beatris
Serediuc a scris un roman care,
din multe puncte de vedere, lip�
sea din peisajul autohton al lite�
raturii despre anii de tranziție ai
societății românești. Cu ușoare
tușe feministe, cu un simț ascuțit
al psihologiei emoțiilor, cu un
ochi atotcuprinzător al dinamicii
familiilor postdecembriste, Don�
natela este un roman care merită
toată atenția cititorilor. SDC

Beatris Serediuc, Donnatela,
colecţia „Ego. Proză“, 

Polirom, 2022

Nouă perspectivă 
asupra anilor de tranziție
postdecembriști: Donnatela
de Beatris Serediuc
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Cebotari, o fabuloasă Marie 

Fragmentul de arhivă din intro�
ducerea galei are 1 minut și 14
secunde. Natalia, producătoarea
tv care l�a inserat în desfășu �
rător, a ales bine momentul cu
uimitoarea voce, de o puritate
impecabilă, despre care Tosca�
nini a spus că e „un bine cântat
Stradivarius“. 

Filmul despre viața cântăreței
spaniole Malibran, în care Maria
joacă alături de Rossano Brazzi și
Renato Cialente, două staruri
masculine ale epocii, a fost turnat
în 1943 la Cinecittà de regizorul
Guido Brignone și e doar una din�
tre producțiile cinematografice
cu subiect muzical în care so�
prana Maria Cebotari a jucat în
scurta ei viață. 

Peste aplauzele scenei din
film se suprapun aplauzele publi�
cului din sala Teatrului Național
de Operă și Balet „Maria Bieșu“. Pe
scenă urcă Fritz Gustav Diessl�
Curzon, al doilea fiu al artistei. E
un bărbat înalt și frumos, cu tră�
săturile tatălui, actorul austriac
Gustav Diessl de care Maria s�a în�
drăgostit fulgerător la Viena. Vor �
bește scurt, e emoționat și emo �
ționează. Sala aplaudă cald, publi�
cul moldovean care onorează finala
concursului interna țional de can �
to ce îi poartă numele e unul ex�
traordinar, în această seară de 10
februarie când se împlinesc 113
ani de la nașterea la Chișinău a
uneia dintre cele mai mari soprane
din toate timpurile. Maria Cebo�
tari, cea pe care, înainte de Callas,
melomanii au numit�o diva. O divă
a inimilor.

„Talentul ei artistic era înnăs�
cut. Cebotari, asemeni tuturor oa�
menilor excepționali, a dovedit
absurditate teoriei conform că�
reia nimeni nu este de neînlocuit“,
scria Walter Legge, unul dintre cei
mai influenți producători din in�
dustria muzicii clasice, în „Words
and Music“. Frumusețea unică,

tehnica perfectă și puterea incre�
dibilă a acestei voci i�a asigurat
locul în galeria marilor soprane
ale istoriei. 

Fetița slăbuță, cu ochi mari și
profunzi, născută într�o mahala
săracă a Chișinăului, a început să
cânte de la vârsta de 13 ani în corul
Catedralei Buna Vestire din Chi �
șinău, apoi în corul Mitropolitan,
dirijat de preotul Mihail Bere�
zovschi. Datorită calităților vocale
dovedite, Elena Basarab, fiica preo�
tului Berezovschi și solistă a Operei
din București, i�a dat mult timp
lecții gratuite. Ea i�a convins pe
părinții Mariei să o trimită la Con�
servatorul „Unirea“ din Chișinău,
acolo unde a studiat canto cu pro�
fesoara Anastasia Dicescu. 

În 1928, la turneul Teatrului
de Artă din Moscova e remarcată
de regizorul Alexandru Vîrubov,
care se îndrăgostește de ea și o co�
optează în trupă. Ajunsă la Berlin,
primește o bursă din partea dirijo�
rului Isaia Dobroven, care îi asi�
gură studii de interpretare vocală
cu profesorul Oskar Daniel în ca�
pitala Germaniei. După doar șase
luni e capabilă să susțină orice rol,
deși are încă volum mic și pro�
bleme cu limba germană. Studiază
cu tenacitate canto, germană și ita�
liană; pe 15 martie 1931 debutează
la Opera din Dresda sub bagheta
lui Fritz Busch, iar Bruno Walter o
invită la Festivalul de la Salzburg,
unde cântă rolul principal în Or �
feo ed Euridice de Gluck. Un star se
născuse.  

Îndrăgostit de vocea ei, Ri�
chard Strauss declară că e cea mai
completă artistă din Europa și scrie
pentru ea în 1935 Die schweig same
Frau (Femeia tăcută), op. 80, pe
un libret de Stefan Zweig, la pre�
miera căreia va cânta rolul Amin �
ta, sub bagheta lui Karl Böhm, la
Semperoper Dresda. Același Strauss
o sfătuiește să se mute în capitala
Germaniei, unde e angajată la
Opera de Stat a cărei primadona
va fi până în 1946. În 1936, anul
angajării ei la Berlin, a cântat Su�
sanna din Nozze di Figaro, Zerlina
în Don Giovanni și Sophie în Der
Rosenkavalier în turneu cu Opera
din Dresda la Covent Garden Ro �
yal Opera House din Londra. 

Din acel moment, a cântat pe
toate marile scene europene, in�
clusiv Opera de Stat din Viena și La
Scala din Milano. Cu un repertoriu

imens, Cebotari era un fenomen:
în memoriile sale Walter Legge no�
tează că pentru orice soprană care
anula un spectacol în Europa
exista un „telefon Cebotari“, care
putea cânta oricând și orice. 

În 1938 divorțează de contele
Vîrubov, pe care îl va susține finan�
ciar toată viața, și se căsăto rește cu
actorul austriac Gustav Diessl, cu
care a avut doi fii – periodicul vei�
nez „Die Presse“ a titrat atunci: „Gus�
tav Diess și�a îndeplinit destinul. A
luat�o de soție pe Sarah Bernhardt“. 

În 1946 părăsește Berlinul
pentru Opera de Stat din Viena,
cu care va întreprinde mai multe
turnee europene, cu spectacole
din nou la Covent Garden, în 1947,
unde cântă Salome, Donna Anna
și Contesa Almaviva în Le nozze di
Figaro. E cea mai bună Salomeea
din istorie, va spune Strauss, iar
evoluțiile sale cu ma rii interpreți
ai lumii sunt aplaudate de fiecare
dată minute în șir. A cântat de�a
lungul carierei sub bagheta unor
șefi de orchestră ca Herbert von
Karajan, Bruno Walter, Richard
Strauss, Fritz Bush, Arturo Tosca�
nini, Clemens Krauss, Karl Böhm
sau Wilhelm Furtwängler. 

A fost o celebritate în lumea
filmului, încă de la Solo per te cu
Beniamino Gigli din 1937, în 1943

fiind primită ca o mare vedetă la
București unde joacă Rosina în
Nunta mozartiană și asistă la
proiecția peliculei Odesa în flă�
cări, cunoscut și sub numele de
Cătușe roșii, cu un scenariu de Ni�
colae Kirițescu, un film despre
ororile bolșevice în Basarabia, re�
gizat de italianul Carmine Gallone
și finanțat de Ion Cantacuzino. 

În turneul de la București din
1943 primește titlul Steaua Româ�
niei în grad de comandor, printr�un
decret semnat de mareșalul Anto�
nescu și de regele Mihai, după ce
în 1934 primise Kammersängerin,
cel mai înalt ordin artistic al spa �
țiului german, cu semnătura can�
celarului Adolf Hitler. Din acest
motiv, pentru rolul Maria Tedo�
rescu din Odessa in fiamme și pen�
tru faptul că repeta obsedant că e
basarabeancă și româncă, Maria
Cebotari, împreună cu soțul ei, va
fi acuzată după război de colabo�
rare cu puterile Axei, așa cum a fost
și Wilhelm Furtwängler. În 1945,
regimul sovietic a cerut chiar „re�
patrierea“ în URSS a sopranei, dar
americanii în a cărei custodie se
aflau ea și soțul ei au refuzat, pen�
tru că Maria nu avut niciodată
cetățenia sovietică, ci rusă. 

Pe 27 septembrie 1947, Maria
Cebotari interpretează Donna

Anna cu Richard Tauber partener
la Viena, în ultima apariție scenică
înaintea extirpării unui plămân
afectat de cancer. Pe 20 mar  tie
1948, soțul ei Gustav Diessl moare
în urma unui atac de cord. Deși
are dureri îngrozitoare, continuă
să cânte, iar pe 31 martie 1949 se
prăbușește în timpul spectacolu�
lui cu Studentul cerșetor de Karl
Millöcker la Viena. În timpul ope �
rației chirurgicale din 4 aprilie
medicii îi descoperă metastaze la
ficat și pancreas. A murit pe 9
iunie 1949 la Viena. Înmormânta�
rea ei, la care au participat mii de
oameni, a fost „una dintre cele mai
impunătoare demonstrații de dra�
goste și onoare pe care le�a primit
vreodată orice artist din istoria
Vienei“, așa cum nota „Der Spie�
gel“. Cei doi fii ai Mariei Cebotari,
cu mezinul Fritz�Gustav în vârstă
de doar doi ani și jumătate, au fost
adoptați de familia marelui pia�
nist britanic Sir Clifford Curzon. 

Maria Cebotari a fost, în cu�
vintele tenorului Beniamino Gigli,
una dintre cele mai mari voci femi�
nine ale tuturor timpului. Ea ră�
mâne și astăzi, în epoca orgo li� 
oaselor dive de carton, una dintre
cele mai mari soprane ale tuturor
timpurilor, o fabuloasă Marie ro�
mâncă între Mariile lumii. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO



„Suplimentul de cultu -
ră“ vă prezintă în avan- 
premieră un fragment
din volumul de proză
scurtă Raluca nu s-a
culcat niciodată cu
Tudor de Cristina Chira,
în curs de apariție în
colecția Ego. Proză a
Editurii Polirom.

— FRAGMENT – 

Peștișorul rătăcitor

Peștele a rămas în camera lui
Akello, care a propus să�l botezăm
Mowgli. Așa cum era de așteptat,
Mowgli nu făcea mare lucru: se în�
vârtea în cerc sau stătea pe loc,
mișcând din aripioare și deschizând

și închizând gura, dar Akello îmi
trimitea poze cu el însoțite de me�
saje ca „Mowgli întreabă de tine“,
„Mowgli s�a întors de la plimbare și
ți�a adus un cadou“, „Mowgli a ter�
minat melodia și te cheamă s�o
asculți“. Când mă duceam la el, stă�
team amândoi și ne uitam la acva�
riu. „Crezi că e OK?“ „Cred că e trau� 
matizat“, zicea Akello, „doar și�a
văzut fratele murind“. „Poate nu
erau frați“, încercam eu, „poate erau
doar cunoștințe“. „Tot trebuie să fie
traumatizant să nu te vrea nimeni.“
Ca să umplem golul în care�și ducea
zilele, i�am cumpărat lui Mowgli un
set nou de pietricele (n�am găsit
decât roz) și i�am pus în acvariu o
jucărie de la un ou Kinder și un melc
adus de mine din Vama Veche. 

După nici două săptămâni, a
trebuit să�l relocăm pe Mowgli.
Anul universitar se terminase, că�
minul urma să se închidă peste
vară, eu îmi închiriasem o cameră
într�o casă, iar Akello urma să se
întoarcă în Uganda. Masterul lui

se încheiase și viza de student ex�
pira la finalul lunii. Guvernul bri�
tanic, prin intermediul e�mailu� 
rilor trimise de facultate, avusese
grijă săi amintească în fiecare
săptămână consecințele încălcă�
rii termenilor vizei lui de student:
închisoarea și deportarea. Lucru�
rile aveau o seriozitate pe care îmi
erau greu s�o cuprind când ne în�
tâlneam serile să povestim cum a
fost la cursuri sau când ne plimbam
de mână prin Londra: eram amân�
doi la fel de străini, copii ai culturii
britanice prin muzică, filme și edu �
cație (Akello poate mai mult ca
mine, din moment ce Uganda fu�
sese colonie britanică), aveam ace �
leași valori, aceleași visuri, ace leași
probleme, numai că eu aveam voie
să rămân în UK și el nu.

Nu știam ce�o să facem, așa
cum nu știuserăm nici la început.
Câteva luni am fost doar prieteni: îl
sunam să mă plâng de profesori, mă
suna când era în pană de in spirație,
făceam lungi plimbări prin parcuri
povestind despre viețile noastre di�
nainte de Londra – cum lucrasem
în baruri după terminarea arhi�
tecturii, în timp ce aplicam pe as�
cuns la mastere de scriere crea� 
tivă, cum se lăsase de politehnică
și le vânduse suc de fructe cor �
poratiștilor din Kampala ca să
facă rost de bani pentru primul
lui pian electric. Sfârșeam ziua în
camera lui (încălzită mereu la
temperaturi tropicale), ascultând
ce�a mai compus el și ce�am mai
scris eu. Era prima persoană cu
care voiam să vorbesc dimineața
și ultima căreia îmi venea să�i zic
noapte bună. Puteam să petrecem

ore întregi împreună, fără să
facem ceva deosebit și fără să ne
plictisim. Apoi am început să�i văd
fața zâmbitoare când închideam
ochii, să�mi răsune în urechi râsul
lui cald, liniștitor, să�mi pierd
șirul gândurilor când îi întâlneam
privirea, să�mi vină să�l ating, să�i
caut mirosul, să mă întreb cum să�
rută. Dar ce sens avea dacă el ur �
ma să se întoarcă în Uganda? Apoi,
într�o noapte, fumam așezați unul
lângă altul pe un zid, când Akello
și�a pus, ca din greșeală, mâna
peste mâna mea pe marginea zi�
dului, iar eu nu mi�am retras�o și
nici el. După asta, restul a fost sim�
plu. Am convenit că nici unul din�
tre noi nu știa ce o sa fie, dar că
trebuia să trăim în prezent. 

Pe Mowgli l�a adus cu ultima
tranșă de bagaje. Își eliberase ca�
mera de cămin și�și adusese la mi �
ne valizele cu care urma să plece la
aeroport, împreună cu câteva lu�
cruri pe care le agonisise în timpul
anului și pe care mi le lăsa mie:
căni, cratițe, o pătură, niște cărți.
Se strânseseră la mine să�și ia la
revedere prietenii noștri comuni,
Maeve, moașa din Manchester, Fa �
riz, chitaristul din Egipt, Luis, ilus�
tratorul de benzi desenate din

Mexic, și Joseph, scriitorul din
Africa de Sud, și îl așteptam cu toții
pe Akello. A sosit cu întârziere și cu
tricoul alb pătat de sânge. Pusese
niște cărți și bolul de sticlă într�o
pungă care se rupsese pe drum, ac�
variul căzuse și se ciobise la gură,
iar Akello reușise să se taie la mâ �
nă. L�am bandajat, rana era super�
ficială, iar Mowgli era bine, într�un
container de plastic în ghiozdanul
lui. Am pus acvariul proaspăt cio�
bit pe birou, cu pietricelele, jucăria
Kinder și scoica, și i�am dat dru�
mul lui Mowgli în noua lui casă.
Noi, restul, ne�am așezat care pe
unde în mica mea cameră, pe pat,
pe marginea ferestrei, pe jos, am
fumat și ne�am adus amin te fazele
amuzante trăite împreună ca și
când era o ocazie fericită și știam
când aveam să ne mai revedem.
Fariz, Luis și Joseph plecau și ei la
finalul lunii. Akello zâmbea când
era de zâmbit și râdea odată cu
ceilalți, dar era tăcut și absent și
mâzgălea cu un marker cutiuța ro�
tundă și portocalie de la oul Kin�
der în care�mi țineam eu iarba. A
doua zi, am găsit�o pe birou, aco�
perită cu liniuțe care formau un
labirint, iar în centrul lui era scris
„I ❤ you“. SDC
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Cristina Chira –
Raluca nu s-a culcat
niciodată cu Tudor

CARTEA

În cartea ei de debut, Cristina Chira depune mărturie
că la început nu a fost cuvântul, ci energia, acea ca�
pacitate a oamenilor de a acționa. Ca un cântec�ma�
nifest al feminității al cărui refren e tocmai această
energie, volumul de față își desfășoară forța narativă
de la prima până la ultima frază, survolând ingenios
viețile unor personaje de o vivacitate molipsitoare.

„De ce, Cristina Chira? De ce... Numai nenea Anghe�
lache, al lui Caragiale, ar putea să spună de ce, în vo�
lumul de față, fetele (și băieții) care pornesc la drum
cu toate pânzele și speranțele sus dau greș. În mai fie�
care text, scris cu o precizie a descrierii și a amănun�
telor remarcabilă, există un hop, ultimul, o enigmă,
decisivă pentru fericirea eroilor. Ce se întâmplă
acolo? îți vine să întrebi. De ce nu pot ajunge cu nici
un chip la liman? De ce? Dar Cristina Chira, cuminte,
nu vrea să răspunză.“ (Florin Iaru)

AUTOR

CRISTINA CHIRA (n. 1987, București) a urmat cursurile Univer sității de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“, specializându�se în patrimoniu
construit. A fondat Asociația Arché și a coordonat proiectul Monumente
Uitate, care a urmărit inventarierea și cercetarea vechilor reședințe no�
biliare din România, din mediul rural. În 2015 a absolvit un master de
scriere creativă la Birkbeck, University of London, iar în 2019 a urmat
un curs de scriere creativă cu Florin Iaru și Marius Chivu. A publicat în
„Revista de povestiri“, „Echinox“, „iocan“, „Timpul“, antologia Kiwi (2022)
și urmează să�i apară o proză în Kiwi (2023). În prezent, lucrează în pro�
iecte care încearcă să îmbine patrimoniul cu poveștile. Raluca nu s�a
culcat niciodată cu Tudor este volumul ei de debut.
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Pactul pentru lectură. O inițiativă 
a Asociației Editorilor din România
Acesta nu este un document cu
soluții miraculoase. Criza despre
care vorbește este sistemică, iar
rezolvarea nu poate fi decât
complexă, asumată la nivel înalt
și spri jinită de noi toți.

REALITATEA CIFRELOR

România a coborât, în 2023, la un
nivel al analfabetismului funcțio �
nal alarmant. Conform ultimelor
trei evaluări PISA, peste 40% din�
tre adolescenții de 15 ani nu au
capacitatea să înțeleagă ce citesc.
Altfel spus, după aproape zece ani
petrecuți în sistemul de educație
din România, un procent cople �
șitor de elevi nu au dobândit de�
prinderi minime în ceea ce priveș �
te pregătirea lor. Acest tablou de�
vine cu atât mai sumbru cu cât
trebuie să adăugăm o altă statis�
tică: fiecare al șaptelea elev aban�
donează școala înainte de a ter� 
mina gimnaziul. 

România are cea mai mică
piață de carte din toată Uniunea
Europeană, cu doar 5 euro – 25 de
lei – de persoană cheltuiți anual
pentru cărți. Consecințele sunt ex�
trem de grave pentru piața muncii
și pentru relațiile sociale. În vreme
ce piețele mari de carte europene
iau măsuri considerabile la cel mai
mic semn de scădere, la noi nu
există nici măcar schița minimă a
unei strategii naționale de încura�
jare a lecturii în rândul tinerilor. 

România în alte câteva cifre:
– 41,5% dintre copiii români

sunt în risc de sărăcie și exclu�
ziune socială (Eurostat);

– 45% dintre mamele sub 15
ani din Uniunea Europeană pro�
vin din România (Salvați Copiii);

– 73.868 de copii au cel puțin
un părinte plecat în străinătate
(Salvați Copiii).

DINCOLO DE CIFRE 
SUNT OAMENI

Din păcate, oricât de gravă, reali�
tatea statisticilor e rece și nu pare
să clintească nimic. Ar trebui să
avem însă în minte nu cifre, ci
destine individuale, copii, tineri
cu chip și nume, și atunci emoția,
răspunderea trezite ar fi cu mult

mai mari, astfel încât și luarea
măsurilor ce se impun să aibă alt
ritm, iar viitorul acestor altfel
anonimi 40% dintre adolescenții
noștri să capete conturul șansei
de a avea un loc de muncă mai
bine plătit, un nivel de trai decent,
o viață mai împlinită.

Copleșiți de gravitatea fără
precedent a cifrelor, conștienți to�
todată că dincolo de cifre sunt
destine individuale, dar și desti�
nul țării, lansăm acest Pact pentru
lectură și sperăm că, adunându�
ne cât mai mulți sub semnul lui,
vom readuce cititul în rândul de�
prinderilor de zi cu zi ale copiilor.
Lectura reprezintă fundamentul
educației, în orice domeniu, asi�
gură accesul la informație și con�
solidează gândirea.

NE ADRESĂM 
AȘADAR

Domnului președinte Klaus Iohan�
nis, guvernului României, clasei
politice, factorilor de decizie de
care depinde direct implementa�
rea la nivel național a setului de
măsuri propuse de�a lungul timpu�
lui de către AER, să asume în acest
al doisprezecelea ceas punerea lor
în faptă, astfel încât odată cu intra�
rea în anul electoral 2024 să poată
fi văzute primele rezultate, iar nu
doar auzite vechile promisiuni ne�
onorate de atâta timp. 

Ne dorim să putem conta pe
sprijinul și implicarea:

– educatorilor care știu că ci�
titul formează minți și modelează
caractere;

– asociațiilor non�guverna�
mentale, inițiativelor private cu
ajutorul cărora putem ajunge în
zonele defavorizate;

– bibliotecilor publice, care
trebuie să�și ceară explicit drep�
tul, prevăzut în lege, la înnoirea
fondului de carte;

– asociațiilor de elevi, stu �
denți, părinți, care pot solicita la
școală modalități mai moderne de
predare a literaturii, dar și a altor
materii;

– medicilor, psihologilor, con�
silierilor școlari, care pot ajuta me�
diul didactic să le arate elevilor
avantajele de care au parte cei
care citesc.

Mizăm pe aportul mass�media,
al jurnaliștilor, care să preia mesa�
jul și să accepte derularea unei
campanii de sprijinire a lecturii.

Avem încredere că mediul de
afaceri va fi de partea acestei cam�
panii.

Beneficiem deja de experiența
și disponibilitatea unor experți
internaționali de a ne fi alături.

n Ricardo Franco Levi, pre șe dintele
Federației Editorilor Europeni:
„Cărțile și cititul încă din primele
zile de viață sunt de o importanță
crucială; dacă părinții le citesc copii�
lor la culcare, cei mici vor învăța să
descopere lu mea cu ajutorul poveș �
tilor. Copiii care citesc cărți sunt mai
bine pre gătiți pentru viață.

Diversele campanii care pre�
zintă beneficiile cititului sunt o
excelentă mo dalitate de a încuraja
toți cetățenii să se apropie de cărți,
mai ales în relația cu copiii lor, ca
mod de petrecere a timpului liber,
ca mijloc de informare sau de în �
vățare. Mă alătur Aso cia ției Edito�
rilor și reprezentanților culturii
scrise din România în lansarea
apelului către un pact național
pentru lectură, cum deja există în
unele țări europene. O societate
de oameni care citesc este o socie�
tate mai unită și mulțumită. Orice
inițiativă de a avea mai mulți citi�
tori trebuie să fie încurajată“.

n Peter Kraus Vom Cleff, preșe �
dintele Asociației Editorilor și Li�
brarilor din Germania: „Din 2016, o
serie de studii privind competen țele
de citire în rândul elevilor din ciclul
primar a demonstrat faptul că o cin�
cime dintre copiii cu vârsta de 10 ani
sunt analfabeți funcțional. Situația
s�a înrăutățit în timpul pandemiei
de COVID�19. Dezvoltarea limbajului
și a abilităților de lectură de la o vârstă
fragedă constituie criteriul principal
pentru evoluția individului, ca să
poată avea succes la școală și, mai
târziu, în viață. O altă preocupare
este că trebuie să depășim inegali �
tățile sociale în ceea ce privește ac�
cesul la educație și la lectură.

Motivați de aceste dovezi în�
grijorătoare, ne�am unit forțele cu
Fundația pentru Lectură ca să
aducem o schimbare de anver�
gură. Pe 3 martie 2021, în cadrul

Summitului Național pentru Lec�
tură, Asociația Editorilor și a
Libra rilor din Germania și Fun �
dația pentru Lectură au lansat
inițiativa comună Pactul Național
pentru Lectură, care își propune să
îmbunătățească pro movarea citi�
tului în Germania. Pentru asta este
nevoie de o coaliție extinsă cu per�
soanele�cheie din politică, socie�
tate și din inițiativele de promo �
vare a literației. Există deja o sume�
denie de proiecte pline de râvnă,
multe fiind coordonate de volun�
tari, la nivelul unor comunități lo�
cale. Ce lipsește însă este o stra �
tegie extinsă la nivel național, care
ar trebui să culmineze cu un plan
național de lectură“.

n Jörg Maas, președintele
Fundației pentru Lectură, Germa�
nia: „Prin crearea unui Plan Na �
țional de Lectură în Germania,
vom stabili un numitor comun
care include nu doar proiectele și
dezideratele părților interesate
(guvernul federal, guvernele regio�
nale, edituri, sindicate, între prin �
deri și fundații), dar contri buie și la
dezvoltarea competențelor de lec�
tură pentru toți copiii, tinerii și
adulții din Germania. Cu o expe �
riență de peste 35 de ani, sub pa�
tronajul președintelui german,
suntem singura fundație din Ger�
mania care se concentrează pe lec�
tură, literație și educație. Planul
German de Lectură va include pro�
movarea lecturii de la naștere
până la maturitate, deoarece pă �
rinții încep de obicei mult prea
târziu să le citească sau să ci�
tească împreună cu copiii lor. Din
păcate, acest lucru este valabil
mai ales pentru familiile cu un
nivel scăzut de educație și cu un
statut social și economic defavo�
rizat. Cu toate acestea, studiile
arată că cititul, cântatul și jocul cu
bebelușii sunt extrem de benefice
în dezvoltarea limbajului și a abi �
lităților de citire și reprezintă baza
educației și a dezvoltării compe �
tențelor. Acesta este motivul pen�
tru care nu cooptăm doar parte �
nerii tradiționali din domeniul
educației, ci includem toate nive�
lurile societății ca să îmbună tă �
țim deprinderile, competențele și
condițiile de viață ale tuturor 

oamenilor în ce privește cititul, li �
terația și educația“.

CE POATE FACE 
FIECARE DINTRE NOI?
FIECARE GEST 
CONTEAZĂ

Fiecare semnătură contează: intră
pe petitieonline.com/pactul_pen�
tru_lectura pentru a sem na acest
Pact pentru lectură până pe 15 mar �
tie 2023. Toate semnăturile vor fi
atașate Pactului, care va fi depus la
Administrația Pre zidențială și la
Guvernul României.

PAȘI NECESARI

Conferința de presă, pe 15 februa�
rie la librăria Humanitas Lip�
scani. A fost prezentat Pactul pen� 
tru lectură, s�a discutat despre
cum ne afectează analfabetismul
funcțional și a fost transmis mesa�
jul președintei Maia Sandu, care
promovează o mișcare similară în
Republica Moldova. 

Vom monitoriza reacția fac�
torilor de decizie actuali și o vom
face cunoscută publicului larg.

Vom sistematiza și prezenta
publicului larg punctele ce țin de
lectură, de educație, din progra�
mele politice pregătite de partide
și candidați pentru anul electoral
2024.

Vom configura în cadrul AER
un grup de lucru dedicat acestui
Pact, care să comunice constant
cu partenerii. 

ÎN NUMELE CONSILIULUI
DIRECTOR AER

l Grigore ARSENE, 
președinte
l Silvia Colfescu, director edi�
tura Vremea, membru al Consi�
liului Director AER
l Dan Iacob, director Grupul
Editorial ART, membru al Consi�
liului Director AER
l Gabriel Liiceanu, președinte
fondator al Grupului Humanitas
l Silviu Lupescu, director gene�
ral, Editura Polirom
l Lidia Bodea, membru al Consi�
liului Director AER
l Dan Croitoru, membru al Con�
siliului Director AER
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Anul trecut, în noiembrie, s�a ser�
bat în Egipt și peste tot în lume
centenarul descoperirii mormân�
tului faraonului Tutankhamon,
ale cărui „prime trepte“ au fost
găsite de egiptologul Howard Car�
ter în 1922. Însă abia câteva săp�
tămâni mai târziu, pe 16 februarie
1923, exact acum 100 de ani, Carter
și tovarășii săi intrau în camera
funerară a faraonului, dez vă luind
lumii întregi inestimabilele comori
ascunse acolo de milenii. 

A urmat o adevărată furtună
mediatică care a zguduit nu numai
lumea arheologiei, ci a avut un
puternic impact cultura, un seism
ale cărui replici sunt simțite și as�
tăzi din plin. 

„Există un singur subiect, sin�
gurul care îi antrenează pe oa�
meni“, scria în februarie 1923 co�
respondentul „New York Times“
la Luxor. „Toți aud pomenit peste
tot doar numele lui Tut�Ankh�
Amon. Este strigat pe străzi, șoptit
în hoteluri, în vreme ce magazinele
locale fac reclamă la artă tutankha �
monică, pălării, curiozități, foto�
grafii, probabil că mâine se vor
găsi și antichități tutankhamonice
veritabile“. 

La nici câteva luni după ce Car�
ter și sponsorul său, lordul Car�
narvon, admirau pentru prima
oară sarcofagul lui Tutankhamon,
„ziarele americane deja relatau
despre influența exercitată de 

descoperirile egiptene asupra mo�
dei de pe Fifth Avenue, dar și des�
pre nou apărutul negoț cu artefacte
egiptene false“, scrie arheologul
Frank L. Holt într�un articol pu�
blicat de revista „Archaeology“.
Au fost primele simptome ale unei
frenezii pop culturale care nu s�a
stins nici azi. 

Egiptomania nu era ceva nou,
spune Frank L. Holt, care amintește
că vechea țară a faraonilor îi fasci �
nase în egală măsură și pe vechii
greci, și pe romani apoi, iar mai
târ ziu trezise un nou interes în
urma expediției napoleoniene de
la sfârșitul secolului al XVIII�lea.
Dar „Tut�mania“, ca „subgen al egip �
tomaniei“, cum spune arheologul
Bob Brier, atinsese un alt nivel.

Primele efecte ale acestui interes
s�au văzut în modă, de la ținutele

Un Tutankhamon de care
lumea nu se mai satură

și accesoriile mondenelor zilei la
produse cosmetice și bijuterii rea�
lizate inclusiv de cele mai mari
case, precum Cartier. La fel, rela�
tează „National Geographic“, des�
coperirea lui Howard Carter a in�
spirat puternic scriitori și artiști,
deseori în moduri ieșite din comun.
De exemplu, magicianul Jospeh
Carter, al cărui nume de scenă era
Carter cel Mare, promitea specta�
torilor să „dezvăluie secretele Sfin�
xului și minunilor din mormântul
regelui Tut“. Au urmat cărți, cân�
tece la modă, mărci de țigări, in�
dustria marketingului a fost prima
care a profitat din plin de această
manie. Vechii faraoni au început
să inspire din nou arhitecții și de�
coratorii de locuințe, influența ar�
tei egiptene fiind simțită, notează
„National Geographic“, mai ales
în sectorul cinematografelor ame�
ricane, o modă apărută odată cu
inaugurarea faimosului Grauman’s
Egyptian Theatre, pe Hollywood
Boulevard, în Los Angeles. De fapt,
celebrul cinematograf fusese ina �
ugurat în 1922, înainte de desco�
perirea mormântului lui Tutankh �
amon, dar a profitat din plin de
descoperirile lui Carter, inspi�
rând arhitectura multor altor ci�
nematografe și săli de spectacole
din SUA.

Iar acest interes nu s�a stins
odată cu perioada interbelică, regele
Tutankhamon și fantasma vechiului
Egipt găsește căi de a reveni mereu
în actualitate. De exemplu, în anii
’50, o aventură a personajelor Blake
și Mortimer în Marea Piramidă,
așa cum a fost ea imaginată într�un
celebru album de bandă desenată
de către belgianul Edgar Jacobs,
avea să se bucure de un uriaș succes
și să inspire un număr foarte mare
de puști să aleagă o viitoare carieră
de arheologi. 

O „Tutmanie 2.0“ a reapărut în
1972, când mumia faraonului și
comorile lui au fost expuse la Lon�
dra, în cadrul unei expoziții cu în�
casări record și care apoi, vreme
de nouă ani, a călătorit pe șase



începe anul viitor. Între timp, Ber�
nard Cornwell s�a reîntors la Shar�
pe, scriind cel de al 21�lea roman
din serie, Sharpe’s Assassin, care a
fost publicat în 2021.

CRUISE, SALVATORUL

La tradiționalul dejun anual al
nominalizaților la Oscar, care a avut
loc luni în Beverly Hills, Steven
Spielberg l�a îmbrățișat pe Tom
Cruise și i�a spus: „Ai salvat Holly�
woodul! Și poate că ai salvat și
distribuția filmelor în cinematografe.

Serios!“. Cruise a fost invitat la
dejun ca producător al filmului
Top Gun: Maverick care, dincolo
de un uriaș succes de cinema, a
fost nominalizat și la șase premii
Oscar, inclusiv pentru cel mai bun
film. În acest rol, Cruise a insistat
ca filmul să nu fie lansat decât
abia după sfârșitul pandemiei de
Covid, special ca Top Gun: Mave�
rick să poată fi lansat în cinema�
tografe și nu în streaming. Cruise
a câștigat pariul, filmul înregis�
trând încasări totale de aproape
1,5 miliarde. O adevărată perfor �
manță, care s�a înregistrat pe fun�
dalul unei depopulări accelerate
în ultimii ani a cinematografelor.

SERIA NEAGRĂ

n Adrien Fainsilber (91 de ani).
Celebru arhitect și urbanist fran�
cez, autor al celui mai mare muzeu
al științelor din Europa, Cité des
sciences din Paris, și al domului
La Géode.
nHugh Hudson (86 de ani). Regizor
britanic cunoscut mai ales prin suc�
cesul filmului Chariots of Fire (1981)
care a câștigat patru premii Oscar,
inclusiv pentru cel mai bun film.
nCarlos Saura (91 de ani). Celebru
regizor spaniol considerat, alături
de compatrioții Luis Buñuel și Pe�
dro Almodóvar, unul dintre cei
mai cunoscuți cineaști iberici. SDC
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ISTORII DE SUCCES

Bernard Cornwell (78 de ani) este
unul dintre cei mai cunoscuți ro�
mancieri britanici, autor de best �
selleruri specializat în ficțiune is�
torică. În același timp, este și unul
dintre cei mai ecranizați autori de
gen, două dintre seriile lui de ro�
mane fiind deja transpuse, cu suc�
ces, sub forma unor seriale TV:
seria Sharpe în anii ’90 și, mai re�
cent, The Last Kingdom, al cărui al
cincilea și ultim sezon a fost difuzat
anul trecut de Netflix. Ca mărturie
al succesului acestei serii despre
un războinic anglo�saxon, Netflix
va lansa pe 14 aprilie un film care
completează și pune punct final
seriei, intitulat Seven Kings Must
Die, bazat și el pe romanele lui
Cornwell. Dar producătorii nu au
așteptat finalul The Last Kingdom
pentru a�și îndrepta atenția spre
alte opere din bogata operă a lui
Cornwell. Astfel, producătorii se�
riilor His Dark Materials și Dr. Who
vor acum să adapteze The Warlord
Chronicles, o trilogie în care Corn �
well spune o versiune plauzibilă
din punct de vedere istoric a le�
gendei regelui Arthur. „Din tot ce
am scris, aceste cărți sunt prefera�
tele mele“, spune autorul britanic
despre trilogia pentru ale cărui
drepturi de adaptare, scrie „Variety“,
studioul Bad Wolf Productions ar
fi plătit în jur de 80 de milioane de
dolari. Primul sezon, bazat pe ro�
manul The Winter King, va avea
zece episoade, iar filmările vor 

PE SCURT
con tinente. Masca funerară a fa�
raonului a devenit unul dintre cele
mai cunoscute artefacte arheolo�
gice din lume, iar multe grupuri
au adoptat�o ca simbol politic. În
Egipt, imaginea lui Tutankhamon
reprezintă independența și mân�
dria națională, iar în timpul revol �
telor din 2011, ea a apărut ca graffiti
în Cairo.

Dar în 1923 ceea ce a alimentat
din plin propagarea Tut�maniei,
a fost senzaționala poveste a „bles�
temului faraonilor“ sau a „bleste�
mului mumiei“. După cum se știe,
această poveste a devenit cu ade�
vărat o senzație media după ce
lordul Carnarvon și alte câteva
persoane au murit în condiții nu
foarte bine explicate în perioada
imediat următoare descoperirii
mor mântului lui Tutankhamon.
Credința în existența unui blestem
fusese reactivată de o scrisoare
„plină de imaginație“ a popularei
scri itoare Marie Corelli, în care
autoarea cita dintr�o carte obscură
care vorbea despre „o pedeapsă
cumplită ce îi va lovi pe toți cei
care vor pătrunde în mormânt“.
Când, la două săptămâni după
apariția scrisorii în paginile „New
York World“, lordul Carnarvon mu �
rea în mod misterios, toată lumea
a fost cuprinsă de frenezie, convinsă
că există într�adevăr un blestem.
Sir Arthur Conan Doyle, creatorul
lui Sherlock Holmes și pasionat
de ocultism, a sugerat că moartea
lordului se datorează unor forțe
„elementale“, create de preoții lui
Tutankhamon. 

Se spune că, super stițios, Mus�
solini, care primise în dar o mumie
egipteană, când a auzit ce s�a 

întâmplat, a poruncit imediat ca
aceasta să fie scoasă din Palazzo
Chigi.

De fapt, cum scrie „Washington
Post“, credința într�un blestem al
faraonilor exista de mai bine de o
sută de ani înainte de descoperirea
lui Carter, egiptologul Dominic
Montserrat susținând că a desco�
perit prima referire la așa ceva în
programul unui stripshow londo�
nez din 1820. Literatura fantastică
preluase imediat ideea, reînviind
mumiile regale ale vechiului Egipt
în cărți sau povestiri ce au apărut
în deceniile următoare precum The
Mummy: Or a Tale of the Twenty�
Second Century (1927) de Jane C.
Loudon, Lost in a Pyramid, or The
Mummy’s Curse (1869) de Louisa
May Alcott sau povestirile horror
The Ring of Thoth (1890) și Lot No.
249 (1892) de Arthur Conan Doyle,
această din ultimă povestire fiind
cea care, practic, a imprimat ima �
ginea mumiei reanimate în istoria
literaturii horror. „Tut�mania“ din
anii ’20 și fenomenul mediatic al
„blestemului“ avea să inspire direct
realizarea filmului The Mummy
(1932), bazată oarecum pe poves�
tirea The Ring of Thoth, un film de
mare succes în epocă care avea să
plaseze Mumia în panteonul celor
mai populari monștri ai literaturii
și filmului fantastic. Așa cum pro�
babil știți, Mumia a fost ulterior
protagonistul a numeroase conti�
nuări și a altor filme originale, ea
fiind resuscitată periodic de către
cine aști, cu mai mult sau mai puțin
succes, alimentând, cu fiecare nouă
încarnare, extraordinara fascinație
pe care vechiul Egipt o exercită
asupra lumii moderne. SDC
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„Care este, la urma urmei, longe�
vitatea culturală a unei bombe
sexy, a unei femei fatale?“, se în�
treabă „New York Times“ într�un
articol prilejuit de dispariția, la 82
de ani, a actriței Racquel Welch.
„Tindem să credem că, la o anu�
mită vârstă, respectiva va renunța
la acest statut. Dar doamna Welch
nu a făcut�o. A reușit să�l păstreze,
cu multă demnitate. Cum a fost
posibil? Căci doamna Welch nu a
fost în primul rând o actriță, deși
a jucat în multe filme. A fost un
icon de un anume gen, o sirenă a
ecranului în timpul revoluției se�
xuale. Numele ei a devenit sino�
nim cu o anume formă de erotism,
bazat pe forma ei de frumusețe.“

„New York Times“ nu este
deloc deplasat subliniind acest
statut de sex�simbol al lui Raquel
Welch; avalanșa de necrologuri
care au însoțit dispariția vedetei
a făcut la fel, marcând astfel ade�
văratul impact pe care actrița
americană l�a avut asupra lumii,
începând de mai bine de jumătate
de secol. După dispariția lui Ma�
rilyn Monroe, Welch, în plină eră
marcată de o profundă schimbare
culturală, avea să o înlocuiască în
rolul de sex�simbol universal,
„dând la o parte ideea că numai o
blondă poate încarna chintesența
feminității“ („Le Figaro“). În 1998,

Playboy a clasat�o pe a treia po �
ziție în topul celor mai sexy o sută
de vedete ale secolului XX, după
Marilyn Monroe și Jayne Man�
sfield, dar înaintea lui Brigitte
Bardot.

Raquel Welch, pe numele ei
real Jo Raquel Tejada, s�a născut
în Chicago, fiică a unei engle�
zoaice și a unui inginer bolivian,
a ajuns de foarte tânără în Cali�
fornia și, după un prim mariaj
ratat și o serie de concursuri de
frumusețe câștigate, a bătut la
porțile Hollywoodului.

Al doilea ei mariaj, cu Patrick
Curtis, un ingenios agent publici�
tar, avea să se dovedească un mo�
ment esențial în viața ei, scrie

Daniel Mansour în cartea From
Abba to Zoom: A Pop Culture En�
cyclopedia of the Late 20th Cen�
tury. Cei doi au început să o
promoveze agresiv, exploatând fi�
zicul ei spectaculos, ascunzându�i
originea latino. Intensa campanie
publicitară, alimentată de nenu�
mărate pictoriale, a dat rezulta�
tele scontate, când Welch a
de venit în anii ’60 o celebritate
inter na țională și una dintre vede�
tele cele mai bine plătite ale Hol�
lywoodului. Numai într�un singur
an a ajuns pe un număr record de
80 de coperți de revistă.

Două au fost momentele care
au propulsat�o pe Welch în stra�
tosfera sex�simbolurilor. După un

șir de roluri de coloratură, ea apa �
re în popularul film SF Fantastic
Voyage (1966), îmbrăcată într�un
costum mulat alb, apoi, în același
an, în fantezia preistorică One Mil�
lion Years B.C. Este un film aproa �
pe mut, Raquel are doar câteva
replici, dar o producție care va ră�
mâne în istoria cinemaului mai
ales prin posterul lui, care o pre�
zintă pe actriță în poza ei iconică,
îmbrăcată cu celebrul bikini din
blană. Este o imagine care s�a im�
primat adânc în psihicul pop�cul�
tural, o imagine care, amin tește
„Movieweb“, a decorat milioane
de pereți din camerele ado les �
cenților începând din anii ’60 în�
coace. Și care a marcat definitiv
cariera vedetei.

Căci, spune David Mansour,
considerată mai mult un star,
Welch nu a mai reușit niciodată
să scape de statutul de sex�simbol
și să fie luată în serios ca actriță,
în ciuda unui Glob de Aur pentru
rolul din Cei trei mușchetari, pri�
mit în 1984. Ea apare constant și
astăzi pe listele „celor mai sexy o
sută de staruri din istoria filmu�
lui“ („Empire Magazine“) sau „cele
mai sexy o sută de vedete ale seco�
lului XX“ („Playboy“).

Un statut care a sfârșit prin a o
deranja pe vedetă: „Aveam într�a �
devăr senzația că oamenii își bat
complet joc de mine, că sunt inte �
resați de altă femeie. Erau îndră �
gostiți de o super femeie venită
din Amazonia! N�am fost crescută

să fiu un sex�simbol, nici nu e în
natura mea să fiu așa ceva. Faptul
că am devenit este poate cea mai
frumoasă și mai norocoasă neîn �
țelegere din istorie“.

În ciuda acestui statut, ea a re�
fuzat să apară goală în rolurile ei,
chiar și într�un pictorial pentru
„Playboy“, pe care l�a realizat în
1979. Ceea ce l�a făcut pe patronul
revistei să declare că Raquel Welch
„este unul dintre ultimele sex�sim�
boluri clasice, ea vine din tr�o eră
în care puteai să fii considerată cea
mai sexy femeie din lume fără să îți
dai hainele jos. A refuzat să se dez�
brace pentru noi și am fost de
acord, fiindcă pictorialul pe care 
l�am publicat arată că are dreptate“.

Până spre finalul vieții, actri �
ța avea să discute public, în inter�
viuri, acest statut. „Cea mai grea
parte a fost să înțeleg că eram un
obiect, nu pentru filmul acela, ci
pentru întreaga industrie a filmu�
lui“, declara în 2012, în „Men’s
Health“. „Un obiect căruia nu i se
permite să deschidă gura decât
atât cât trebuie. A fost frustrant la
primele filme, pe urmă am realizat
că asta vine la pachet. Uitați�vă la
Marilyn Monroe, totdeauna m�am
întrebat de ce părea atât de nefe�
ricită. Toți păreau să i se închine
ca unei zeițe. Dar n�a fost nicio�
dată nominalizată pentru come�
diile și musicalurile ei, oricât de
bună actriță a fost. Dintr�un anu �
me motiv, oricine are sex�appeal
este rar luat în serios.“ SDC

Dispariția unui sex-simbol longeviv

Să fii soț model poate fi foarte
greu sau foarte ușor, depinde de
structura ta interioară. Este greu
dacă asta implică eforturi care te
scot din zona de confort și e ușor
dacă ești, de exemplu, ca mine.
Fără să mă chinui aproape deloc,
acțiunile mele aduc mereu feri�
cire și veselie conjugală. 

Cu ocazia celei mai recente ani�
versări a zilei ei de naștere, m�am
trezit la ora șapte. Fericirea a în�
ceput să�i danseze în priviri pre�
cum un corp de balet. Dragule, ai
făcut tu gestul ăsta pentru mine?
Normal, e ziua ta, unde este ca�
feaua? După cafea și o porție prea
consistentă de madlene, am pus
mâna pe aspirator. Pe mine trea �
ba asta mă relaxează, se produce
un fel de zgomot alb care mă rupe
de exterior și mă ajută să fiu crea�
tiv. În bucătărie mi�au venit în
cap două versuri, în living alte
patru, pe hol deja îmi imaginam

un refren. Noul cântec beneficia și
de un fel de videoclip în direct, cu
coada ochiului o vedeam pe ea
dansând de bucurie fiindcă dau
cu aspiratorul. Eram un fel de
Freddie Mercury care nu vrea să
break free. Apoi am dat cu mopul
prin toată casa, râzând de unul
singur când mă gândeam cât de
nepotrivită este denumirea de
curling a sportului ăluia. 

Diseară avem musafiri la gră�
tar, dar până atunci oare vrei să
mă ajuți să fac ordine în dulapuri?
Sigur că vreau. Vai, ești minunat!
Sigur că sunt. Uite, m�am gândit să
renunțăm la toate lenjeriile de pat
albe, aș vrea să le înlocuim cu
unele în culori vii. Vrei? Sigur că
vreau, fiindcă oricum asta vei face,
din moment ce ți�a încolțit ideea.

Acum știu și ce cadou îți dorești,
buchetul de trandafiri și cinci len�
jerii în culori vii.

Grătarul aniversar este în
același timp sursă de hrană și
motiv de socializare. Pisici mior�
lăind chinuite de poftă, câinele
așteptându�și oasele, iar lângă el,
pe iarbă, invitații joacă badmin�
ton sau volei, copiii taxând cu câte
zece lei fiecare săritură peste gar�
dul vecinului pentru a recupera
fluturașul sau mingea. Mormanul
de cearșafuri albe devenite paria
mi�a dat o idee grozavă pentru
distracție și pentru a marca aceas �
tă minunată zi. Cu o mașină de
cusut din aia manuală am început
să le unesc între ele. Erau atât de
multe încât am obținut nu unul, ci
trei lampioane imense. Pentru aer

cald am folosit spray�uri cu gaz
butan. Ne�am pus fiecare câte trei
dorințe, apoi le�am lansat în ro�
pote de aplauze. Le�am privit pâ �
nă ni s�au pus cârcei pe ceafă. Un
vânt bun și cald a făcut lampioa�
nele nevăzute. Atât de frumos și
de înalt pluteau, încât nu m�aș
mira să aflu că au ajuns până în
America. SDC

Gesturi frumoase
BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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