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1. Suntem dezrădăcinate.
Călătoria mea și poveștile

altor fete refugiate din
toată lumea, Malala

Yousafzai

Laureata Premiului Nobel
pentru Pace, 2014

Bestseller la Gaudeamus 2019

l Traducere de Bianca Alecu

Câștigătoarea Premiului No �
bel pentru Pace și autoarea de
bestselleruri Malala Yousafzai le
aduce în fața noastră pe câteva
dintre persoanele aflate în spatele
statisticilor și știrilor zilnice des�
pre milioanele de oameni din în�
treaga lume ce sunt forțați să�și
părăsească domiciliul. Vizitele fă�
cute de Malala în taberele de
refugiați au ajutat�o să vadă cu alți
ochi propria experiență a dezră�
dăcinării – mai întâi ca persoană
strămutată intern, în perioada co�
pilăriei petrecute în Pakistan, apoi
ca activist la nivel internațional ce
putea călători oriunde în lume,
mai puțin în iubita ei țară natală.
În Suntem dezrădăcinate, Malala
nu spune doar povestea ei despre
adaptarea la o nouă viață și dorul
de casă, ci împărtășește și poveș tile
unor tinere pe care le�a întâlnit în

timpul numeroaselor ei călătorii –
tinere care și�au pierdut familia, co�
munitatea și, adesea, singurul mod
de viață pe care�l știau. În plină
criză a migrației, în timp de război
și conflicte izbucnite la graniță,
Suntem dezrădăcina te este un
aver tisment important care amin �
tește că fiecare dintre cei 68,5 mi�
lioane de oameni ce sunt stră� 
mutați în prezent reprezintă o per�
soană – adesea tânără – cu pro�
priile sale speranțe și aspirații, care
merită să trăiască în pace și să�i fie
respectate drepturile universale.

2. Sapiens. Scurtă istorie
a omenirii, Yuval Noah

Harari 

l Traducere de Adrian Șerban

Acum 100.000 de ani, pe pă�
mânt existau cel puțin șase specii
de oameni. Astăzi există una sin�
gură:noi, homo sapiens. Ce s�a în�
tâmplat cu celelalte? Și cum am
ajuns să fim stăpânii planetei? De
la începuturile speciei noastre și
rolul pe care l�a jucat în ecosiste�
mul global până în modernitate,
Sapiens îmbină istoria și știința
pentru a pune în discuție tot ce
știm despre noi înșine, ne arată
cum ne�am unit ca să construim
orașe, regate și imperii, cum am

ajuns să credem în zei, în legi și în
cărți, dar și cum am devenit scla�
vii birocrației, ai consumerismu�
lui și ai căutării fericirii. De ase� 
menea, ne îndeamnă să privim în
viitor, căci de câteva decenii am
început să încălcăm legile selec �
ției naturale care au guvernat
viața în ultimii patru miliarde de
ani. Dobândim capacitatea de a
modela nu doar lumea din jurul
nostru, ci și pe noi înșine. Încotro
ne duce aceasta și ce vrem să 
devenim?

3. Acasă. O istorie a vieţii 
private, Bill Bryson

l Traducere de Ciprian Șiulea

Mulți dintre noi trăim în con�
fortul propriilor locuințe fără să
știm cum au ajuns să arate și să fie
organizate așa cum sunt astăzi, cu
tot ceea ce cuprind ele. Pornind
de la această constatare, Bill Bry�
son ia ca model propria casă pen�
tru a reface îndelungata istorie a
vieții private. Descrie pe rând ca�
merele și obiectele din ele și ne
arată în tot atâtea povești capti�
vante cum au apărut sau cum au
evoluat. Mai mult, întrucât, în opi�
nia sa, orice se întâmplă în lume în�
cepe și sfârșește în casele noastre,

viața privată ajunge să prileju�
iască digresiuni delectabile în is�
toria mare. Astfel, baia constituie
punctul de plecare pentru o isto�
rie a igienei, dormitorul – pentru
una a sexului sau a morții, bucă�
tăria – pentru o istorie a ali men �
tației și a comerțului cu miro� 
denii. Iar anecdotica volumului și
detaliile picante despre viața pri�
vată a unor nume ilustre fac lec�
tura cu atât mai savuroasă.

4. Călătoria Oamenilor
Cărţii, Olga Tokarczuk, l

Laureata Premiului Nobel 2018

l Traducere din limba po�
lonă de Constantin Geambașu

„Barbarii nu călătoresc, ei se
îndreaptă pur și simplu către o
anume destinație sau invadează
teritorii.“ Olga Tokarczuk

„A ascuns Cartea într�un loc
ce i s�a părut creat în acest scop:
într�un defileu de munte, unde
pustnici în căutarea singurătății
își construiseră o mică mănăstire.
Lor le�a încredințat Cartea, pro �
mițându�și că se va întoarce abia
după ce îi va fi pregătit pe oameni
pentru acceptarea ei... Alese șapte
oameni înțelepți și demni și îm�
preună cu ei întemeie Frăția, ce
avea să se ocupe de reformarea
lumii și de pregătirea acesteia
pentru schimbarea ce urma să
vină. Dar în planurile mărețe ale
lui H.R.C. interveni, cum se întâm�
plă de obicei, istoria. Se făcură
două războaie unul după altul,
apărură noi reformatori... Înce�
pură persecuțiile, se aprinseră ru�
gurile. Privind stelele și cercetând
proprietățile materiei, oamenii se
apropiau uneori la un pas de ade�
văr, dar apoi anulau totul în fața
noilor camere de tortură ce apă�
reau ca tarabele la iarmaroc.
H.R.C. muri la Anvers, cu fața brăz�
dată de zbârciturile amărăciunii.
Înainte de a se stinge, cu mâna 

tremurândă, întocmi pe un petec
de hârtie harta munților în care
ascunsese Cartea, cu speranța
naivă că marea învolburată a isto�
riei se va liniști, iar oamenii se vor
ocupa în cele din urmă de ceea ce
este mai important.“

5. Lumina de veghe, 
Michael Ondaatje 

Bestseller la Gaudeamus 2019

l Traducere din limba en�
gleză și note de Ariadna Ponta

Autorul romanului Pacientul
englez, laureat al Booker Prize
1992 și Golden Man Booker Prize
2018
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În perioada tulbure de după
încheierea celui de�al Doilea
Război Mondial, doi adolescenți
londonezi, Nathaniel și Rachel,
rămân să trăiască în casa fami�
liei împreună cu un bărbat vag
cunoscut, poreclit Molia, care le
va fi tutore. Părinții pleacă unul
după altul în Singapore, în inte�
res de serviciu, sau cel puțin așa
par să stea lucrurile – asta până
când Rachel descoperă în piv �
nița casei cufărul de călătorie al
mamei, cu toate hainele și lucru�
rile acesteia frumos aranjate și
lăsate în chip inexplicabil acasă.
În lunile ce urmează, viața celor
doi adolescenți se modifică radi�
cal. Casa lor devine un loc de în�
tâlnire pentru diverși inși stra �
nii, iar Nathaniel și Rachel ajung
implicați în lucruri pe care nu le
pricep pe de�a�ntregul: întâlniri
misterioase, con trabandă cu ogari
de curse, tran sporturi ciudate în
miez de noapte. Peste toate pla�
nează o amenințare tăcută și
grea, care pare să aibă legătură
cu războiul abia terminat și cu
mama lor. Abia peste treispre�
zece ani Nathaniel va descoperi
adevărul despre dispariția aces�
teia, dar și un alt adevăr, mai du�
reros, legat de prima lui iubire
adolescentină. Scris sub forma
unui roman de aventuri și spio�
naj, Lumina de veghe este de fapt
o carte despre maturizare, dra�
goste și răzbunare, un bildun�
gsroman complex, cu destine
întrețesute, care menține sus�
pansul până la ultima pagină.

6. Cei rămași și cei plecaţi,
Parinoush Saniee

Bestseller la Gaudeamus 2019

l Traducere din limba per�
sană de Cristina Ciovârnache

Autoarea bestsellerului Cel
care mă așteaptă

Ce înseamnă în esență a fi
compatriot? Din punctul meu de
vedere, a trăi pe teritoriul ace �
leiași țări cu cineva nu este sin�
gura condiție pentru a fi com �
patriot cu persoana respectivă. A
împărtăși aceeași cultură este un
criteriu poate chiar mai important.
Așadar, ca să rămânem com �
patrioți chiar și atunci când trăim
vieți rupte unele de altele, în locuri
diferite, unde ne�am adaptat la cul�
turi diferite, trebuie să ne dăm
mâna și să facem tot ce ne stă în
putință pentru a păstra legăturile
afective dintre noi. Distanța fizică
e și așa destul de mare, să încercăm
deci să le diminuăm pe celelalte.
Am scris această carte în anul 2006
cu o perspectivă fundamental pe�
simistă în ce privește visul de a re�
face relațiile rupte, pe care la acea
vreme le consideram pierdute.
Evenimentele din anii următori și
strigătul de libertate al celor
rămași în patrie mi�au arătat că
aceste legături sunt încă solide și
deosebit de strânse. În această
carte am încercat să abordez cele
mai dure acuzații pe care cele două
tabere și le aruncă una celeilalte și
cu siguranță ambele grupuri vor fi
deranjate de acest lucru, dar ce e de
făcut? Trebuie să spunem lucruri�
lor pe nume și să privim realitatea
în față. Poate așa vom reuși să ne
judecăm mai just unii pe alții, în
mai mare cunoștință de cauză.
Poate așa ne vom înțelege mai bine
și, la greu, ne vom da mâna cu prie�
tenie și vom striga într�un singur
glas lucrul pe care ni�l dorim cu
toții. (Parinoush Saniee)

7. Fetele Căpitanului, 
María Dueñas

Bestseller la Gaudeamus 2019

l Traducere din limba spa�
niolă și note de Lavinia Similaru

„Bestsellerul incontestabil al
anului.“ („La Vanguardia“)

María Dueñas ne spune în Fe�
tele Căpitanului povestea emoțio �
nantă a tuturor celor ce s�au văzut
vreodată obligați să�și părăsească
țara, să învețe altă limbă și să se
adapteze într�o altă cultură. Vic�
toria, Mona și Luz, trei tinere su�
rori, pleacă din Spania împreună
cu Remedios, mama lor, ca să tra�
verseze oceanul la chemarea tată�
lui, care a pus pe picioare un mic
local, El Capitán. Însă, când tatăl
moare pe neașteptate, iar banii abia
dacă le ajung să supra vie țuiască,

cele trei surori încearcă să răz�
bată printre escroci, adver sități și
iubiri, căutând să�și transforme
visul în realitate.

Fetele Căpitanului este un
tribut adus femeilor care reușesc
să stea neclintite dinaintea vântu�
rilor potrivnice ale destinului,
precum și celor curajoși care au
trăit – și trăiesc – aventura ade�
sea eroică și de cele mai multe ori
incertă a emigrării.

„Un roman absolut captivant
despre trei femei pe cale să�și în�
ceapă o nouă viață.“ („El Mundo“)

„María Dueñas demonstrează
încă o dată că, atunci când totul
sfârșește în dezastru și violență,
ea știe să creeze tensiune dând
speranță.“ („Frankfurter Allge�
meine Zeitung“)

„Dueñas este pur și simplu 
regina romanului spaniol.“ („La
Razón“)

8. Alte culori, 
Orhan Pamuk

Laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură 2006

Bestseller la Gaudeamus 2019

l Traducere din limba turcă
și note de Luminița Munteanu

„Subtile, delicate și nuan �
țate… Multe dintre aceste eseuri
sunt reacții ale unui observator
sensibil la micile plăceri și dureri
ale vieții de zi cu zi.“ („San Fran�
cisco Chronicle“)

„O privire neașteptată în inti�
mitatea vieții scriitorului. Cele
mai mărunte momente cotidiene
sunt evocate în fragmente de o
rară frumusețe.“ („The Indepen�
dent“)

„Pamuk a dezvăluit mai mult
despre sine decât a intenționat.“
(„The Times Literary Supple�
ment“)

„Orhan Pamuk ia lumea pe
care credeam că o cunoaștem și o
aduce la viață… El a devenit unul
dintre acei scriitori pe care atât
Occidentul, cât și Orientul și�i pot
numi ai noștri.“ („The New York
Times“)

9. Să-mi trimiţi un cuvânt
din când în când. O

poveste de dragoste și
supravieţuire în Gulag, Or-

lando Figes

l Traducere de Daniela 
Rogobete

Să�mi trimiți un cuvânt din
când în când este extraordinara
poveste de dragoste dintre doi ti�
neri din Moscova, Lev și Svetlana.
Despărțiți timp de paisprezece
ani de al Doilea Război Mondial și
de Gulag, ei au rămas credincioși
unul altuia și au lăsat în urmă un
uimitor monument închinat iubi�
rii lor: 1.500 de scrisori, cores �
pondența lor din perioada în care
Lev s�a luptat să supraviețuiască
în unul dintre cele mai faimoase
lagăre de muncă ale lui Stalin. In�
troduse și scoase pe furiș din
lagăr de diverși muncitori și
funcționari, aceste scrisori, ne�
cenzurate, au o franchețe frapan �
tă, lăsându�ne să pătrundem în
lumea interioară a doi oameni.

Orlando Figes spune povestea
Svetlanei și a lui Lev cu o înțe �
legere și o căldură remarcabile,
reconstituind în mod impresio�
nant lumea în care ea s�a desfă �
șurat. Corespondența lor este
singura consemnare în timp real
de o asemenea amploare a vieții
în Gulagul lui Stalin, dar cititorul
este fascinat și de povestea unui
cuplu care, deși prins în vâltoarea
istoriei, își menține viu devota�
mentul. Așa cum arată această
carte incredibilă, dragostea, dă�
ruirea și speranța pot triumfa
chiar și în vremurile și situațiile
cele mai îngrozitoare.

10. Harun și marea de
povești, Salman Rushdie

l Traducere din limba en�
gleză de Dana Crăciun

l Vârsta recomandată 12+

Într�o lume îndepărtată, cu
magicieni și animale vorbitoare,
un băiețel de doisprezece ani în�
cearcă să�i redea tatălui său darul
povestirii și să aducă la viață Ma �
rea de Povești.

„Războinicul era și el o apa riție
neobișnuită. Părul lung și lins îi era
prins într�o coadă groa să ce�i atâr �
na până la brâu. Fața îi era vopsită
în verde, buzele îi erau stacojii,
ochii și sprâncenele ne gre�negre,
iar pe obraji avea dungi albe. Costu�
mul de luptă mătăhălos, format din
apărătoare de piele și pernițe groa �
se la umeri și coapse, îl făcea să pară
și mai mare. Iar forma sa fizică și în�
demânarea la mânuitul sabiei erau
mai presus de orice văzuse Harun
până atunci. Indiferent ce șme �
cherii încerca umbra, războinicul le
răspundea pe măsură. Și cum lup�
tau ei unul cu altul, picior lângă pi�
cior, Harun începu să vadă în due� 
lul lor un dans de o mare frumusețe
și grație, un dans pe o tăcere per�
fectă, căci muzica se auzea doar în
capul dansatorilor...“ SDC
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Dar dacă sfârșitul lumii deja s�a
întâmplat în ultima clipă a anu�
lui 1999, cum a fost profețit? Mai
țineți minte cum a fost? Chiar
mai țineți minte?

Ningea când a început anul 2000,
a fost ultima trecere dintre ani
când a nins, zăpada s�a așezat
atunci ca un giulgiu și poate că
noi toți am uitat atunci, chiar
atunci!, tot ce am știut vreodată. 

Poate că atunci, chiar atunci!,
am alunecat din timp, poate că
acum ne aflăm într�un apendice,
într�un rest de existență, în care
ni se simulează întâmplări, pen�
tru a se râde de noi, cu Bush Ju�
nior și Justin Bieber și zidul lui
Donald Trump și celelalte orori.

Poate că noi nu am avut fii și
fiice, poate că nu am dat faliment
și nu am făcut cancer de prostată
și de col uterin, poate că încă
trăim mereu aceeași ultimă zi și o
uităm de fiecare dată, poate că...

Poate că, într�adevăr, anul
2000 nici n�a venit, poate că
numai visăm visul acesta urât,
poate că dacă ne�am putea trezi
ne�am trezi într�un alt vis, visat de
un uriaș sau un pitic sau un
monstru sau un înger alungat,
condamnat pentru totdeauna la
uitare și nefericire. 

Poate că acolo trebuie să ne
întoarcem – în ultimele clipe ale
lui 1999. 

Trăiați pe atunci, mai țineți
minte?

Eu trăiam. 
1999 a fost cel mai frumos an

din viața mea, aveam șaisprezece
ani, trăiam între ruinele micului
oraș din munți și eram foarte fericit.

Aveam șaisprezece ani și toată
viața era încă înainte și mai era și
Laura. 

Nimeni nu o să vă spună asta,
dar adolescenții renunță la copilă�
rie seduși de sirenele unei iubiri
mai puternice decât toată copilăria. 

Când își dau seama că au fost
trași pe sfoară, e prea târziu și își
caută în zadar copilăria pierdută,
așa că pariază din nou pe copii lor
și pe copiii copiilor lor și toți
pierd aceeași partidă, în veacul
veacului, fiindcă omul nu se poate
vindeca nici de iluzia marilor iu�
biri, nici de moarte. 

Am șaisprezece ani și cerul e
mai înalt și iarba e verde, ascult
Floyd, calc peste nori și cred că
răul e trecător, sunt puternic, ne�
înfricat, bun și drept și port în
mine o primăvară care nu se
poate încheia.

Iar Laura era chiar așa cum
trebuie să fie o tânără fată, și
copil, și ideal, și carne arzând, fe�
cioară și târfă și nimfă și zeiță, 
și lumea toată era pe atunci
numai o grădină a raiului din care
tot ce aveai de făcut era să muști
mărul și să evadezi în libertate, li�
bertate!, să te lupți cu viața și să

pierzi, nu contează. Doar lupta
contează.

Am șaisprezece ani, umblu cu
părul ras, apoi îmi las părul să
crească și îl vopsesc verde, apoi îmi
străpung urechile și le trag printr�un
inel, ca de pirat din secolul XVI, eu
sunt toți tinerii care au avut vreo�
dată șaisprezece ani și Laura e
toate tinerele fete care au avut
vreodată șaisprezece fete, Laura e
Sara și Nairobi și Maria Magdalena
și draga de Mingmei și ne facem
aceleași tatuaje și aceleași promi�
siuni, ridicăm aceleași aripi și zbu�
răm același zbor. 

E ultima zi a anului 1999 și
am început anul 2000 ca doi copii
fugiți de acasă, ca doi copii re �
negați care aleargă atât de de�
parte încât nici un păstor, oricât
de bun, nu ne mai poate aduce în�
apoi, în turmă.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Și chiar așa am intrat în tem�

plu goi și puri și gata să înfruntăm
toată greutatea vieții pentru o
noapte ca aceea, când cade o lume
întreagă, dar în locul ei așezi
totuși iubirea, căci ai șaisprezece
ani și crezi că iubirea aceea nu va
trece niciodată, dar bineînțeles că

iubirea trece, și nu o să mai ai ni�
ciodată șaisprezece ani, nu o să
mai escaladezi munți și nu o să
mai urci în turnuri, cu salturile
mari ale leoaicelor vânând, și
cerul coboară mereu, mereu, mereu,
și iarba nu mai e niciodată la fel
de verde și nici Floyd nu mai as �
culți, și timpul îți smulge sufletul
și îți sculptează alt chip, mai urât
și mai meschin și la sfârșit e întot�
deauna moartea, și nu o să mai ai
niciodată șaisprezece ani și nu
poți să oprești clipa aceea, granița
aceea, dincolo de care nu e decât
prăbușirea deghizată în fericire,
rutină și entuziasm.

Când ai șaisprezece ani și ești
îndrăgostit vezi lumea ca un pic�
tor suprarealist, Laura avea părul
de aur și sânii de aur și picioarele
de aur și ele și toate nimicurile,
toate firimiturile din care era
croită viața noastră, erau mai im�
portante decât toate războaiele și
toate păcile, am fi putut să trăim
în dictatură, am fi putut să ne
despărțim pe peronul unei gări,
ar fi putut să intre între noi toată
cruzimea lumii, un lagăr sau o Si�
berie sau altceva, și atunci am fi
avut o poveste... SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

1999

Planurile de extindere ale com�
plexului Palas, în fapt o extindere�
mamut, au fost lansate în preajma
Sărbătorilor de iarnă și în ajunul
celei mai importante confruntări
electorale pentru Iași – alegerile
locale din vara anului viitor. 

Deocamdată, roata de 30 de metri a
lui Chirica de pe pietonal ocupă
parte din agenda publică, dar pro�
blema exploziei de construcții noi în
oraș mocnește de ceva ani și pare să
ajungă la apogeu cât de curând. Pe
scurt: în lipsa unui Plan Urbanistic
General și a unei viziuni edilitare cât
de cât coerente privind felul în care
ar trebui Iașul să arate în următorii
20�30 ani, investitorii imobiliari au
ajuns să devină ade vărații poli de
putere în oraș și, în acest vid de au�
toritate (care probabil este și mascat
de interese ce transcend funcțiile și
partidele), să planteze orice tip de
construcție pe oriunde le tună sau
au un teren de 10 metri pătrați.

Așa am ajuns să vedem cum
spațiile verzi dintre blocuri se tran s�
formă în șantiere, cum abe rațiile
urbanistice se țin lanț, cum „dez�
voltarea orașului“ justifică orice in�
teres al unui privat care trage tare
să nu�l ajungă criza din urmă și să
reușească să�și ridice coșmelia –
eventual vândută sau închiriată în
avans. Într�un oraș în care nu se
produce mai nimic și unde doar câ�
teva ramuri de nișă prosperă, pre�
cum IT�ul, izolat de restul lumii în
lipsa unor trenuri rapide și a cele�
brei autostrăzi, mare afacere a se�
colului a devenit „edificarea“ de
construcții. Banii economiei ieșene
nu sunt în fabrici și uzine, nu sunt
în businessuri locale înfloritoare, ci
sunt în imobiliare. Iar unde sunt
banii, acolo începe să se concen�
treze și puterea. Dacă lucrurile
merg în același ritm, s�ar putea să
mergem degeaba să mai votăm pri�
marul sau președintele de Consiliu
Județean, că mai bine ne�am ruga

de dezvoltatorii imobiliari să facă
străzi și să asigure diverse servicii,
că oricum dețin mai mult control
și, prin bani, mai multă expertiză
urbanistică. Nu știu dacă e cel mai
frumos viitor pe care ni�l putem
închipui, dar astăzi într�acolo ne
îndreptăm.

Planșele care ne prezintă ex�
tinderea Palasului au venit în spa �
țiul public însă într�o perioadă
cum nu se poate mai proastă din
punctul de vedere al posibilității
de a avea o dezbatere onestă. Nu
poate nimeni pune la îndoială bi�
nefacerile pe care actualul complex
le�a adus Iașului, de la găzduirea în
condiții de lux a unor corporații și
până la sentimentul că, odată in�
trat în spațiul său, aparții și tu, ca
ieșean sau vizitator, unei lumi civi�
lizate la tine acasă. Contrastul din�
tre cenușiul orașului din cartiere și
ce oferă Palasul este atât de puter�
nic, încât mai că ți�ar veni să�l pui
direct pe Dascălu primar și să�i dai

și cartierele Dacia, Alexandru și
Bularga pe mână. Asta la primul
nivel. De la al doilea, treburile se
complică puțin.

Care este limita pe care i�o tra�
sezi și unui „binefăcător“? Cum de�
limitezi interesul public de inte� 
re sul (legitim, nu zice nimeni că
nu) de business al unui privat? Pe
un vid de viziune (real sau mimat),
proiectul Palasului gigant vine să
ocupe destul de cinic locul liber
lăsat de incompetența auto rită �
ților. Și mai complică teribil și ale�
gerile locale de anul viitor, când în
locul discuțiilor despre dezvoltato�
rii imobiliari dintre blocuri, bișni �
țari ieftini de terenuri și construc�
tori de duminică, care au ajuns să
conducă Primăria Iași aproape la
vedere și să își impună PUZ�urile,
vom discuta despre planurile de
extindere ale unui proiect de suc�
ces inițiat de unul dintre cei mai
respectați dezvoltatori de clădiri de
birouri și malluri din România, 

căruia administrațiile locale din
vestul țării îi întind covor roșu și îl
roagă să facă pentru orașele lor ce
a făcut pentru Iași cu Palasul.

Senzația pe care o am azi este
că ne aflăm în ochiul furtunii per�
fecte. Cu spectrul alegerilor antici�
pate în față și cu o competiție
pentru Primăria Iași care se anunță
cu accente foarte dure exact asta
lipsea: o mare dezbatere despre
Palas. Istoria se încăpățânează să se
repete la Iași, în orașul unde până
mai ieri timpul părea să aibă răb�
dare cu oamenii. SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Roata lui Chirica și Palasul panoramic

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!



Tatăl și fata se pregătesc pentru
prima serbare de Crăciun. Fetița
nu știe încă nici ce�i aia o ser�
bare ori o scenă, nici că o să re�
cite în public, dar o să afle în
curând pe pielea ei. Deocamdată
trebuie doar să memoreze mate�
rialul primit de la educatoare.

— Hai, fetiță, hai să citim
prima poezie. „Ura! Ura! Moșul
vine, să�l primim cum se cuvine.“

— Ura, vine moșu’, îl primim
cum vine...

— Cum se cuvine.
Fetița nu știe ce înseamnă

„cum se cuvine“. Repetă cuminte:
— Le primim cum vine.
— OK, oftează tata. „Lângă brad

să�i cântăm...“, stai, stai, că nu merge,
nu�i în regulă piciorul metric.

Fetița se uită la piciorul tatei,
apoi la al ei. Tatăl se repliază repede:

— Uite, zicem așa: „Lângă brad
să îi cântăm, poezii să�i recităm,
cu toți să ne bucurăm“. Ce prostie,
mormăie apoi el încet, ca să nu�l
audă fetița, care îl aude și îl pri �
vește serioasă.

— Lângă brad cântăm, poezii
cităm, toți ne veselim! încheie ea
și zâmbește larg, de i se luminează
toată fața.

— Să ne bucurăm.
— Ne bucurăm, repetă cu�

minte fetița și iar se uită lung la
părinte, acum mai încruntată.

Tatăl oftează a doua sau a
treia oară. Construcțiile astea mo�
bilizatoare cu conjunctivul îi par
chinuite – dar el nu�i poet și nici
nu scrie pentru copii. 

— Bun, hai să o vedem pe cea�
laltă. E mai lungă, dar e cu o fetiță.
Vrei s�o învățăm?

— Da! declară hotărâtă fetița.

„Ba nu vrei“, își zice tatăl după
ce o citește rapid în gând și se
poticnește la ultimul vers. Oftează
iar și fetița îl imită.

— „Eu sunt o fetiță mică, dar
sunt tare cumințică.“ Ce rimă
idioată! Nu, fetiță, nu asta, zi ver�
surile: „Eu sunt o fetiță mică...“

— Eu sint fetiță mică și sint
cuminte.

— Cumințică. Adică mai cu�
minte, dar nu întotdeauna...

„Dar atunci de ce zice «tare»?
Ori e cumințică, ori nu e?“, se gân �
dește tatăl.

— Sint cuminte, reia fetița.
— Uf. „Dacă vrei să știi mata,

aștept să�mi aduci ceva.“
— Că vrei să știi, să aduci ceva...
— „Un dar mic, un dar mai

mare, așa ca la fiecare.“
— Un cadou mic, un cadou

mare la fiecare.

Alt oftat. Măcar să ajungă
până la capăt.

— „Copilaș ce�a ascultat și poe�
zia a învățat...“, ba nu, stai, că iar nu
sună bine. Hai să zicem fără „și“.

Fetița îl privește deconcer�
tată, iar tatăl se repede la ultimele
versuri. Să termine odată și după
aceea văd ei cum o scot la capăt.

— „Și promit, dac�am să pot, din
farfurie să mănânc tot“... of, asta�i în�
fiorător! Ce versuri șchioape!

Fetița iar se uită la piciorul ei.
E nedumerită, dar ascultătoare.

— Hai, fetiță, zi. „Și promit,
dac�am să pot...“

— Ci promit că dacă pot, pap
din farfurie tot.

Tatăl ridică repede capul din
foaie. Asta chiar sună mai bine.

— Bună corectură, fetiță,
foarte bună! Așa zicem, bine? Hai
că scriu aici, schimb aici: „Pap din

farfurie tot“. Bravo, fetița!
Fetița radiază. Repetă:
— Pap din farfurie tot.
Tatăl oftează iar.
— Cine naiba scrie chestiile

astea? Fetiță, tu le�ai compune
mai bine, crede�mă!

Fetița dă din cap, iarăși se�
rioasă: e de acord.

— Unde�i Otilia Cazimir? Ele �
na Farago? Chiar și Nina Cassian,
și Arghezi, cu Zdreanță al lui,
unde�s?

Fetița se uită roată prin toată
încăperea, apoi înalță amplu din
umeri și conchide:

— Nu�s. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Poezii pentru serbare

Ciudat titlu, nu? În urmă cu doar
un an și jumătate, președintele
Klaus Iohannis stătea cuminte în
vizuina sa de la Cotroceni. PSD
încă era sus în sondaje, iar Liviu
Dragnea ocupa întreaga scenă. 

E adevărat că lumea era revoltată
și acuza zi de zi prostiile pe care le
făcea PSD, iar în piețele marilor
orașe se adunau în fiecare week �
end mii de oameni, însă dezamă�
girea era uriașă. Cei care ieșeau în
stradă simțeau că erau singuri că
nu avea cine să le preia nemul �
țumirile. Se instalase din nou leha�
mitea, neîncrederea chiar.

Mulți spuneau că nu�l vor mai
vota pe Iohannis, acuzând vârtos
pasivitatea președintelui. Vedem
acum la 18 luni distanță că Iohan�
nis a avut un plan, pe care l�a urmat

pas cu pas. A lăsat ca PSD să�și dea
singur lovitură după lovitură, să�și
consume energia pe chichițe legi�
slative băgate peste noapte la vot.
Unele trăsnăi le�au ieșit social�
democraților, s�au petrecut și lu�
cruri grave, dar România n�a dera �
pat. Uniunea Europeană a în țeles
perfect că nu poate pedepsi o țară
doar pentru o mâ nă de lideri care

aveau ca singură preocupare asi�
gurarea propriei libertăți.

Începutul anului 2019 a mar�
cat schimbarea de tactică a pre �
ședintelui. Klaus Iohannis deve �
nea tot mai vizibil, mașinăria PSD
începuse să dea greș, iar sondajele
nu mai erau atât de favorabile so�
cial�democraților. Șeful statului a
apărut tot mai des la acțiunile
PNL, însă partidul condus de Lu�
dovic Orban se mișca la fel de
greoi, fiind parazitat de tot felul
de oameni care cochetau cu pot�
logăriile puse la cale de PSD. Pro�
babil că și azi sunt lideri sau
primari liberali care nu înțeleg de
ce PSD n�a apăsat pedala până la
capăt și n�a dat ordonanța cu gra �
țierea și amnistia. La fel cum în
PSD frustrarea e mare. Ceva de
genul: dacă tot ne�am ars ca par�
tid, iar imaginea noastră e praf,
măcar să fi scăpat și noi de procu�
rorii ăștia răi și ticăloși.

Liberalii au câștigat alegerile
europene, deși puțini credeau că
așa ceva este posibil. Nici măcar
cei din PNL nu erau prea opti �
miști că pot lua fața PSD. 

Tot președintele a avut inspi �
rația să cupleze referendumul cu ale�
gerile pentru Parlamentul European.

Putem discuta oportunitatea celor
două întrebări de la referendum,
însă mutarea a adus puncte bune
pentru PNL. A doua zi după alegeri
a picat bomba condamnării lui
Liviu Dragnea, iar din acel mo�
ment sce na politică s�a răsturnat.
A fost semnalul pierderii su pre �
mației pentru partidul care lua 30
la sută de fiecare dată, fără să
miște un deget în campanie.

Au urmat alegerile preziden �
țiale, iar înfrângerea PSD e fără
îndoială usturătoare. PNL a pre�
luat guvernarea taman înaintea
primului tur, iar baronii PSD au
digerat greu momentul.

PNL pare că are acum tot, dar
la o analiză mai atentă n�are mare
lucru. Guvernarea atârnă de un
fir de ață și, oricât de impunător
ar fi spatele asigurat de Cotroceni,
PSD încă deține suficientă forță în
Parlament pentru a reuși dărâ�
marea trupei lui Orban.

În 2020 sunt alegeri locale în
primăvară și alegeri parlamen�
tare undeva în noiembrie�decem�
brie. Timp berechet pentru ca PNL
să facă suficiente gafe, iar PSD să
revină pe cai mari și să obțină un
rezultat bun toamna viitoare.
Vedem deja planul PSD. Partidul
și�a schimbat conducerea și în�
cearcă să facă uitate toate tâmpe�
niile comise în ultimii trei ani. După
ce teme sensibile precum recursul
compensatoriu sau des ființarea
Sec ției Speciale vor dispărea de pe

agenda publicului, PSD va putea
toca în voie cabinetul liberalilor.
Agenda va fi resetată, iar din mar�
tie�aprilie vom discuta doar despre
bugetari, despre salarii și pensii.
Vom afla cât de darnici sunt
pesediștii și cât de zgârciți sunt cei
de la PNL. Va conta menținerea de�
ficitului bugetar în limite rezona�
bile sau bancnotele din buzunare?
Cifrele vor fi bune de mestecat
doar pentru analiști și politicieni,
omul de pe stradă e preocupat de
propria bunăstare.

Klaus Iohannis a sesizat se
pare pericolul și forțează din nou
lucrurile. Șeful statului nu vrea
baltă politică, nu vrea traseism, ci
e decis să rupă pisica. Asta în�
seamnă anticipate și alegeri în
două tururi la primării. Întreba�
rea e dacă și PNL își dorește asta
sau preferă varianta călduță în
locul soluției radicale.

Va urma o iarnă interesantă
din punct de vedere politic. PNL
are o șansă imensă, problema e
dacă știe s�o fructifice. Semnalele
care vin dinspre liberali indică un
joc al temporizării, care nu e deloc
pe placul lui Iohannis.  

Nimic nu e bătut în cuie, pla�
nul lui Iohannis cu resetarea sce�
nei e încă în picioare. Iar dacă va
juca în continuare ofensiv, nu văd
cine din PNL i s�ar putea opune.
Se anunță agitație mare în sediul
PNL, cu reformistul Iohannis în
capul mesei. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Reformistul Iohannis
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Mi se întâmplă deseori să găsesc
cu greu tonul potrivit, expresia
corectă și metafora adecvată
despre un disc nou intrat în bi�
blioteca inimii mele. 

Când muzica auzită exprimă per�
fect ceea ce simt, la ce ar mai tre�
bui cuvinte? Și muțenia este, de
bună seamă, un fel de a spune
ceva, ba chiar traduce nu știu ce
filosofie, după apoftegma cunos�
cută. Lăsând muzicii locul de sus,
meritat, în ierarhia artelor, i�am
face, totuși, un afront impardona�
bil să nu vorbim despre izbânzile
sale, materializate în vreun opus.
Chiar de�am da cu bâta�n balta
banalităților, e mai bine să o spu�
nem, decât să intrăm fără voie în
conspirația tăcerii care îl omoară
pe orice creator de artă. Iar muzi�
cienii sunt printre cei mai sensi�
bili la acalmia receptorilor.

Între multele aventuri sonore
girate de Steven Wilson se numără

și proiectul no�man, pus pe note
cu Tim Bowness. Pe Wilson îl cu �
noaște o lume întreagă de ascul�
tători pretențioși. 

Dacă nu e cel mai influent și
important rocker în activitate, se
poate afirma că deține supre ma ția
la inventivitate și finețe. Iar pro�
ductivitatea sa îi uimește până și
pe audiofilii mof turoși, dar atot �
cunoscători, situ ată fiind la foarte
înalt nivel. A condus mulți ani
grupul de rock progresiv Porcupine

Tree, indiscutabil între primele
zece ale unui gen care nu duce
lipsă de talente (neapărat inova�
toare, fiindcă geniu e greu să fii).
A remasterizat discuri „clasice“
ale mai vechilor maeștri, de la
care continuă să învețe despre
rockul adevărat. A readus la viață
albume uitate sau neglijent fă�
cute, dându�le o strălucire nespe�
rată nici de realizatorii lor. Com �
pozițiile necon venționale pop�
progresive i�au adus cuvenitul
triumf personal, stârnind contro�
verse între fanii inclemenți. 

Tim Bowness este un solist
vocal, poet și compozitor cu inte�
rese foarte diverse muzical, de la
pop la experiment. A cântat în
multe trupe, mai degrabă obscu �
re, și a participat la proiectele
altor muzicieni de excepție, ale
căror piese scapă de chingile hi�
tului de top cu difuzare populară,
fără a�și pierde farmecul și antre�
nul. O exemplificare pentru acest

fel de muzică este chiar ultima
secvență de pe primul disc no�
man – Loveblows & Lovecries
(1994), Heaven’s Break. Circa 4
minute de poem șoptit, în delica�
tul acompaniament al câtorva 
instrumente, între ele evidențiin�
du�se litania viorii lui Ben Cole�
man. Lenta sedimentare a crista�
lelor unei stări de reverie stelară
sfârșește brusc, la fel ca o cădere
din cerurile sparte, pomenite în
titlu. Bine primit de iubitorii fru�
mosului, albumul nu putea să
ajungă pe primele locuri în hăr�
mălaia grunge, dar e proaspăt și azi,
când stelele și sferele epocii s�au
spulberat. Să notăm că într�o pe�
rioadă ce părea propice relansării

luptei civico�politice, no�man
cânta despre... dragoste! Dar făcea
asta într�un fel care nu i�a adus
nici statut de star pentru o zi mă �
car, nici consacrare în rândul
iubăreților de toate felurile urcați
în cotiga țipător multicolorată ce
străbate anual bulevardele to �
leranței intolerante. Explicația e
simplă: no�man făceau muzică, nu
propagandă.

Și muzică fac și acum, pe al�
bumul (insuportabil de scurt,
circa 35 minute!) Love You To Bits
(2019, Caroline). Aparent, ai crede
că n�a trecut un sfert de veac de la
primul, menționat mai sus. Do�
mină ritmurile pop�rock electro�
nice, valsează eteric sonorități
ambientale de cea mai distinsă
extracție, fuziunea diverselor ge�
nuri se răsucește într�un puseu
de anormală visare ce nu�ți lasă
nicio clipă de respiro. Lirica poate
fi obiect de studiu critic, texturile
armonice țin de mirajul luminii
răsfrânte în sfera cu fațete multi�
ple. Steven Wilson & Tim Bowness
au găsit, după 11 ani, alt moment
de inspirație fastuoasă. Chapeau
bas! SDC

Visul sferei cristaline

Centrul Pompidou, celebrul
muzeu de artă modernă din
Paris, există acum și în China. La
deschiderea acestuia a participat
și președintele Macron, într�un
gest pe care „New York Times“ l�a
caracterizat ca fiind unul de
„diplomație muzeală“. 

În Shanghai, Pompidou ocupă o
clădire impresionantă, într�o zonă
destinată muzeelor, pe malul râu�
lui. La inaugurarea lui de la înce�
putul lunii noiembrie s�au rostit
cuvintele „cel mai mare schimb
cultural între Franța și China“.
Ambele părți par mulțu mite cu
ceea ce primesc: China, o nouă
atracție turistică și aparența des�
chiderii internaționale în toiul
unor măsuri draconice de cenzură
și control al populației; Pompidou,
peste 4 milioane de euro pe an. 

De la deschiderea unui mu �
zeu Guggenheim în Bilbao, în
1997, eveniment care a revitalizat
complet viața culturală, turistică
și economică a orașului din Țara
Bască, muzeele au devenit un
actor pe scena politică interna �
țională. Succesul enorm al acestui

demers a devenit cunoscut sub
numele de Efectul Bilbao și a dat
startul unei curse a „înarmării cu
muzee“ între state și orașe care
doreau să își îmbunătățească vizi�
bilitatea. 

Guggenheim a fost ulterior în
negocieri cu Rio de Janeiro, Tai�
chung  (Taiwan), Guadalajara
(Mexic), Vilnius (Lituania), Hel�
sinki (Finlanda), toate eșuate, ul�
tima dintre el după șase ani de

discuții. În schimb, s�a bătut pal �
ma pentru un Guggenheim Abu
Dhabi, a cărui construcție încă nu
a început. 

Abu Dhabi este însă deja gaz �
da unui alt rezultat al „diplomației
muzeale“: Luvru Abu Dhabi. Des�
chis în noiembrie 2017, pe insula
Saadiyat, ce se dorește a fi și am�
plasamentul viitorului Guggen�
heim, muzeul a atras peste un
milion de vizitatori în primul său

an de funcționare. Prin acordul
guvernamental dintre Franța și
Emiratele Arabe Unite se prevede
că Luvrul va primi aproape un mi�
liard de euro timp de treizeci de
ani, în schimbul folosirii franci�
zei, împrumutul diverselor opere
de artă și organizarea a patru ex �
poziții pe an. Ce primește, în schimb,
Abu Dhabi? Un indiciu îl reprezintă
una dintre declarațiile oficialilor 
de la deschiderea muzeului, care a

salutat prezența în Emiratele
Arabe a unei instituții ce va func �
ționa ca un „pilon al to leranței“.
Câștigul, desigur, nu este tole ran �
ța, ci posibilitatea au torităților de
a face astfel de de clarații.

Tot Franța este în vârful di �
plo mației muzeale și în cazul fi�
lialei Pompidou din Shanghai. În
schimb, problemele „diplomatice“
ale unei astfel de colaborări s�au
făcut simțite încă de la deschi�
dere. O parte dintre exponatele de
la inaugurare au fost înlăturate la
cererea autorităților chineze. 

Pre ședintele Centrului Pom�
pidou a susținut însă că instituția
sa va avea „suficientă liberate“ ast�
fel încât să poată funcționa în
China. Evident, ar apărea întreba�
rea da că „suficientă“ este din punc�
tul de vedere al Franței sau din
punctul de vedere al Chinei, dar
răspunsul pare să fie „4 milioane
de euro pe an“. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cursa înarmării cu muzee

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Luvru Abu-Dhabi



Prima companie de teatru inde�
pendent din România a apărut în
1997 în București, pe Calea Victo�
riei, la Green Hours: Teatrul Luni. 

Era inițiativa lui Voicu Rădescu,
care a avut curajul de a încerca o
asemenea aventură și tenacitatea
de a rezista. A oferit multor crea�
tori aflați la început de traseu o
platformă de exprimare, unii de�
venind ulterior nume cunoscute,
a stimulat noile discursuri este�
tice, a atras un public fidel, care
alimenta prin prezență și aplauze
dorința de inovație a tinerilor. 

Un peisaj în continuă dina�
mică, teatrul independent din Ro�
mânia e o zonă de apostolat antre� 
prenorial și estetic, de anduranță
într�un sistem nu foarte deschis
spre finanțarea freelancer�ilor.
Legate ombilical de nivelul de
dezvoltare a mediului economic
din comunitățile în care acti�
vează, companiile independente
sunt mai numeroase și mai vizi�
bile în București (Apropo, Re�
plika, unteatru etc.), Cluj�Napoca
(Reactor de creație și experi�
ment), Timișoara (AUĂLEU). 

La Iași, după mai multe pro�
iecte derulate sporadic în cafe�
nele și baruri, o echipă de patru
artiști care se rodase la Teatru 74
din Tg. Mureș s�a stabilit pe stra �
da Cuza Vodă la nr. 10, și a pus o
firmă pe micul fronton de la in�
trare: Teatru FiX. Era subsolul
unei bănci care se mutase (exista

și un seif spectaculos) pe care l�au
amenajat ca sală de spectacol (100
mp) și cafenea (40 mp). Ulterior
au deschis și o terasă în curtea in�
terioară din spate, ca sursă supli�
mentară de încasări. Cinci ani a
funcționat Asociația Centrul Mul�
timedia Teatru Fix pe Cuza Vodă,
o organizație nonguvernamenta �
lă, producând 13 spectacole și ofe�
rind găzduire pentru expoziții,
concerte, lansări de carte, proiecții
de film etc. 

RECONVERSIE A HALELOR
INDUSTRIALE ÎN SPAȚII
CULTURALE

Fixul s�a impus relativ rapid, con�
struindu�și o identitate distinctă,
atrăgând atenția și un public di�
vers, care venea și revenea. Ampla�
samentul central, spațiul co chet,
entuziasmul fondatorilor – Stanca
Jabenițan, Mihai Pintilei, Cătălin și
Nora Mîndru, două familii de oa�
meni de teatru care erau la servi�
ciu mai mult timp decât acasă – și
deschiderea lor au devenit vecto�
rii pentru „dezvoltarea unui spa �
țiu de creație independent, din
care să rezulte forme și conți nu �
turi culturale ancorate în prezent“,
cum ziceau la începuturi. Implica�
rea teatrului în comunitate, sus �
ținerea tinerilor, a celor ce nu
aveau un loc unde să se manifeste
artistic nu au fost, însă, intenții su�
ficiente pentru acoperirea chiriei,
plata utilităților și remunerarea
fondatorilor. Banii veneau din vân�
zarea biletelor, aplicații pe proiect
la Administrația Fondului Cultural
Național, vestitul AFCN (ale cărui
fonduri au scăzut dramatic în
2019!), autoritățile locale (pe legea
350), donații ori sponsorizări. 

În mediul independent, apa �
riția și dispariția unor companii a
fost un fenomen frecvent. Doar în
acest an, Fabrica de Pensule din

Cluj, un model de succes, s�a stins
după un deceniu, iar Macaz Bucu �
rești a rămas fără sediu. Din păcate,
cazurile sunt mai numeroase, în
absența unor politici culturale și
măsuri concrete de încurajare și
sprijinire reală a acestor moduri de
producție teatrală. 

În 2017, fără resurse, dar cu
elan și cu simpatie din partea
comunității FiX, artiștii (între
timp echipa inițială s�a modificat,
formula devenind Stanca Jabe �
nițan, Mihai Pintilei, Maria Co�
mîrlău) au optat pentru un alt
spațiu. Unul mărginaș, din zona
industrială, la Baza 3, pe strada
Bucium, nr. 34, o fostă hală a unei
fabrici de mobilă, de 16.000 mp. A
cărei reamenajare atingea un bu �
get de 100.000 de euro. Enorm, ca
cifre. Adecvat pentru un complex
botezat Hala FiX care urma să aibă
două săli de teatru (150 mp, res�
pectiv 250 mp), săli pentru work �
shopuri, ateliere pentru realiza� 
rea decorurilor, cafenea, spațiu
expozițional, spații de cazare, sală
de concerte (600 mp), o structură
de alimentație publică (150 mp),
o terasă (160 mp). 

UN PROIECT DE CARE
ORAȘUL AR FI AVUT NEVOIE

Ambiția era transformarea peri�
metrului „într�un nucleu cultural
regenerativ“, în „cel mai mare cen�
tru de artă contemporană din
țară“. O campanie de crowdfun�
ding, un oarecare sprijin din par�
tea Consiliului Local, câteva spon� 
sorizări, donații nu s�au apropiat
nicidecum de necesarul estimat
inițial. Exemplele în materie de
reconversie a halelor industriale
în spații culturale arată că opera �
țiunea nu poate reuși în absența
unei finanțări masive, fie de la
stat, fie de la un privat dedicat
inițiativei.

Analizând experiența Teatrul/
Hala Fix, o întrebare e firească: de
ce nu se poate susține teatrul inde�
pendent la Iași? Experții în busi�
ness ar zice că planurile animato�
rilor au fost nerealiste, că înțelept
e să începi prudent, cu ceva mai
mic, să testezi piața, apoi să te
dezvolți gradat în funcție de cât îți
îngăduie plapuma. Se aplică re�
gula și inițiativelor artistice? Sută
la sută. Un manager care să gestio�
neze strategia de afacere nu ar fi
fost o idee rea. Specialiștii în ma�
nagement cultural ar zice că o
structură de teatru independent
nu trebuie să năzuiască la a deveni
copia uneia etatiste. Când multe
dintre teatrele de stat au desființat
atelierele de producție, un departa�
ment foarte costisitor (utilaje, an �
gajați care să le folosească, materiale),
înființarea lor pentru inde pendenți

nu e sustenabilă. Un alt factor e par�
teneriatul autorită ților locale și al
mediului economic.

O altă direcție care necesita
atenție mai mare a fost (stră)mu�
tarea. Crearea obiceiului de a
merge într�un loc anume necesită
timp, energie și tehnici de fideli�
zare a spectatorilor. Relocarea
într�o zonă industrială, unde se
ajunge relativ greu, nu foarte po�
pulată cu amatori de teatru mo�
dern, a fost un alt element asupra
căruia trebuia lucrat mai insis�
tent. Viața economică nu tocmai
înfloritoare a orașului, posibilită �
țile limitate de a atrage resurse fi�
nanciare alternative i�au aruncat
pe inimoșii de la Teatru/ Hala FiX
în imposibilitatea de�a continua
un proiect de care orașul ar fi avut
nevoie. Și să�i spună stop. Eu sper
că doar deocamdată. SDC
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Vremuri grele pentru teatrul independent 

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Hala FiX
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Bogdan Suceavă, profesor în De�
partamentul de Matematică al
California State University, Ful�
lerton, SUA, ne�a povestit în
toamnă, la Festivalul Interna țio �
nal de Literatură și Traducere
Iași, despre Secretele emigran �
ților fericiți și despre ce înseamnă
pentru el, de fapt, Avalon. Am cu�
noscut astfel un scriitor român
care scrie și publică în limba ro�
mână la 10.000 de kilometri
distanță de țară și care caută să
balanseze constant matematica și
literatura în așa fel încât să dea
cititorilor și studenților ce poate
mai bun din fiecare domeniu. 
„Nu cred că am vreo calitate decât
de a fi avut norocul să fi supra �
viețuit până azi“, spune scriitorul
și noi, cititorii, nu putem decât 
să ne bucurăm că avem România
în comun cu el.

ARYNA CREANGĂ 

Dată fiind complexitatea 
fenomenului și a numărului
mare de emigranți români
stabiliți în afara țării, de ce
credeți că atât de puțini 
scriitori români tratează astăzi
chestiunea exilului?

M�am gândit mult la asta și cred
că pentru România valul cel mai
amplu de emigranți din istorie 
s�a întâmplat acum. Deci nu este
vorba despre ultimii 30 de ani, cât
despre ultimii 20 de ani, mai pre�
cis. Dacă ne comparăm totuși cu
situațiile altor state, vom vedea că
în fiecare cultură a existat un anu�
mit moment în care s�a emigrat
masiv. Știm de italienii care au
emigrat în Argentina, știm de po�
lonezii care au emigrat în zona
Michigan după anul 1920, unde 
s�au întâlnit cu grecii care veneau
din Asia Mică. 

Pentru prima dată, s�a întâm�
plat acum și în România. Or, atunci
când are loc un asemenea feno�
men, trebuie să treacă o generație

de la momentul respectiv până
când temele sunt asimilate cultu�
ral – până când apar, de exemplu,
romane despre ele. Să ne gândim
că Război și pace a fost scris la
mulți ani după invazia lui Napo�
leon în Rusia. Întotdeauna există o
perioadă pentru ca temele acestea,
modificările majore, evenimentele
istorice mari, să fie înțelese. 

Adevărata întrebare este însă:de
ce se risipește România cu o aseme�
nea viteză? De ce pleacă oamenii 
în număr atât de mare din țară? Și
aici cred că lucrurile sunt mult mai 

complexe. Răspunsurile nu le au însă
cei care pleacă, ci cei care rămân. 

„CEEA CE NE ȚINE ÎMPREUNĂ
E FAPTUL CĂ PUNEM SUFLET“

Din ce motiv? Este unul de 
natură politică?

Nu știu, eu am plecat de 25 de ani.
Răspunsul îl au mai degrabă oa�
menii de aici, ei simt mai bine ceea
ce se întâmplă. Trebuie să ne gân�
dim așa: care sunt lucrurile care
fac un român fericit aici? Eu mi�aș
dori să fiu într�un loc în care atunci

când muncesc, să știu că sunt util;
mi�aș dori să mi se spună „Bravo!“
atunci când ceea ce fac îmi iese
bine. Or, s�a întâmplat să ajung
într�un loc și într�un context în
care sunt lăsat să fac ceea ce vreau
și în care sunt felicitat foar te des
pentru ceea ce fac. Treaba asta
mie încă mi se pare absolut incre�
dibilă, pentru că la București nu
mi se întâmpla deloc.

În continuare, ceea ce fac este
uneori întâmpinat în România cu
rezistență. Să ne înțelegem – am
avut parte de susținere extraordi�
nară aici, din partea Editurii Poli�
rom și din partea anumitor prie� 
 teni. Dar la nivelul anumitor in �
stituții am avut parte de niște răs�
punsuri foarte stranii, cu care se
confruntă probabil toți cei care
pleacă de aici. 

Când te întorci în România,
funcționarul de la vamă nu îți zice
nimic. Anul acesta mi s�a întâmplat
însă o minune – vameșul era o
domnișoară foarte tânără, care,
după ce mi�a deschis pașaportul,
mi�a urat „La mulți ani!“, pentru
că am aterizat pe Otopeni de ziua
mea, chiar când împlineam 50 de
ani. În momentul în care vom
înțelege că există o formă de res�
pect pe care trebuie să ne�o dove�
dim unii celorlalți, vom ști că ceea
ce ne ține împreună nu e ceva co�
ercitiv, ci e faptul că punem suflet. 

Dacă ați avea garanția că ați fi
util aici, ați lua în considerare 
să vă întoarceți în țară?

Probabil că am enervat mult prea
multă lume până acum ca să�mi
mai asum un act de asemenea curaj. 

Ați spus că v-ați fi dorit să
folosiți experiența personală cel
mult într-un mod metaforic, dar
că v-ați văzut nevoit să scrieți și
aceste cărți – Noaptea când ci-
neva a murit pentru tine și Ava-
lon. De ce spuneți că v-ați văzut
nevoit să le scrieți, fiindcă tra-
tează subiecte aproape inexis-
tente pe piața literară de aici?

Asta este o temă foarte impor�
tantă – nu poți să asiști la o crimă
și să nu reacționezi. Și Noaptea
când cineva a murit pentru tine a
fost scrisă pentru că s�a întâmplat
să văd etapă cu etapă felul în care
militarii, trupele de securitate de
altădată (trupele de jandarmi de
astăzi) primeau o educație militară
insuficientă. Entuziasmul idiot al
unor ofițeri foarte slab pregătiți
profesional a expus vie țile oameni�
lor în mod inutil. Acesta este unul
dintre lucrurile pe care nu le voi
putea uita niciodată. Îi acuz de
lipsă de profesionalism și acest
profesionalism ar fi trebuit să in�
cludă, înainte de orice altceva, res�
pect față de viața umană. Și am
considerat că trebuie scrisă cartea
aceasta, astfel încât așa ceva să nu
se mai repete în viitor. 

„NU CRED CĂ AM VREO
CALITATE DECÂT DE A FI 
AVUT NOROCUL SĂ FI
SUPRAVIEȚUIT PÂNĂ AZI“ 

De cât curaj ați avut nevoie 
să descrieți toate experiențele
autobiografice?

Nu am fost niciodată pregătit să
fac asta. Nu e ceva care se învață
la școală. Îți trebuie foarte mult
curaj și multă pace lăuntrică pen�
tru a ajunge acolo. De aceea nu le�am
putut scrie foarte devreme, a tre�
buit să treacă foarte mult timp
între momentele când se întâm�
plau asemenea lucruri și curajul
mărturisirii unor eșecuri perso�
nale. În fond, e foarte rușinos să
mărturisim că am picat examene,
că nu suntem foarte puternici, că
ezităm sau că există momente în
care ne este frică. Ne este rușine

INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN SUCEAVĂ

„Literatura este o formă de a înțelege
lumea, care poate să depășească în
profunzime filozofia și matematica“

Întâlnirile cu li-
ceenii din Iași sunt
un mare lux, pentru
mine sunt absolut
extraordinare!
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să spunem că suntem vulnerabili. 
Acesta este un alt lucru foarte

prost înțeles, anume că bărbatul
valah nu trebuie să aibă vulne �
rabilități. El este etern, nu îl doare
nimic și știe întotdeauna că va în�
vinge. Noi însă trebuie să ne în �
țelegem așa cum suntem. Adevă� 
rul este că nu cred despre mine că
am atât de multe calități și nici nu
cred că sunt foarte talentat. Nu
cred că am vreo altă calitate decât
aceea de a fi avut norocul să fi
supraviețuit până azi. Despre lu�
crurile acestea putem să mărturi�
sim liniștiți.

Ați luat vreo clipă în considerare
că Avalon ar fi putut fi scris și la
persoana a III-a, nu la persoana I?

Da, m�am gândit la asta. Dar mi 
s�a părut a fi o lașitate. 

Povestea titlului e una intere-
santă: Avalon e locul magic
unde regele Arthur s-ar fi vinde-
cat după o bătălie. Dumnea-
voastră spuneți că, când ați
ajuns într-un campus nord-
american, ați început să vă
vindecați de criza personală
profundă prin care v-a forțat să
treceți România. Cum simțiți as-
tăzi întoarcerile acasă, aveți re-
sentimente față România pentru
nedreptățile de atunci?

Da, pentru că lucrurile nu s�au re�
zolvat. Am sentimentul că și astăzi
pot să o încaseze alții așa cum am
încasat�o eu la vremea respectivă.
Cultura română are capacitatea
de a�i bloca pe tineri și încă există
lucruri pe care aceștia le plătesc
pentru greșelile celor bătrâni. Se
întâmplă în continuare lucrurile
povestite de mine și mi se pare că
nu învățăm deloc din trecut. 

Prima mea reacție când am
aterizat în Lansing a fost să mă uit
în jur și să constat că peisajul
arată ca unul de la țară, din Ro�
mânia. Mi�am zis atunci: „Dumne�
zeule, unde am venit oare?“. Apoi
s�au întâmplat două lucruri abso�
lut incredibile, ambele în primul
semestru al șederii mele acolo: a

venit Toni Morrison și a venit
Douglass North. Mi�am zis atunci
că dacă laureații Nobel vin acolo,
înseamnă că este totuși un loc bi�
necuvântat. 

„EU NU VREAU SĂ 
MAI AM NICI UN FEL D
E PUTERE“

Cum se integrează un scriitor, 
la 10.000 de km de România, 
în lumea literară de aici?

Uneori sunt primit aici cu ostilitate,
iar alteori cu prietenie. Asta de�
pinde de nivelul de inteligență al
receptorului. Întâlnirile cu liceenii
din Iași sunt un mare lux, pentru
mine sunt absolut extraordinare!
Sunt însă și oameni imposibili care
fac rău culturii române, care au și
funcții sau poziții publice. Cu ei 
nu�mi face plăcere să mă văd, iar
ostilitatea e din partea lor. 

Eu am probleme foarte mari
cu autoritatea – mai ales cu auto�
ritatea nemeritată. Noi avem un
model greșit de autoritate și de
administrare, care implică o for �
mă de presiune asupra celor din
jur și asta nu�mi place. 

Are legătură cu faptul că aici au-
toritatea este deseori asociată
cu puterea?

Da, cred că are. Or eu nu vreau să
mai am nici un fel de putere. Din
când în când, mai trebuie doar să
apuc creta și să merg la tablă, să
acaparez forma de discurs. Îmi
vine să�mi cer scuze, dar trebuie
să o fac. 

Efortul promovării unei cărți
este mult mai mare pentru dum-
neavoastră și totuși sunteți de -
seori prezent la întâlniri cu pu-
blicul din țară. De ce e necesară
apropierea aceasta de cititori?

Mi se pare că este nevoie și de alt �
ceva în lumea literară, de o comuni�
care mai directă. Literatura este cel
mai inteligent produs al spiritului

uman și nu cred că trebuie să fie o
formă de confesiune, în care poves�
tim non�stop felul în care condu�
cem pe autostradă sau în care
descriem cum personajul principal
se recuperează din alcoolism. 

Literatura este mult mai im�
portantă de atât. Este o formă de a
înțelege lumea, care poate să ge�
neralizeze și să depășească în pro�
funzime filosofia și matematica.
Literatura bine făcută poate să fie
profundă și asta cred eu că trebuie
povestit cu răbdare; iar oamenii
care izbutesc să facă asta trebuie
să o și arate lumii. E bine să pui ge�
nunchiul în pământ în fața unor
cărți de aur. Dar pentru asta e ne�
voie de această comunicare directă,
căci dacă apeși pe buton de la
10.000 de kilometri distanță, nu se
înțelege. E vorba despre literatura
vie, despre bucuria întâlnirilor și
a culturii împărtășite.

Ați spus că literatura bună
depășește chiar și matematica.
În ce condiții?

De exemplu, în matematică există
subdomenii ale căror paradigme
sunt destul de recente. Sunt anu�
mite domenii care s�au născut în
anii ’30 și în care cercetarea se
cam închide astăzi. Sunt para�
digme de scurtă durată, care ajung
să aprofundeze un domeniu și să
descrie un întreg context de idei.
Paradigma romanului este de
mai mare întindere și s�ar putea
să continue să existe și mult după
ce demersul de cercetare în anu�
mite domenii ale matematicii se
va fi stins. 

Matematică își schimbă for �
ma, se concentrează asupra altor
idei, e mult mai fluidă. Dacă gân�
dim la scara istoriei, ideea de
roman e perenă. Ceea ce ajunge să
facă romanul, faptul că te ridică
cumva deasupra timpului și te
face să vezi anumite lucruri peste
epoci, e special. Când citim Război
și pace putem să simțim emoțiile

acelor personaje de la începutul
secolului al XIX�lea și faptul că
umanitatea lor ni se traduce atât
de bine e ceva extrem de puternic. 

„O CERCETARE MATEMATICĂ
SEAMĂNĂ CU O
INVESTIGAȚIE, ÎN CARE VREI
SĂ DESCOPERI CRIMINALUL“

„Scrierea unei lucrări de mate-
matică seamănă foarte mult cu
scrierea unei nuvele“, spuneați.
Ce au ele în comun – efortul
scriitoricesc depus, bucuria re-
zultatului final?

Structura narativă. În matema�
tică, poți scrie un an de zile, iar la
final să ai în mâini doar o lucrare
de zece pagini. O nuvelă o poți scrie
într�o după�amiază și poate avea
tot zece pagini. Am avut o discuție
de felul ăsta cu tata; el nu știa nici
un fel de matematică superioară,
iar la un moment dat m�a auzit vor�
bind că lucrez la un proiect. După
un an de zile, i l�am arătat și era
chiar o lucrare care însuma zece
pagini; a fost foarte dezamăgit, i se
părea foarte puțin. Ce are un pro�
iect de acest fel în comun cu nuvela
este arhitectura, felul în care por �
nește nuvela (care este ca un sprint)
și felul în care se termină, cu punc�
tul de forță de la final.

Dar nu pare mai atractivă mate-
matica, căreia nu-i cunoașteți 
finalul din start?

Se poate să nu știi nici finalul nu�
velei atunci când scrii – mi s�a în�
tâmplat și am descoperit că func� 
ționează bine și așa. Fiecare cer�
cetare matematică seamănă cu o
investigație, în care vrei să desco�
peri criminalul. Tu trebuie să in�
vestighezi un fenomen, să faci
calculele, să le interpretezi, să
spui ce este posibil, iar dacă nu
reușești să ajungi până la capăt
trebuie să spui și de ce. 

Momentul care a determinat
plecarea dumneavoastră din
România a fost o conversație pe
care ați avut-o cu profesorul
Stere Ianuș, în 1995. Dumnealui
v-a refuzat coordonarea lucrării
de doctorat din considerente,
ce nu țin de meritele dumnea-
voastră. Aveți vreun resenti-
ment față de decizia dumnealui?

Nu, am avut ocazia să mă întâl�
nesc cu profesorul Stere Ianuș la
o conferință, la Brașov, în anul
2008, și am avut o discuție clarifica�
toare. Am rămas doar noi doi în res�
taurant, târziu în noapte, și am
refăcut împreună cele întâmplate în
acei ani. A avut atunci noblețea de 
a recunoaște că a greșit. Îi sunt 

profund recunoscător pentru asta și
cred că profesorul avea un soi de
generozitate, nu avea însă deloc
curaj politic. I se părea că era un
teren nesigur în anii ’90. El și fami�
lia lui probabil văzuseră anumite
lucruri și se gândea, prin analogie,
că întâmplările sale vor fi unele si�
milare. Eu îi păstrez o amintire lu�
minoasă pentru matematicianul
care a fost și care ne�a învățat atât
de multe la curs și cred că îl onorez
dacă spun adevărul. 

Care a fost momentul în care ați
decis să rămâneți în State?

Cred că mai bine m�aș gândi la un
moment care m�ar fi făcut să nu
rămân acolo – poate doar ceva de
ordin administrativ. În momentul
în care ei au căutat un geometru
la Fullerton, au dat o descriere
clară a locului de muncă și s�a în�
tâmplat ca eu să mă potrivesc
mănușă. Era foarte greu să mai
plec de acolo. Aveau exact cursu�
rile pe care voiam eu să le predau.
În ultimii 16 ani am predat 16 cursuri
diferite acolo. De aceea spun că
mă lasă să fac toate nebuniile po�
sibile. Acum predau un curs de
analiză reală, pe care dacă m�aș fi
dus la București n�aș fi ajuns să îl
predau niciodată, căci eu nu sunt
analist de specialitate. Dar am
ajuns să îl predau foarte bine, mă
interesează mult tema, mă intere�
sează să o explic; nu știu de ce mă
atrage, este ca o poezie. Mi se pare
un loc foarte generos acela în care
sunt lăsat să fac asta. 

„Am nevoie să scriu, pe bune. Nu
se mai poate altfel, sunt făcut
din altă plămadă decât toți
acești scholars care se simt bine
atunci când se ocupă doar de
specialitatea lor“, spuneți în
Avalon. Nu vă mulțumește doar
matematica?

Nu, categoric nu. Eu trăiesc și în
Statele Unite la fel cum trăiam
aici:merg la teatru, la întâlniri cu
cei interesați de literatură. Îmi
trăiesc viața culturală ca și cum aș
fi în downtown Bucharest și aș
merge la cenaclul lui Mircea Căr�
tărescu, care rula între anii ’92 și
’94 și era un paradis curat. 

Sunteți nostalgic după
Bucureștiul de acum sau cel 
de atunci?

De acum, în nici un caz. După cel
de atunci, da. Era un spațiu care te
inspira foarte mult, care te motiva
să devii mai bun și mai creativ. Cel
de acum nu�mi place. Aș fi oricând
de acord să mutăm capitala la Iași –
cea culturală s�a mutat oricum
deja de multă vreme aici. SDC

Aș fi oricând de
acord să mutăm 
capitala la Iași –
cea culturală s-a
mutat oricum deja
de multă vreme
aici.
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În acest nou volum, Malala You�
safzai ne aduce în față câteva din�
tre persoanele aflate în spatele
statisticilor și știrilor zilnice de �
spre milioanele de oameni din în�
treaga lume ce sunt forțați să�și
părăsească domiciliul.

Vizitele făcute de Malala în ta�
berele de refugiați au ajutat�o să
vadă cu alți ochi propria ex periență
a dezrădăcinării – mai întâi ca per�
soană strămutată intern, în perioada 

copilăriei petrecute în Pakistan,
apoi ca activist la nivel internațional
ce putea călători oriunde în lume,
mai puțin în iubita ei țară natală.

l În Suntem dezrădăcinate,
Malala nu spune doar povestea ei
despre adaptarea la o nouă viață
și dorul de casă, ci împărtășește și
poveștile unor tinere pe care le�a
întâlnit în timpul numeroaselor
ei călătorii – tinere care și�au

pierdut familia, comunitatea și,
adesea, singurul mod de viață pe
care�l știau.

În plină criză a migrației, în
timp de război și conflicte izbucnite
la graniță, Suntem dezrădăcinate
este un avertisment im portant care
amintește că fiecare dintre cei 68,5
milioane de oameni ce sunt stră �
mutați în prezent reprezintă o per�
soană – adesea tânără – cu propriile
sale speranțe și aspirații, care 

merită să trăiască în pace și să�i fie
respectate drepturile universale.

l Malala Yousafzai este au�
toarea volumului Eu sunt Malala,
apărut în anul 2014 la Polirom,
traducere de Ioana Georgescu.

Povestea fetei care a luptat
pentru educație și a fost împuș �
cată de talibani

M�am născut într�o țară care
a luat ființă la miezul nopții. Când
am fost atât de aproape de moar �
te, abia trecuse de miezul zilei. 

Când talibanii au ocupat Va �
lea Swat din Pakistan, printre
foarte puținii care au îndrăznit să
protesteze a fost și o fată. Malala
Yousafzai a refuzat să tacă și a lup�
tat pentru dreptul ei la edu cație.
În ziua de marți, 9 octombrie 2012,

la cincisprezece ani, Malala apro �
ape că a plătit cu viața această în�
drăzneală. În timp ce se afla în
autobuzul care o aducea acasă de
la școală, a fost împuș cată în cap
de la mică distanță. Deși aproape
nimeni nu mai credea că va trăi,
Malala s�a însă nătoșit, iar fetița
născută într�o regiune din nordul
Pakistanului a ajuns să țină dis�
cursuri în sălile sediului ONU din
New York. La șaisprezece ani, Ma�
lala este un simbol al protestelor
pașnice și cea mai tânără per�
soană nominalizată vreodată la
Premiul Nobel pentru Pace.

Eu sunt Malala este povestea
extraordinară a unei familii dezră�
dăcinate de terorismul global, o po�
veste despre lupta pentru dreptul
fetelor la educație, despre un tată
care, înființând el însuși o școală, 
și�a încurajat permanent fiica să se
exprime liber și să continue să
învețe. Totodată, este mărturia cu�
rajului unor părinți care își iubesc
cu ardoare fiica într�o societate care
prețuiește fiii. Eu sunt Malala ne
întărește credința în puterea oame�
nilor de a schimba lumea.

MALALA YOUSAFZAI este co�
fondatoare și membră a conducerii
organizației Malala Fund. A înce�
put să militeze pentru educație la
vârsta de unsprezece ani, perioadă
în care a scris un blog anonim pen�
tru BBC Urdu despre viața sub
amenințarea talibanilor din valea
Swat, Pakistan. Pe urmele tatălui
său, Malala a susținut public drep�
tul fetelor la educație, ajungând să
fie mediatizată și premiată în în�
treaga lume. La cincisprezece ani, a
fost atacată de talibani pentru cre�
zul ei. Malala a găsit refugiu și ajutor
în Marea Britanie și și�a continuat
lupta pentru fetele din întreaga
lume. În 2013 a pus bazele Malala
Fund împreună cu tatăl ei, Ziaud�
din. Un an mai târziu, a câș tigat
Premiul Nobel pentru Pace în
semn de recunoaștere a eforturilor
sale de a conferi fiecărei fete drep�
tul la doisprezece ani de educație
de calitate, sigură și gratuită. Stu�
diază filosofie, politică și economie
la Universitatea Oxford. SDC

Carte nouă de Malala Yousafzai,
laureata Premiului Nobel pentru Pace
2014, la Editura Polirom
Editura Polirom anunță apariția în librării a volumului Suntem 
dezră dăci nate. Călătoria mea și poveștile altor fete refugiate din toată
lumea, de Malala Yousafzai, laureata Premiului Nobel pentru Pace 2014, 
în traducerea Biancăi Alecu.
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Fotograf și operator, Nora Agapi
nu și�a planificat niciodată să
facă un film de autor, dar admi�
rându�și foarte mult tatăl, foto�
graful Ion Matei Agapi, și�a dat
seama că trebuie să�l păstreze la
rândul ei pe peliculă. Evenimen�
tele nefericite prin care tatăl său
și�a pierdut apartamentul închi�
riat de 40 de ani de la primărie
în Palatul Braunstein din Iași,
unde ținea cea mai mare arhivă
personală de imagine din Româ�
nia, au rescris filmul. 

IULIA BLAGA

Rezultatul final e documentarul
de lungmetraj Timebox, care nu e
doar despre situația locativă a lui
Ion Matei Agapi. E și un film de �
spre timp și memorie (locuința
din Palatul Braunstein e și cea în
care a locuit regizoarea), despre
relația puternică dintre tată�fiică
și pasiunea transmisă aproape 
genetic, despre forța imaginilor
care poate într�o oarecare măsură
anula timpul.

Înainte să ajungă în cinema�
tografele din România, în  6 de�
cembrie 2019, Timebox a luat
premii importante în festivaluri,
printre care Best Central and 
European Documentary Film in
sec țiunea Between the Seas la
Festivalul Internațional de Film
Documentar de la Jihlava (Cehia).
Filmul are un ecou foarte bun și
în România, înainte de se ști dacă
și când va intra în săli. 

SDC a stat de vorbă cu Nora
Agapi.

Cum îți explici succesul filmului?

Mi�e greu să mă detașez și să
înțeleg de ce lumea relaționează

atât de bine cu el, dar cred că ma�
joritatea oamenilor sunt fascinați
de arhiva tatei. Când vine vorba
despre arhive de documentar sau
de film din România, știm puține
lucruri în afară de ce există la
Sahia. Poate că filmul aduce și o
altă abordare, referitor la felul în
care a fost folosită arhiva, și cred
că îți dă și o senzație de ficțiune
într�un fel, lumea identificându�se
cu multe lucruri de acolo – cu
relația părinte�copii, cu ideea de
a aduna lucruri etc. 

Ai planificat să debutezi în 
documentar cu un film despre
tatăl tău?

Nu, așa s�a întâmplat. Am vrut să
fac un film despre tata, dar mi�am
dat seama că, dacă nu încep mai
repede, pierd pentru că timpul
trece și doream foarte mult să�l
filmez. Pe urmă a apărut povestea
casei și a ieșit cumva alt film. Nu
mi�am propus niciodată nici să
fac regie de film sau să fac un film
de autor, dar când am început să
filmez și mi�am dat seama că are
potențial, am vrut să iasă bine. 

Timebox e foarte nostalgic, dă
impresia că tot ce fost bun a fost

în trecut, când casele erau în-
tregi și când, chiar dacă venea
Ceaușescu în vizită de lucru,
exista un sentiment de apar -
tenență la istoria personală.
Asta e și senzația ta?

Așa e, da, pentru că eu am încercat
să privesc în urmă prin ac ti vitățile
tatei. Văzând filmările lui mi�am
amintit cum era când filma – res�
pectat și cunoscut. Ieșea din casă
și în jumătate de oră se întâlnea
cu 15 oameni cu care povestea. Nu
era vorba despre o ierarhie, exista
un respect al valorii. Lumea îi res�
pecta pe cei care știau să facă o
treabă. M�am gândit că, până la
urmă, pentru tata asta a fost viața
ideală. Acela a fost momentul cel
mai creativ din viața lui, pentru că
după 1990 lucrurile s�au schimbat
în multe direcții. A încercat și el să
urce pe valul ăsta al privatizării și
nu i�a mers pentru că n�a avut
deloc talent de manager. N�a putut
face bani și tot în pierdere a ieșit. 

Ce crezi că a aflat tatăl tău 
despre tine prin acest film?

Cred că tata a căpătat mult mai
multă încredere în ceea ce fac eu.
Avea și până acum, dar mă știa pe
partea cealaltă, știa că fac fotogra�
fie și îi plăcea asta. Îmi aduc
aminte că în studenție, când eram
în anul I, a venit odată la mine la
cămin și mi�a spus pe urmă:
„Când am intrat la tine și nu mi�ai
dat bună ziua pentru că aveai de
făcut o fotografie cu un măr în
geam, am înțeles că meseria e de
partea ta“. Cumva așa a funcționat

și cu Timebox, pentru că inițial, în
primele luni, îmi dădea niște in �
dicații – nu erau sfaturi rele, dar
a văzut că nu reacționez și și�a dat
seama că trebuie să mă lase în
pace. I�a plăcut foarte mult când
a văzut filmul gata montat, deoa�
rece filmele lui din arhivă aveau,
prin felul cum le�am perceput eu,
cu totul altă conotație decât cea
inițială. 

Unde locuiește acum tatăl tău?

În apartamentul în care s�a mutat
în film, așa că arhiva a intrat o
parte acolo, o parte în apartamen�
tul primit de sora mea și fiica ei.
Altfel arhiva n�ar fi încăput într�un
singur apartament. Iar condi țiile
de păstrare ale acesteia sunt foar �
te precare.

Din film s-ar părea că tatăl 
tău suportă necazurile mai bine
ca tine.

Așa e. Are o forță de regenerare
extraordinară. Era o scenă care n�
a mai intrat în film în care îl în�
treb: „Crezi că o să te poți adapta
în alt spațiu?“, iar el spune: „Cate�
goric, pot să nu mai am nimic și să
fac totul de la început. Poate nu în
aceeași formă, dar pot reface to �
tul“. De fapt, pe dinăuntru l�a
afectat foarte mult. În vara finali�
zării filmului a avut o cădere de
sănătate foarte mare. Era să moa �
ră, practic, acum un an. A avut o
perioadă de totală amnezie. Îl în�
trebam unde e și spunea că e în
Braunstein. 

Mi se pare că tatăl tău nu are pa-
siune pentru lucruri (compulsi-
ve hoarding syndrome, despre
care pomenești în film) decât în
măsura în care ele tezaurizează
timp – de asta poate are și

colecția de ceasuri vechi.

Așa e. Poate că și eu am fost așa o
vreme, dar acum nu mai sunt. Că�
lătoresc destul de mult datorită
meseriei mele și nu am timp și loc
să adun lucruri, însă îmi place și
mie să colecționez obiecte vechi. 

Legătura asta foarte puternică
dintre voi se realizează și prin
intermediul pasiunii comune
pentru imagine, pe care și buni-
cul tău o avea. Nu ți se pare ciu-
dat că ai devenit mamă tocmai
când lucrai la primul tău film ca
regizor, care nu întâmplător e
despre tatăl tău?

Nu m�am gândit la asta până acum.
Cred că mai mult a decis ceasul
biologic, pentru că aveam o vârstă
la care nu mai puteam amâna
prea mult. Am început filmările
câte puțin în 2011 și cu motoarele
în plin în 2012, filmând până în
2016 inclusiv. Montajul a durat
doi ani. Între timp viața a mers
îna inte. În ultimul an de filmare
am rămas însărcinată, apoi a mai
apărut un copil în perioada de
montaj. Faptul că am lucrat la
distanță, cu o monteuză din Ger�
mania, Rita Bakacs, mi�a permis
să mă pot ocupa și de copii.

Ai spus că vrei să îl ajuți pe tatăl
tău să facă o Casă a Fotografiei
și că ai început să digitizezi arhi-
va foto. 

Intenția mea – campania de
crowdfunding (pe sprijină.ro) se
închide pe 18 decembrie 2019 – e
să scanez negativele foto. Am spe�
rat ca prin filmul acesta, văzând și
descoperind arhiva filmată, voi
trezi mai mult interes și poate voi
deschide niște uși către o posibilă
finanțare. Și tata își dorește foar �
te mult această Casă a Fotogra�
fiei. Cred în continuare că tata
are un mini�muzeu în cutiile alea.
Sunt foarte multe fotografii vechi,
începând cu cele făcute de buni�
cul meu, dar și altele de colecție
cumpărate din alte părți sau gă�
site întâmplător în case în timpul
demolărilor, până la cele făcute
de tata timp de 40 de ani. E păcat
să nu fie salvate și scoase la lu�
mină în expoziții permanente sau
temporare. SDC

NORA AGAPI A FĂCUT UN DOCUMENTAR DESPRE PASIUNEA PENTRU IMAGINE A TATĂLUI SĂU

„Cred în continuare că tata are 
un mini-muzeu în cutiile alea“

Arhiva lui Ion Matei Agapi cuprinde 21.000 de metri de peliculă pe 16 mm
(din 1967 până în 1991) și mii de negative (făcute de el din anii ’50 în-
coace, dar și fotografii de colecţie din 1890-1920), precum și aparate foto
sau alte obiecte de epocă. Primăria l-a șicanat pe Ion Matei Agapi timp de
patru ani și, sub pretextul că vrea să renoveze clădirea, i-a oferit câteva
locuinţe insalubre, tăindu-i la un moment dat căldura și apa pe timp de
iarnă. De asemenea s-a arătat total dezinteresată de arhivele lui, unul din-
tre viceprimari întrebându-l chiar: „Cine te-a pus să le faci?“. SDC

Nora Agapi și Ioan Matei Agapi,
care a împlinit recent 83 de ani

(arhiva personală)

Nu mi-am
propus niciodată
nici să fac regie de
film sau să fac un
film de autor.
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F. Scott Fitzgerald –
Prăbușirea

– FRAGMENT –

Chestia e că un om se poate pră �
buși în mai multe feluri – poate
cădea în cap, caz în care puterea
sa de decizie este preluată de alții!,
poate cădea fizic, caz în care nu mai
are altă soluție decât să se dea pe
mâinile oamenilor în halate albe,
sau poate cădea nervos. Într-o carte
golită de compasiune, William Sea�
brook povestește, cu un soi de mân�
drie și cu un final cinematografic,
cum a devenit el asistat social. Ceea
ce i-a declan șat alcoolismul sau s-a
asociat cu acesta a fost o cădere a
sistemului său nervos. Deși autorul
acestor rânduri nu a ajuns atât de
dependent – căci în momentul de
față nu a gustat de șase luni nici
măcar un pahar de bere –, reflexele
sale nervoase au fost cele care i-au
cedat:prea multă furie și prea mul �
te lacrimi.

Mai mult – ca să revin la ideea
mea că viața poate fi agresivă în
diverse feluri –, înțelegerea faptu�
lui că mă prăbușisem nu a venit
concomitent cu lovitura, ci cu în�
târziere.

Cu puțin timp înainte stătu�
sem în biroul unui medic extraor�
dinar și ascultasem o sentință
gravă. Apoi, cu ceea ce acum, ju�
decând retrospectiv, pare un soi
de indiferență, continuasem să-
mi văd de treburi în orașul unde
locuiam la acea vreme, fără să-mi

fac prea multe griji, fără să mă
gândesc cât de multe lucruri ră�
măseseră nefăcute sau ce-o să se
întâmple cu problema asta sau cu
responsabilitatea cealaltă, așa
cum fac oamenii în cărți. Aveam o
asigurare bună și, oricum, nu
prea reușisem să am cine știe câtă
grijă de majoritatea lucrurilor lă�
sate pe mâna mea, nici măcar de
propriu-mi talent.

Dar am avut brusc sentimen�
tul acut că trebuie să fiu singur.
Nu mai voiam să mă întâlnesc cu
nici un om. Toată viața mea văzu�
sem extrem de mulți oameni – ca
om de societate, eram unul me �
diu, dar mult peste medie în ten �
dința de a-mi identifica ființa,
ideile, destinul cu cele ale indivi�
zilor din toate clasele sociale cu
care intram în contact. Întotdea �
una eram salvat sau salvam pe ci�
neva – într-o singură dimineață
treceam prin toate emoțiile ce i se
pot atribui lui Wellington la Wa�
terloo. Trăiam într-o lume de
vrăjmași de nepătruns și de prie�
teni și susținători de neînlocuit.

Dar acum îmi doream să fiu
absolut singur, așa că am aranjat
să mă izolez întru câtva de grijile
obișnuite.

N-a fost o perioadă nefericită.
Am plecat și am dat peste mai puțini
oameni. Am descoperit că eram
stors de vlagă. Puteam să zac pur și
simplu și mă bucuram s-o fac, une �
ori dormeam sau moțăiam douăzeci

de ore pe zi și în restul timpului în�
cercam cu îndârjire să nu gândesc –
în loc de asta, făceam liste – făceam
liste și le rupeam – sute de liste: cu
comandanți de cavalerie, jucători de
fotbal și orașe mari, cu melodii de
succes și aruncători de la baseball,
cu vremuri fericite, hobby-uri, case
în care am locuit, cu costumele pe
care le-am avut de când am plecat
din armată, cu perechile de pantofi
(nu am luat în calcul costumul
cumpărat la Sorrento, care a intrat
la apă, nici cămașa de costum, gule�
rul și pantofii ușori pe care i-am
cărat după mine ani în șir fără să îi
port vreodată, pentru că pantofii 
s-au jilăvit și s-au scorojit, iar că �
mașa și gulerul s-au îngălbenit și au
mucegăit de la apret). Și liste cu fe�
meile care mi-au plăcut, și cu vre�
murile când m-am lăsat tratat de
sus de oameni care nu îmi erau su�
periori nici în privința caracterului,
nici ca înzestrare.

...Și apoi, brusc și surprinză�
tor, m-am simțit mai bine.

...Și m-am prăbușit ca o uscă�
tură din pădure imediat ce am
auzit vestea.

Acesta este adevăratul sfârșit
al poveștii. Ce am putut face în
privința asta va trebui să rămână
în acel loc numit de obicei „pânte�
cele timpului“. E de ajuns să spun
că, după vreo oră de îmbrățișări
solitare cu perna, am început să-mi
dau seama că de doi ani viața mea
se bazase pe consumarea unor re�
surse pe care nu le aveam, că mă
ipotecasem cu totul, fizic și spiri�
tual. Ce mai conta măruntul dar
al vieții recuperate în compa rație
cu asta? – de vreme ce odinioară
trăisem mândria de a ști încotro
mă îndrept și încrederea într-o
independență de durată. 

Mi-am dat seama că în acești
doi ani, cu gândul să păstrez ceva –
poate o tihnă interioară sau poate
că nu –, mă îndepărtasem de toate
lucrurile care cândva îmi făceau
plăcere – că toate gesturile din
viața mea, de la spălatul pe dinți de

dimineață până la întâlnirea cu un
prieten la cină, deveniseră un efort.
Am înțeles că oamenii și lucrurile
nu-mi mai făceau plăcere de multă
vreme și că mă obișnuisem doar să
mă prefac în mod neconvingător că
îmi plac. Am înțeles că până și iu�
birea mea față de cei apropiați se
transformase într-o încercare de a
iubi, că interacțiunile mele întâm�
plătoare – cu un editor, cu un tu�
tungiu, cu copilul unui prieten – se
limitau doar la ceea ce îmi amin�
team din vremurile de odinioară că
ar trebui să fac. Și tot în luna aceea
au început să mă irite lucruri precum
sunetul unui aparat de radio, recla�
mele din reviste, pârâitul plăcilor de
gramofon, tăcerea încremenită de la
țară – am început să disprețuiesc
moliciunea umană și imediat după
aceea (chiar dacă în taină) să mă simt
iritat de duritate – să urăsc noaptea
pentru că nu puteam dormi și să
urăsc ziua pentru că se scurgea în
noapte. De-acum dormeam pe par�
tea cu inima, fiindcă știam că, cu cât
o oboseam mai repede, fie și doar un
pic, cu atât mai grabnic va veni cea�
sul binecuvântat al coșmarului, care,
asemenea unui catharsis, mă va
ajuta să întâmpin mai ușor noua zi. 

Existau anumite locuri și anu�
mite chipuri pe care le suportam.

Ca mai toți cei din Midwest, nu am
avut niciodată decât urme foarte
vagi de prejudecăți rasiale – am
tânjit întotdeauna în taină după
blonde fermecătoare de tip scan�
dinav care stăteau pe verande în
St. Paul, dar nu ajunseseră să se
ridice suficient în plan economic
pentru a face parte din ceea ce la
acea vreme însemna lumea bună.
Erau prea drăguțe ca să fie „pui �
cuțe“ și plecaseră prea de curând
de la țară ca să prindă o poziție
bună în lume, dar îmi amintesc
cum dădeam ture prin cartiere ca
să prind o singură sclipire de păr
auriu – șocul luminos al unei fete
pe care n-aveam s-o cunosc nicio�
dată. Ăsta e un discurs de orășean,
și nu unul foarte agreat. O ia pe de
lături, ocolind faptul că în ulti�
mele zile nu mai suport să văd
Celți, Englezi, Politicieni, Străini,
Virginieni, Negri (cu pielea de cu�
loare închisă sau mai deschisă),
Vânători sau vânzători cu amă�
nuntul, samsari în general, nici un
fel de scriitor (ocolesc cu mare
grijă scriitorii, pentru că ei pot
perpetua necazurile ca nimeni alt �
cineva) – și nici o clasă socială ca
atare, cu atât mai puțin pe cei ce
sunt reprezentativi pentru clasele
lor sociale... SDC

CARTEA
Un autoportret extrem de per-
sonal al ascensiunii și decăderii
unui mare scriitor, marcat de
amestecul de romanţios și realism
ce reprezintă trăsătura distinctivă
a lui F. Scott Fitzgerald, Prăbușirea
urmează povestea declinului său
subit, la vârsta de treizeci și cinci
de ani, de la succesul eclatant la
disperarea pustie, precum și a
recuperării sale îndârjite. Această

antologie revelatoare, care include
cele mai viscerale eseuri ale lui
Fitzgerald —laolaltă cu scrisorile
expediate sau primite de la pri-
etenii săi Gertrude Stein, Edith
Wharton, T.S. Eliot, John Dos Pas-
sos și Edmund Wilson (cel care a
elaborat acest volum la puţin timp
după moartea lui Fitzgerald) —, ne
vorbește despre un bărbat plin de
farmec și talent, pe care
exuberanţa și geniul l-au făcut să
devină un simbol al Epocii Jazzului,
iar nesăbuinţa l-a doborât. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Prăbușirea, F. Scott Fitzgerald, traducere din limba engleză 
și note de Radu Pavel Gheo, care va apărea în curând în colecția
„Biblioteca Polirom. Esențial“ a Editurii Polirom.
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Dublă lansare de carte la Timișoara:
Mircea Mihăieș, O noapte cu Molly Bloom

Alexandru Potcoavă despre 
Viața și întoarcerea unui Halle

Un nou volum semnat de Mircea
Mihăieș, O noapte cu Molly
Bloom. Romanul unei femei, va fi
lansat în perioada imediat urmă�
toare la Timișoara. Mai jos, pro�
gramul de evenimente.

l Luni, 9 decembrie, ora
18.00, Librăria Independentă La
Două Bufnițe (Piața Unirii, nr. 11). 
Invitat, alături de autor: Vasile
Popovici.

l Joi, 12 decembrie, ora 19.00,
Librăria Humanitas (Strada Euge�
niu de Savoya, nr. 6), în cadrul
unei noi ediții a evenimentului
Joia de literatură contemporană
cu Robert Șerban și invitații săi,
Robert Șerban va intra în dialog
cu Mircea Mihăieș despre O
noapte cu Molly Bloom. Romanul
unei femei.

Evenimentele se vor încheia
cu o sesiune de autografe.

O noapte cu Molly Bloom. Ro�
manul unei femei a apărut de cu�
rând la Editura Polirom și a fost
lansat în premieră la Târgul de

Carte Gaudeamus 2019. Disponibil
în librării și pe www.polirom.ro.

„E povestea unui personaj
care ilustrează acut și subminează
radical ideea de pasiune amo�
roasă în cultura occidentală a ul�
timelor secole.“ (Mircea Mihăieș)

„Un evantai multicolor:cu acest
obiect în minte, m�am aventurat
în scrierea cărții de față, animat

de gândul secret de a con strui un
Anti�Ulysses. Fascinat de ființa de
hârtie care, simultan, se ascundea
și atrăgea atenția asupra sieși, am
început să explorez un continent
al feminității explozive și tainice,
misterioase și accesibile, traves�
tite și autodemascate. E povestea
unui personaj care ilustrează acut
și subminează radical ideea de
pasiune amoroasă în cultura oc�
cidentală a ultimelor secole. Mo l �
ly Bloom e și «nevasta veselă» din
Windsorul shakespearian, e și
Moll Flanders, și Fanny Hill, și
sora mai mică și mai puțin nevro�
tică, dar mai îndrăzneață a Annei
Karenina și a Emmei Bovary, și
Justine a lui Sade, și Venus în blă�
nuri, și eroina unei Histoire d’O ce
n�a mai fost scrisă, și o Simone de
Beauvoir avant la lettre. E întru�
parea senzualității și a neru și �
nării, a visării exaltate și a tânjirii
deznădăjduite. Am descoperit ast�
fel drama lucidității, a compasiu�
nii (și autocompasiunii) unei fe �
mei ce pare sclava instinctelor fi�
zice, dar care se relevă a fi stăpâna

absolută a intuițiilor și viziunilor
luminoase despre iubire. Des�
chise, părțile dispuse radial ale
evantaiului sunt un elogiu adus
femeii și feminității, supleței
inteligenței și mlădierii pasiuni�
lor ce�și cer dreptul la exprimare
artistică. Molly Bloom se află la
răscrucea mentalităților, percep �
ții lor și sensibilităților premo�
derne și moderne. Atunci când nu
le�a înfrânt, a știut să�și facă din
ele un aliat. Le�a cucerit ori și le�a
asumat, în toate ipostazele ei:
Molly imperiala. Molly impudica.
Molly carusel. Molly naturalis.
Molly triplex. Molly din Troia.
Molly de piatră. Molly postmeri�
dian. Molly nocturna. Molly sola.
Molly asamblaj. Molly mille�
feuilles. Molly grande�bouffe.“
(Mircea Mihăieș)

MIRCEA MIHĂIEȘ (n. 1 ianu �
arie 1954) conduce doctorate în li�
teratura engleză și americană la
Universitatea de Vest din Timi �
șoara. Între 2005 și 2012 a fost vice �
președinte al Institutului Cultural

Român. Redactor�șef al revistei
„Orizont“. Volume publicate: De
veghe în oglindă (1989), Cartea
eșecurilor. Eseu despre rescrie �
re (1990), Femeia în roșu (1990, în
colaborare cu Adriana Babeți și
Mircea Nedelciu), Cărțile crude.
Jurnalul intim și sinuciderea (1995),
Victorian Fiction (1998), Masca de
fiere (2000), Atlanticul imaginar
(2002), Scutul lui Perseu (2003),
Viața, patimile și cântecele lui Leo�
nard Cohen (2005), Metafizica de�
tectivului Marlowe (2008, tradus în
Statele Unite în 2014), Despre
doliu. Un an din viața lui Leon
W. (2009), Ultimul Judt (2011), Ce
rămâne. William Faulkner și miste�
rele ținutului Yoknapatawpha
(2012), Istoria lui Corto Maltese,
pirat, anarhist și visător (2014),
Ulysses, 732. Romanul romanului
(2016), Șapte zile, plus una. Un dia�
log cu Ilie Stepan (2018). A primit
de șase ori Premiul Uniunii Scriito�
rilor din România. A publicat șase
volume în colaborare cu Vladimir
Tismăneanu. Lucrează la o carte
despre Finnegans Wake. SDC

Joi, 12 decembrie 2019, ora 18.00,
la Librăria independentă La
Două Bufnițe (Piața Unirii, nr. 11,
Timișoara), va avea loc o întâl�
nire cu Alexandru Potcoavă, cu
prilejul lansării romanului Viața
și întoarcerea unui Halle, recent
apărut în colecția Ego. Proză a
Editurii Polirom.

l Vor vorbi despre carte, ală�
turi de autor: Adriana Babeți,
Radu Pavel Gheo.

l Lansarea se va încheia cu o
ședință de autografe.

De asemenea, vineri, 13 de�
cembrie, ora 12.00, la Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala
Timișoara, Alexandru Potcoavă 
va participa la un alt eveniment 

dedicat celui mai recent roman al
său, alături de Cornel Ungureanu
și Daniel Vighi.

„Saga de familie, bildungs �
roman și epopee istorică, Viața și
întoarcerea unui Halle este po �
vestea unui timișorean născut în
Austro�Ungaria și devenit după
1918 cetățean român. Prin ochii lui
de contabil și, mai apoi, de admi �
nistrator de hotel ni se con turează o
frescă inedită a Timi șoarei din
perioada interbelică. Deși tihnit și
cosmopolit, orașul n�a fost ferit de
turbulențele ideologice din anii ’30,
care au provocat tensiuni între
etniile conlocuitoare. Viziunea lui
Halle Rezső asupra evenimentelor
ce culminează cu rebeliunea legio �
nară și atacul Reich�ului împotriva

Iugoslaviei ilustrează cu realism și o
ironie «la firul ierbii» această lume
tulburată, căci în hotelul unde
lucrează prota go nistul sunt cazați
în 1940 ofițerii Wehrmachtului,
sosiți în Banat cu Misiunea mi �
litară germană.

Perspectiva obiectivă, uneori
tăioasă, alteori încărcată de un
umor negru, e asigurată și de faptul
că Halle e un evreu con vertit la
creștinism. Asta îl situează între
lumi care îl resping deopo trivă. În
toiul celui de�al Doilea Război
Mondial, dat afară din serviciu din
pricina legilor antisemite, Halle se
refugiază în Ungaria, unde i se mai
permite încă să muncească, însă își
lasă familia acasă. Ia cu el, pe lângă
propriile povești, și pe cele ale soției
cu origini elvețiene și ma ghiare și le

împărtășește colegilor din lagărul
în care ajunge în 1944, atunci când
statul ungar îi strânge și pe evreii
botezați, trimițându�i la muncă
forțată.

Halle Rezső dispare în război.
Întoarcerea sa, îndelung așteptată
de familie, se produce prin reme�
morările unui supraviețuitor din
lagăr și ale fiicei Julianna, într�un
roman de o intensitate dureroasă
semnat de strănepotul său.“ (Ra �
du Pavel Gheo)

ALEXANDRU POTCOAVĂ (n.
1980, Timișoara). A publicat ale �
xandru potcoavă iar bianca sta�n
alex (poezie, Marineasa, 2001;
Premiul pentru Debut al Uniunii
Scriito rilor din România, filiala
Timișoara), Pavel și ai lui (roman,

Brumar, 2005), Șoimii patriei
trebuie să fie întotdeauna veseli!
(roman, Tra cus Arte, 2011), Ce a
văzut Parisul (proză scurtă, Herg
Benet, 2012), Într�o zi nu ne vom mai
recu noaște (poezie, Casa de Editură
Max Blecher, 2016). A fost inclus în
mai multe antologii din România,
iar o serie de texte i�au fost traduse
în engleză, franceză, germană, italia �
nă, maghiară, croată, slovacă, turcă,
greacă și ebraică. Este membru al
PEN Club România. SDC



La aproape șase
decenii de la moartea
sa, o nouă carte
susține că accidentul
în care și-a pierdut
viața Albert Camus 
a fost provocat de
serviciile secrete
sovietice.

Camus a murit pe 4 ianuarie 1960
într�un accident de mașină, la nu�
mai trei ani de la primirea pre�
miului Nobel pentru literatură.
Explozia unui pneu a făcut ca ma �
șina, condusă de editorul scriito�
rului, Michel Gallimard, să se iz�
bească de un copac. Camus a
murit pe loc, Gallimard câteva zile
mai târziu. La vremea respectivă,
experții s�au mirat că accidentul
a avut loc pe o șosea fără pro�
bleme și într�un moment în care
traficul era foarte redus, dar ni�
meni nu a bănuit vreodată că ac�
cidentul ar fi fost o crimă.

Teoria asasinării lui Camus de
către KGB nu este chiar nouă. Ea
îi aparține unui cercetător italian,
Giovanni Catelli, care a expus�o
prima dată în 2011, în cotidianul
„Corriere della Sera“. El și�a bazat

afirmația pe o descoperire în jur�
nalul unui reputat poet și tradu�
cător ceh, Jan Zábrana (1931�
1984), care scria că moartea lui
Camus nu a fost un accident. As�
tăzi, Catelli a scris o carte în care
apără această teorie, carte ce a
apărut în această toamnă și în
Franța, în Argentina și se pregă �
tește și de o traducere în limba en�
gleză.

În epocă, atenția lui Catelli a
fost atrasă de un pasaj care fusese
omis în mod inexplicabil din tra�
ducerea în italiană a jurnalului
lui Jan Zábrana. În pasajul lipsă,
Zábrana scria: „Am auzit ceva
foarte straniu din gura unui băr�
bat care știe multe lucruri și are
acces la surse foarte informate. El
spune că accidentul care l�a costat
viața pe Albert Camus în 1960 a
fost pus la cale de către spioni so�
vietici. Ei au folosit un aparat so�
fisticat care să facă o gaură în cau�
ciuc când mașina ar fi rulat cu
mare viteză“.

Dar de ce ar fi vrut sovieticii să
îl asasineze pe un scriitor francez
recompensat cu un Nobel? Fiin�
dcă Albert Camus critica Uniunea
Sovietică, răspunde Catelli.

Ordinul, spune cercetătorul 
italian, ar fi fost dat personal de
către Dmitri Trofimovici Șepilov,

ministrul de Externe sovietic, ca
reacție la un articol publicat în re�
vista franceză „Franc�tireur“ în
1957, în care Camus îl ataca direct
pe acesta, acuzându�l de eveni�
mentele din timpul revoltei din
Ungaria, cu un an mai devreme. Un
an mai târziu, Camus iar a enervat
autoritățile sovietice, susținându�l
public pe Boris Pasternak. Catelli
mai spune că scriitorul, denun țând
public Uniunea Sovietică, deranja
chiar relațiile franco�sovietice.
„Ambele guverne ar fi beneficiat
de reducerea lui la tăcere“, scrie
Catelli.

„Se pare că serviciilor secrete
le�a luat trei ani pentru a duce or�
dinul la îndeplinire“, scrie Zá�
brana în jurnalul său. „Au reușit
în cele din urmă și încă atât de
bine încât nimeni, până acum, nu
s�a îndoit că Albert Camus a murit
într�un accident. Cel care mi�a po�
vestit nu a vrut să îmi dezvăluie
sursa, dar susține că este una de
încredere.“

Catelli povestește în cartea sa
că a cercetat ani de zile această
afirmație a lui Zábrana. A inter�
vievat�o pe soția acestuia, a stu�
diat infiltrarea din epocă a KGB
în Franța, a obținut o confirmare
la mâna a doua, provenind de la
un controversat avocat francez,
Jacques Vergès. 

„Camus“, spune Giovanni Catelli
într�un interviu acordat unei
publicații franceze, „avea mulți
dușmani feroce: revoluționari al�
gerieni, Uniunea Sovietică, comu �
niș tii francezi, reacționarii și OAS.
Imediat după accident, așa cum
subliniază Henri Bonnier (scriitor
și critic literar francez – n.r.), care
era un apropiat al lui Camus,
mulți s�au gândit la un atentat. Pe
urmă, monopolul pe care Sartre
îl exercita asupra lumii culturale
a redus la tăcere aceste bănuieli“.

O astfel de teorie șocantă nu
convinge însă multă lume, înce�
pând cu fiica lui Camus, Catherine.
Printre cei care nu cred povestea
asasinării de către KGB a celebru�
lui scriitor este și Alison Finch,
profesor de literatură franceză la
Cambridge. Ea pune la îndoială
nu numai martorii invocați de cer�
cetătorul italian, dar și contextul
presupusului asasinat. 

„Ar însemna că asasinatul a fost
aprobat de la cel mai înalt nivel
și din statul francez, adică de că�
tre generalul de Gaulle, lucru
complet implauzibil pentru mi �
ne“, spune Alison Finch. „De Gaulle,
și el scriitor, avea un mare res�
pect pentru intelectualii francezi,
chiar și cei cu opinii politice
opuse lui.“ SDC
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în umbra KGB



DUPĂ 40 DE ANI

Celebrul scriitor Milan Kundera
(foto sus) își recapătă cetățenia
cehă după patru decenii de când
a părăsit Cehoslovacia socialistă
pentru a�și petrece viața în Occi�
dent. „Este un foarte important
gest simbolic, o întoarcere simbo�
lică pentru cel mai mare scriitor
ceh în Republica Cehă“, a declarat
Petr Drulák, ambasadorul repu�
blicii cehe în Franța. Drulák a
mers personal la locuința din Pa�
ris a scriitorului în vârstă de 90
de ani pentru a�i înmâna actele.
„A fost un moment foarte simplu,
dar plin de căldură. Kundera era
bine dispus, a luat doar documen�
tul și mi�a mulțu mit.“ Milan Kun�
dera a fost exclus din partidul co�
munist în anii ’50 și în cele din
urmă a fugit în Franța în 1975. În
1979, autori tățile comuniste ceho�
slovace i�au retras cetățenia, dar
doi ani mai târziu Kundera a pri�
mit cetățenia franceză. Cele mai
cunoscute cărți ale sale, Cartea râ�
sului și a uitării (1978) și Insupor�
tabila ușurătate a ființei (1984),
au fost scrise în exil. Kundera, care
trăiește foarte retras, și�a vizitat
țara natală pentru prima dată
abia în 1996, iar într�un interviu
din 1984 a declarat că „ideea de
«acasă» este ceva foarte ambiguu“
pentru el. 

ÎN PUBLIC

Pietà Bandini, sculptură netermi�
nată a lui Michelangelo reprezen�
tându�i pe Sfânta Fecioară, pe Ma�
ria�Magdalena și pe Sf. Nicodim cu
Christos în brațe, va fi restaurată
in vivo, în fața publicului, la Mu�
seo dell’Opera del Duomo din

Florența. Lucrările au început pe
23 noiembrie și se vor termina în
vara anului 2020. Michelangelo
avea 75 de ani când a început lu�
crul la această sculptură de 2,5
metri, neterminată și parțial dis�
trusă chiar de maestrul renascen�
tist, din motive necunoscute. Isto�
ricul Giorgio Vasari (1511�1574)
spune că Nicodim ar fi fost un au�
toportret al lui Michelangelo. 

K-POP: DOLIUL CONTINUĂ

După moartea vedetelor pop Sulli
și Goo Hara, cântărețul Cha In�In
este a treilea star sud�coreean

care moare în ultimele două luni.
La fel ca celelalte două vedete, Cha
In�ha, în vârstă de 27 de ani, a fost
descoperit mort în locuința per�
sonală, sporind o lista neagră ce
pare a nu se mai termina. Lumea
muzicii pop sud�coreene, popu�
lară în întreaga lume, este recu�
noscută din păcate și ca un mediu
ultracompetitiv, în care abundă
poveștile despre droguri, violuri,
hărțuiri pe internet.

FOARTE MICUL ECRAN

Martin Scorsese este terifiat de
ideea că spectatorii ar putea viziona

ultimul lui film, The Irish man, pe
telefonul mobil. „V�aș sugera să nu
îl vedeți pe telefon“, spune regizo�
rul într�un interviu pe YouTube.
„Poate, măcar, pe un iPad. Am făcut
și filme TV, și filme pentru cinema.
Dar niciodată n�am făcut filme pen�
tru telefon. Nici nu știu cum să fac
așa ceva.“ Realizat de Netflix cu fon�
duri enorme pentru o producție de
streaming sau televiziune (buget
de 175 de milioane de dolari), The
Irishman, care a beneficiat și de o
distribuție restrânsă în sălile de ci�
nema, este deja unul dintre favoriții
la Oscar.

O DEMISIE DE SENZAȚIE

Celebrul jurnalist francez Bernard
Pivot și�a dat demisia din fruntea
prestigioasei Academii Goncourt,
al cărei președinte a fost în ultimii
cinci ani. „Las locul unuia mai tâ�
năr“, a declarat jurnalistul în vâr�
stă de 84 de ani. „Vreau să recapăt
controlul complet asupra timpului
meu liber, mai ales vara, când tre�
buia să citesc din răsputeri în loc
să profit de familia mea, de va �
canță, de mare.“ Bernard Pivot,
care a cunoscut celebritatea gra �
ției emisiunii literare Apostrop�
hes, a fost primul membru nescrii�
tor căreia Academia Goncourt i�a
deschis porțile, în 2004.

PUNCT ȘI DE LA CAPĂT

Ajunsă în proprietatea Disney
odată cu achiziția studiourilor
Fox, seria Planeta maimuțelor va

fi resuscitată din nou de către regi�
zorul Wes Ball, semnatar al Maze
Runner. În ultimul deceniu, Pla�
neta maimuțelor a inspirat o trilo�
gie de filme foarte apreciate reali�
zate de Rupert Wyatt și Matt Reeves.

METALUL ȘI ȘCOALA

Conform ultimelor cercetări, în
Franța, tinerii cu vârsta între 15 și
25 de ani care ascultă rock și
heavy metal, dar și indie, scriu cel
mai corect în limba franceză, mult
mai bine decât amatorii de rap,
R’nB, dubstep sau reggae.

FINAL DE SLAYER

Una dintre cele mai populare
formații de thrash metal din isto�
rie, Slayer, a pus capăt unei ca�
riere de decenii cu un ultim con�
cert la Los Angeles. Imediat după
concert, pe rețele sociale, fanii 
și�au exprimat convingerea că, la
fel ca alte trupe, și Slayer se vor
reuni în câțiva ani. Această idee a
fost desființată imediat de Ayesha
King, soția chitaristului Kerry King,
care a precizat că trupa Slayer
este cu adevărat desfiin țată. Atât
King, cât și vocalistul Tom Araya,
ultimii membri originali ai for �
mației, au anunțat că vor conti�
nua să scrie muzică în continuare,
dar nu sub numele care i�au făcut
celebri. SDC
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Domnul Plopeanu își ghida
existența după niște principii să�
nătoase și nu neapărat verificate
științific. 

Spre exemplu, dacă cineva îi ieșea
în cale cu găleata goală, nu se
mișca din loc până când respec�
tiva persoană nu trecea îndărăt cu
găleata plină ochi, chiar dacă asta

însemna uneori să aștepte și câte
un ceas. Pisica neagră însemna,
evident, amânarea călătoriei pen�
tru ziua următoare. Și�a amânat
nunta cu o zi fiindcă prognoza
meteo a anunțat ploaie, deci o
căsnicie fericită și noroc la bani.
Dacă i se zbate ochiul stâng, pen�
tru a evita un rău iminent, scuipa
în sus și lăsa câțiva stropi să�i pă�
trundă în albul ochiului. Unii l�ar
numi superstițios.

A aflat acum câțiva ani că nu
e bine ca sărbătorile de iarnă să te
prindă cu brad artificial, fiindcă
plasticul înseamnă lipsă de viață

și a aruncat coniferul polimeric
din debara, după care s�a dus
glonț la piață și, deși ura ideea
uciderii brazilor, a trebuit să o ac�
cepte. Dar nu ușor. A cerut au �
diență la șeful de Ocol Silvic și a
insistat să plătească pentru planta�
rea unui brad nou. Toată perioada
cât a stat cu pomul împodobit a

simțit un puternic conflict inte�
rior, o luptă între ideea că a făcut
ce trebuie făcut și gândul că a
contribuit la decimarea fondului
forestier. Aici se mai putea lucra.

S�a împăcat cu sine doar
promițându�și că va recicla uscă�
ciunea până la ultimul ac. Motiv
pentru care și�a cumpărat un utilaj
pentru tocat și presat masă lem�
noasă. Propriul brad l�a transfor�
mat în două brichete numai bune
de pus pe foc, apoi a adunat de
lângă tomberon și defuncții pomi
ai vecinilor. Mașinăria părea încă
flămândă și sentimentul de vină
era încă prezent, așa că domnul
Plopeanu a adunat reziduurile fo�
restiere din toate tomberoanele
orașului, apoi din tot județul. Une �
le guri spun că ajunsese să aducă in�
clusiv camioane bucșite cu crengi,

cioate și tot ce mai rămâne după ce
despoi pinul pentru industriali�
zare. Alte guri spun că uneori
pinul cu totul ajungea brichete.
Utilajul se simțea singur, așa că au
mai venit încă trei.

A trecut ceva timp de când
omul nostru a strâns milionul de
euro din această afacere. Multe
magazine și guri de centrale ter�
mice se ghiftuiesc cu gustoasele
lui produse. Dar el nu este deloc
interesat de bani. El încă luptă cu
acel sentiment de vină, dat de fap�
tul că a contribuit la uciderea unui
pui de brad. 

Și va continua să lupte până
la eliminarea lui totală, chiar dacă
asta va însemna să radă toată pă�
durea din județ, întrucât echili�
brul psihic este foarte important
pentru orice om. SDC
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Azi scriu despre alte două noi
filme românești care au ajuns pe
ecrane. Ambele merită văzute. 

Zavera, al treilea lungmetraj al re�
gizorului cu cel mai greu de scris
nume din istoria cinematografiei
române, Andrei Gruzsniczki, e o
dramă despre trădare, plasată în
România zilelor noastre (cu pre�
cise și autentice detalii de atmos�
feră), dar care ar putea avea loc
oriunde. Filmul are acea calitate
de timp suspendat și de substanță
abstractă pe care o dau și filmele
lui Antonioni sau Kieślowski, in�
clusiv cu componenta morală pe
care polonezul a exploatat�o în
filmele lui. 

Existența împlinită a unui
bărbat prosper, care are o familie
frumoasă și un job la o firmă pe
val (Dorian Boguță) e dată brusc
peste cap de moartea accidentală
a celui mai bun prieten (Șerban
Pavlu), chiar în compania lui.
Treptat, eroul descoperă detalii
care îi tulbură imaginea despre

prietenul său, precum și echilibrul
propriei existențe. Prietenul nu era
atât de integru pe cât îl considera,
iar această trădare pe mai multe
planuri reverberează în viața lui
interioară, deși continuă să se com�
porte ca un om echilibrat. 

Andrei Gruzsniczki (de)con �
struiește cu calm lumea inte�
rioară a eroului, folosindu�se
inspirat de muzică (și de matema�
tică, după cum declara în inter�
viul acordat SDC). Zavera intră pe
o zonă care e insuficient populată
în cinematografia română, cea a
dramei psihologice care nu e ne�
apărat și una socială, care are o
anumită calitate intelectuală, pri�
mind uneori și accente de thriller. 

Dorian Boguță (dacă nu mă
înșel, e la primul rol principal) se
descurcă perfect în postura unui
tip benign și de treabă, dar care
poate ascunde secrete, dezvă�
luind chiar o latură violentă,
neașteptată. Ioana Flora, în rolul
soției, sporește misterul dinlăun�
trul conflictului interior. Regizo�
rul (coscenarist împreună cu
Mir cea Stăiculescu) hrănește cu
lingurița tensiunea dindărătul
fiecărei scene și n�o lasă să se acu�
muleze vizibil. Ce păcat că această
tensiune ținută cu mâna pe fibră
se risipește spre final, când scena�
riul optează pentru o rezolvare de
situație care poate închide circu�
lar filmul, dar lasă spectatorul cu
frustrarea că ceva nu s�a descăr�
cat complet la borne. Totuși,

Zavera rămâne un film îngrijit, in �
telectual, foarte atent la muzică și
la relația ei cu narațiunea (Quod
Erat Demonstrandum, preceden�
tul film al regizorului, era mai
mult vizual). Muzica lui Erik Satie
interpretată de Cristian Lolea
(care a compus și muzica de la
final) e inspirat aleasă pentru a se
întrepătrunde cu foliile dramei
eroului, acoperind și dezvăluind
o realitate interioară care refuză
să se expună complet.

CUTII DE TIMP

Probabil că, pe măsură ce trece
tim pul, Nora Agapi găsește tot
mai multe sensuri în lungmetra�
jul ei de debut, documentarul Ti�
mebox, care inițial se dorea doar
un portret al tatălui său, Ioan

Matei Agapi, cu care are o relație
foarte specială. Ieșeanul Ion
Matei Agapi e și el fotograf, tatăl
său a fost tot fotograf, Nora Agapi
a studiat la UNATC imagine de
film și fotografie. E ceva legat de
timp, de capacitatea imaginii de a
stoca timpul și de a�i transmite
esența în acest documentar care
aparent se ocupă de problema lo�
cativă a tatălui forțat de primărie
să părăsească apartamentul în�
chiriat cu 40 de ani în urmă. Acest
apartament i�a fost spațiu de lo�
cuit, spațiu de lucru și depozit
pentru valoroasa arhivă foto�video,
și tot aici a locuit și regizoarea. 

Lucrul care probabil trece
primul rampa și intră direct la
inima spectatorului e această
reflecție despre trecerea timpului
care e, de fapt, filtrată de relația
tată�fiică, cu toată moștenirea pa�
siunii pentru imagine și cu punc�
tele în care trecutul li se inter�
sectează. Tatăl e, clar, idolul fiicei,
care îl urmărește și azi cu ochi de
îndrăgostită. Văzând filmul, îi dai

dreptate. Ioan Matei Agapi e real�
mente un personaj de cinema, un
tip care întotdeauna a trăit liber�
tatea în propriul său cap, chiar și
în comunism. Libertatea interi �
oară a fost unitatea de măsură
pentru istoria personală și colec�
tivă, și aici stă tragismul poveștii –
că la bătrânețe, ca în Greierele și
furnica lui La Fontaine sau Balada
unui greier mic de Topârceanu, el
trebuie să dea socoteală pentru că
nu s�a învrednicit să adune „o
grăunță cât de mică“, așa cum fac
majoritatea oamenilor. Deși pune
în discuție relația pe care tatăl a
avut�o cu comunismul (tatăl a fil�
mat și vizitele de lucru ale lui
Ceaușescu), filmul dă până la
urmă de înțeles că libertatea inte�
rioară care transcende epocile are
prețul ei.  SDC

l Zavera – de Andrei Gruzsniczki,
cu Dorian Boguţă, Ioana Flora,
Medeea Marinescu, Șerban Pavlu
l Timebox – de Nora Agapi, 
cu Ioan Matei Agapi, Nora Agapi
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Ace în suflet

Zgomote și șoapte
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