
Hai-hui feroviar
Codru] Constantinescu

Dac\ `]i plac c\l\toriile ([i cui nu-i
plac?) nu ai cum s\ nu te `n -
dr\goste[ti de c\r]ile lui Paul The -
roux, `n care autorul `mbin\ de
minune c\l\toria cu `n]ele ge rea
timpu lui/istoriei, locurilor [i, mai
ales, a oameni lor pe lâng\ care tre -
ce. Dup\ succesul volumului Ba -
za rul pe ro]i (Polirom, 2015), care
condenseaz\ o c\l\torie de patru
luni derulat\ `n 1973, Theroux `[i
propune, dup\ treizeci [i trei de
ani, s\ calce pe propriile urme
pentru a observa schim b\rile. 
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Scriitoarea
Lidija
Dimkovska
despre cultura
român\ [i
pasiunea 
de a povesti

Elena Vl\d\reanu

Am citit prima oar\ poeziile
Lidijei Dimkovska la `nceputul
anilor 2000, când eu nici m\car
nu m\ apucasem s\ scriu (se-
rios), [i au avut un efect uria[
asupra mea. O mai vedeam pe
Lidija pe la câte un cenaclu sau
eveniment literar, dar nicio-
dat\ nu am `ndr\znit s\-i vor -
besc, de[i mi-a[ fi dorit. Cinci -
sprezece ani mai târziu, ne-am
`ntâlnit la Bucure[ti pentru un
poem scris de 40 de poe]i despre
Capital\ (eveniment `n preg\ -
tirea candidaturii Bucure[tiu-
lui la titlul de Capital\ Cultu -
ral\ European\). 
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Culeg\torul 
de harfe

Cronic\ de carte

CORINA {UTEU, NOUL MINISTRU AL CULTURII. VLAD ALEXANDRESCU, DEMIS

Opera care a pus cap\t
unui mandat promi]\tor 

De la `nceputul lunii aprilie, scandalurile repetate de la Opera Na]ional\ Bucure[ti (ONB) au c\p\tat 
o intensitate din ce `n ce mai mare [i au adus prejudicii de imagine atât institu]iei, cât [i ministrului
Culturii `n func]ie pân\ de curând, Vlad Alexandrescu. E dificil s\ descâlce[ti firele din spatele tuturor
disensiunilor, `ns\ v\ propunem o trecere `n revist\ a conflictelor care au culminat cu demiterea
minis trului – cel care ar\tase `n doar câteva luni o deschidere f\r\ precedent `n privin]a dialogului [i
care promitea, inclusiv la nivel legislativ, o reform\ a domeniului cultural. A fost pentru prima oar\ `n
istoria postdecembrist\ când schimbarea unui ministru al Culturii a constituit tem\ de breaking news
[i a polarizat opiniile `n rândul lumii artistice. 

Inepuizabilele
resurse ale
literaturii ruse

Andrei Cr\ciun

A]i auzit de Gaito Gazdanov? El a
scris, `n exil, mai multe capo do pe -
re. Ele au fost redescoperite dup\
[aptezeci de ani. Ele sunt eterne.
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Eli B\dic\

Orice discu]ie despre Opera Na -
]io nal\ porne[te de la dosarele de
corup]ie instrumentate de procu-
rori. Anul trecut, C\t\lin Alexan-
dru Ionescu (Arbore) [i R\zvan
Ioan Dinc\, ambii fo[ti directori
ai ONB, au fost trimi[i ̀ n judecat\
de DNA pentru fapte precum abuz
`n serviciu, fals ̀ n declara]ii etc. A
urmat `n fruntea institu]iei, cu ti -
tlu interimar, George C\lin, direc-
torul ONB pân\ `n aprilie, un fost
colaborator al echipei formate de
R\zvan Ioan Dinc\. Pe de alt\ par-
te, au ie[it la suprafa]\ nemul]u -
mi rile angaja]ilor ONB cu privire
la salariile mici, comparativ cu ce-
le ale colaboratorilor din str\i n\ -
tate ai institu]iei, precum [i cele
legate de modul `n care Johan
Kobborg, balerin de renume inter-
na]ional, a gestionat echipa de la
ONB de pe pozi]ia sa de director
artistic din 2013. Situa]ia a escala-
dat `n doar câteva zile cu mare re-
peziciune. 

4 directori, 3 s\pt\mâni
[i 2 mini[tri

Vlad Alexandrescu – pân\ pe 3 mai,
ministru al Culturii – a `ncercat
s\ detensioneze spiritele de la
ONB schimbând interimatele: `n
locul lui George C\lin l-a numit di-
rector pe dirijorul Tiberiu Soare,
`n locul lui Tiberiu Soare pe diri-
jorul Vlad Conta (Soare r\mâ-
nând director adjunct), ̀ n locul lui
Conta, din nou pe George C\lin,
urmând ca, `naintea S\rb\torilor
Pascale, C\lin s\ fie din nou de-
mis, iar ONB s\ r\mân\ f\r\ con-
ducere. 

~n fiecare scenariu, un grup
sau altul continua protestul [i ce-
rea altceva. De exemplu, Tiberiu
Soare, venit la conducerea ONB
pe 4 aprilie, i-a luat imediat titlul

de director artistic lui Kobborg –
motivând c\ pozi]ia aceasta nu
exista, aparent, `n organigram\ –,
fapt ce i-a determinat pe balerin
s\-[i anun]e demisia, iar pe logod-
nica sa, celebra balerin\ Alina Co-
jocaru, s\ afirme c\ nu mai dan-
seaz\. Taberele s-au a[ezat pro [i
contra: unii voiau ca Soare s\ con-
tinue ce a `nceput, al]ii s\ plece [i
s\-l lase pe Kobborg s\ fie ̀ n conti-
nuare director artistic. Primii
acu zau salariul prea mare al lui
Kobborg, favoritismele sale (bale-
rini str\ini angaja]i `n roluri pre-
supus nemeritate [i remunerate
cu sume mai mari decât venituri-
le angaja]ilor vechi) [i „teroarea“
pe care a creat-o `n institu]ie.
Ap\rarea a constat `n faptul c\ ar-
tistul a adus un plus de imagine

Operei Na]ionale atât prin echipa
format\, cât [i prin repertoriul
ob]inut. 

Discu]ii cu r\spundere
limitat\

A urmat episodul na]ionalist [i
xenofob „Afar\ cu str\inii din
]ar\“, negat de balerinii ONB:
„Fotografiile [i articolele care re-
latau o manifesta]ie ce s-a dorit a
fi pa[nic\ au prezentat evenimen-
tul denaturat. Dac\ un angajat al
Operei a strigat «Afar\ cu str\inii
din ]ar\», acela a fost un singur
angajat. Nimeni nu [tie cine este
[i pe cine reprezint\. El nu e re-
prezentativ pentru institu]ie [i
nici pentru ceilal]i angaja]i. Prin
pozi]ia lui nu se poate defini atitu-
dinea `ntregului colectiv“ (citat

dintr-un comunicat de pres\ de pe
blogul WordPress „Adev\rul de la
Oper\“, grupul oficial de comuni-
care al angaja]ilor [i colaboratori-
lor Operei Na]ionale Bucure[ti [i
Teatrului Na]ional de Operet\
„Ion Dacian“). Cu toate acestea,
acuza]iile au continuat: Kobborg
nu vorbe[te decât `n englez\, sala-
riile sunt prea mari pentru str\ini,
balerinul a avut un buget imens la
dispozi]ie (era normal, a[adar, s\
fac\ [i performan]\ la ONB), ope-
ra de repertoriu (roluri stabilite
pe o perioad\ lung\ de timp) a de-
venit oper\ de proiect (concurs pen -
tru roluri) [.a.m.d.

Pentru a p\stra cuplul Kobborg-
Cojocaru la Oper\, Vlad Alexandres -
cu a mers la negocieri cu ace[tia
[i, `n urma discu]iilor, a hot\rât

s\ creeze `n organigram\ func]ia
de director artistic special pentru
balerinul danez [i s\-i dea lui Con-
ta interimatul ONB. Totul p\rea
s\ se a[eze pe un f\ga[ normal,
când Alina Cojocaru [i partenerul
ei de via]\ declar\ c\ au fost inti-
mida]i [i supu[i unor presiuni din
partea noii conduceri. Din nou,
anun]\ c\ vor s\-[i dea demisia.
Singura op]iune pe care o vede
mi nistrul Culturii din acel mo-
ment este s\-l readuc\ pe George
C\lin la cârmele Operei Na]iona-
le, pentru trei luni, timp care i-ar
fi permis acestuia g\sirea unui di-
rector agreat de toate taberele. Se
dezl\n]uie un soi de protest spon-
tan, `n timpul unui spectacol `n
Sala Mare, aparent condus de Ti-
beriu Soare [i orchestra ONB,
f\r\ girul balerinilor. 

Demisia! Nu demisiei!

„Domnule Ministru, Arti[tii Ope-
rei Na]ionale Bucure[ti (oper\-ba-
let, operet\-muzical) protesteaz\
`mpotriva modalit\]ii `n care Mi-
nisterul Culturii, `n pofida situa -
]iei critice din institu]ia noastr\,
conduce negocierile pentru numi-
rea unui nou director general 
interimar. Potrivit declara]iilor
dum neavoastr\ publice (ale c\ror
`n registr\ri vi le putem pune la
dispozi]ie `n orice moment), deci-
ziile `n chestiunea amintit\ sunt
con di]ionate de domnul Johan
Kobborg [i doamna Alina Cojoca-
ru, persoane particulare, f\r\ legi-
timitate `n raport cu institu]ia
noas tr\, având `n vedere c\ dom-
nul Kobborg [i-a depus demisia `n
data de 12.04.2016, iar doamna Co-
jocaru nu este angajat\ a ONB.
Dac\ `naintea declan[\rii crizei
din teatrul nostru domnul Johan
Kobborg era tratat [i apreciat la
fel ca to]i ceilal]i invita]i str\ini
care au urcat pe aceast\ scen\, `n
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CORINA {UTEU, NOUL MINISTRU AL CULTURII. VLAD ALEXANDRESCU, DEMIS

Opera care a pus cap\t 
unui mandat promi]\tor 
De la `nceputul lunii aprilie, scandalurile
repetate de la Opera Na]ional\ Bucure[ti
(ONB) au c\p\tat o intensitate din ce `n ce
mai mare [i au adus prejudicii de imagine
atât institu]iei, cât [i ministrului Culturii `n
func]ie pân\ de curând, Vlad Alexandrescu.
E dificil s\ descâlce[ti firele din spatele
tuturor disensiunilor, `ns\ v\ propunem 
o trecere `n revist\ a conflictelor care au

culminat cu demiterea ministrului – 
cel care ar\tase `n doar câteva luni o
deschidere f\r\ precedent `n privin]a
dialogului [i care promitea, inclusiv la nivel
legislativ, o reform\ a domeniului cultural.
A fost pentru prima oar\ `n istoria
postdecembrist\ când schimbarea unui
ministru al Culturii a constituit tem\ de
breaking news [i a polarizat opiniile `n

rândul lumii artistice. Pre[edintele Klaus
Iohannis i-a solicitat noului ministru al
Culturii, Corina {uteu, „mult\ `n]elegere“
fa]\ de domeniu [i s\ evite „impunerea cu
cizm\“. Un semnal cel pu]in ciudat de la
nivelul administra]iei preziden]iale `n
privin]a unuia dintre cele mai nereformate
[i osificate sisteme din `ntreaga arhitectur\
a statului român.
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12 aprilie 2016, momentul protestului de la Oper\: „Afar\ cu str\inii din ]ar\“
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urma ingerin]elor sale brutale `n
procesul de numire a unui nou 
director general interimar, sun-
tem profund jigni]i [i desconside-
ra]i [i, ca urmare, v\ comunic\m
c\ acum refuz\m orice colaborare
cu domnul Johan Kobborg. ~ntoar -
cerea sa ̀ n teatru este indezirabil\
pentru `ntreg colectivul, dup\ ce
comportamentul s\u a anulat ori-
ce idee de respect reciproc. Subli-
niem ferm c\ demersul nostru are
leg\tur\ doar cu modalitatea dom-
nului Johan Kobborg `n care a
ales s\-[i trateze partenerii de sce -
n\. De asemenea, ne reafir m\m
clar adeziunea la propunerea dum -
neavoastr\ ini]ial\ de numire `n
func]iile de director general [i di-
rector general adjunct a mae[tri-
lor Vlad Conta [i, respectiv, Tibe-
riu Soare. Ne a[tept\m s\ ]ine]i
cont de con]inutul protestului
nostru“, se spunea `ntr-un alt co-
municat emis pe blogul „Adev\ -
rul de la Oper\“. ~n alte comunica-
te, grupul ba `i cere lui Vlad Ale-
xandrescu demisia (al\turându-se
punctului de vedere al lui Ion Ca-
ramitru, `n momentul readucerii
lui C\lin la ONB), ba iau la cu -
no[tin]\ cu regret decizia acestuia
de a demisiona (când cer s\ r\ -
mân\ Conta [i Soare la conduce-
rea ONB). De altfel, toat\ luna
aprilie a plouat cu scrisori deschi-
se – de la Alina Cojocaru c\tre Da-
cian Ciolo[, prim-ministrul, de la
Ion Caramitru ([i Senatul UNI-
TER) c\tre Vlad Alexandrescu,
fostul ministru al Culturii, de la
acesta din urm\ c\tre prim-minis-
tru, depunându-[i demisia (mier-
curi, 27 aprilie, ulterior retr\gân -
d-o), [i tot a[a. 

~ntâlnirile cu angaja]ii Operei
Na]ionale Bucure[ti au fost pre-
luate, `n locul lui Alexandrescu,
de vicepremierul Vasile Dâncu,
premierul anun]\ c\ va trimite
Corpul de Control `n anchet\ la
ONB, iar balerina Alina Cojocaru,
coregraful Johan Kobborg [i alte
[apte persoane nu mai au voie s\
intre `n cl\dire ne`nso]i]i. 

Ultimele negocieri

Regizorul Andrei {erban o propu-
ne pentru interimatul ONB pe
Bea trice Rancea (director al Ope-
rei Na]ionale din Ia[i), iar Dâncu
declar\ `ntr-un interviu acordat
Agerpres c\ va face propunerea
mai departe viitorului ministru al
Culturii. 

~n urma negocierilor de pe 3
mai, priorit\]ile stabilite `n acest
caz au fost:

1. Numirea ̀ n regim de urgen]\
a unui management interimar co-
rect [i competent.

2. Separarea institu]ional\, prin
Hot\râre de Guvern, a Operei Na -
]ionale din Bucure[ti de Teatrul
Na]ional de Operet\ „Ion Dacian“

(dup\ ce acestea fuseser\ comasate).
3. Activitatea celor dou\ insti-

tu]ii rezultate va fi axat\ pe o poli-
tic\ repertorial\.

4. Terminarea `n regim de ur-
gen]\ a lucr\rilor de infrastruc-
tur\ efectuate la cl\direa Operei
Na]ionale din Bucure[ti [i finali-
zarea construc]iei Teatrului Na]io -
nal de Operet\ „Ion Dacian“.  

Prima demitere 
a lui Alexandrescu

Conflictul de la Opera Na]ional\
Bucure[ti a p\rut s\ fie cauza pen-
tru demiterea lui Vlad Alexan-
drescu. {tirea conform c\reia Da-
cian Ciolo[ i-ar fi cerut lui Alexan-
drescu demisia pe fondul crizei
ONB [i a slabei gestion\ri a aces-
teia a fost vehiculat\ de mar]i sea-
ra, 26 aprilie, [i pân\ miercuri, 27
aprilie, când a ap\rut, pe contul de
Facebook al fostului ministru, [i
demisia: „Presiunea timpului, re-
sursele limitate [i dorin]a de a da
un semnal puternic `n favoarea
reformei au ajuns `n acest mo-
ment s\ fie, din p\cate, un handi-
cap major pentru continuarea
mandatului meu. Schimb\ri dic-
tate doar de buna-credin]\ au dus
la explozii institu]ionale nea[tep-
tate [i la o situa]ie intolerabil\ la
Opera Na]ional\, una dintre insti-
tu]iile publice de cultur\ care s-au
dovedit cel mai rezistente la o
func]ionare modern\, european\.
Aceast\ situa]ie nu face decât s\
exemplifice o problem\ grav\ a
sistemului, problem\ pe care iner -
]ia [i lipsa de ac]iune consecvent\
nu o vor putea rezolva. Domnule
prim-ministru, mi-a[ dori ca re-
formele pe care le-am ini]iat s\ fie
continuate. Cred c\, `n situa]ia `n
care for]e dintre cele mai retro-
grade, ostile schimb\rii, care se
`mpotrivesc unor mecanisme fi-
re[ti de re`nnoire [i de `ntinerire
a sectorului artistic [i muzeal din
România au devenit atât de sono-
re ̀ n spa]iul public, reforma pe ca-
re am `nceput-o este periclitat\ [i,
de aceea, depun `n mâinile dvs.,
domnule prim-ministru, manda-
tul meu de Ministru al Culturii“. 

~n seara de miercuri, 27 aprilie,
circa o sut\ de persoane au protes-
tat `n fa]a Guvernului, cerând ca
Vlad Alexandrescu s\ r\mân\ `n
func]ie. Protestatarii considerau
c\ situa]ia complex\ de la Oper\
era greu de rezolvat `ntr-un timp
scurt, iar ministrul trebuia s\
r\mân\ pe pozi]ie pentru a duce
mai departe proiectele `ncepute.
Prim-ministrul a vorbit câteva
minute cu protestatarii, `ncer-
când s\ explice de ce ministrul
Culturii trebuie demis. Iar Klaus
Iohannis, pre[edintele României,
a declarat: „Este un contra-exem-
plu de implicare a unui minister

ceea ce s-a `ntâmplat la Oper\.
Cred c\ au r\mas pu]ine gre[eli
imaginabile care nu au fost f\cute
de c\tre ministrul Culturii ̀ n aceas -
t\ chestiune. Astfel de nemul]u -
miri le am, le discut cu prim-mi-
nistrul Ciolo[ [i, dup\ cum se ve-
de ele, se rezolv\. Nu exist\
nemul ]umiri care duc la vreun circ
`ntre Palate sau la certuri `ntre
pre[e din te [i prim-ministru. Noi
lu cr\m ̀ mpreun\ [i rezolv\m pro-
blemele“. ~n social media au ap\ -
rut, de asemenea, sute de mesaje
de sus ]inere a lui Alexandrescu,
iar protestele au continuat [i joi,
28 aprilie, de[i, de data aceasta, cu
mult mai pu]ini participan]i. 

Dezv\luiri [i 
a doua demitere

Pe 29 aprilie, ̀ n Vinerea Mare, mi-
nistrul Culturii a mul]umit pen-
tru sus]inerea primit\ prin „ma-
nifesta]iile de strad\ de miercuri
[i joi, opiniile publice, articolele
de pres\, numeroasele comentarii
de pe re]elele de socializare [i pe -
ti]iile `n favoarea r\mânerii mele
ca ministru al Culturii“ [i a afir-
mat c\ a stabilit cu prim-minis-
trul s\ nu `[i depun\ demisia `na -
intea s\rb\torilor de Pa[ti – pro-
babil pentru a opri protestele din

zilele acelea. ~ntre timp, `n inter-
viurile pe care le-a acordat, aces ta
a spus c\ a avut toat\ bun\voin]a
s\ rezolve problemele de la Oper\,
dar a fost prost sf\tuit de consilie-
rul Rare[ Zaharia, c\ruia ̀ i ceruse
demisia – „El ar fi trebuit s\ m\
avertizeze c\ acolo este o tensiune
cu un fundal na]ionalist [i sindi-
cal foarte puternic, care ar putea
degenera, care ar putea afecta ac-
tivitatea unor balerini, unei trupe
de balet [i a unor balerini perfor-
man]i, desf\[urat\ `n aceast\ in-
stitu]ie de mai mult\ vreme [i c\
va antrena mari conflicte `n inte-
riorul institu]iei. Eu n-am avut
aceast\ informa]ie [i dup\ aceea
am descoperit c\ domnul Zaharia
de fapt era mai degrab\ orientat
c\tre una dintre taberele aflate `n
discu]ie. De aceea i-am cerut de-
misia“ (interviu RFI). Fostul con-
silier replica, de curând, dup\ de-
miterea ministrului: „Eu i-am zis
domnului Alexandrescu c\ toate
r\zgândirile s-ar putea s\-l coste
capul. Domnul Alexandrescu mi-a
r\spuns c\ nu are ce face pentru
c\ Johan Kobborg [i Alina Cojoca-
ru doresc asta“. Totodat\, Alexan-
drescu declara [i c\ se a[tepta la
ceva mai mult\ sus]inere [i `ncre-
dere din partea lui Ciolo[. 

Sâmb\t\, 30 aprilie, lucrurile
au luat o alt\ turnur\. Ministrul
Culturii a acuzat c\ Opera a fost
un pretext pentru demiterea sa [i
c\, de fapt, a deranjat cu totul alte
grupuri de interese – de la Ro[ia
Montan\ pân\ la Cathedral Plaza,
Casa Nanu-Muscel, afirma]iile de -
spre plagiat [.a. Dezv\luirile – ne-
duse pân\ la cap\t, nici ast\zi nu
avem numele celor care ar fi re-
curs la acte de intimidare direct\
[i tot soiul de presiuni – au fost
f\cute ̀ n cadrul unei scrisori adre -
 sate Grupului pentru Dialog So-
cial (GDS), acolo unde Alexandres -
cu este membru autosuspendat pe
durata mandatului s\u guverna-
mental, [i, aparent, erau confi-
den]iale, nedestinate presei. Prim-
ministrul a reac]ionat prompt: „E
p\cat c\ domnul Alexandrescu a
ales s\ termine `n acest fel. E ale-
gerea dumnealui. Iar dac\ dom-
nul Alexandrescu are ceva de spus,
s\ o fac\. M\ `ntreb de ce nu a
f\cut-o pân\ acum [i de ce nu mi-a
comunicat mie sau `n guvern si-
tua]iile cu care sus]ine c\ s-a con-
fruntat“. Mai mult, tot sâmb\t\
seara, Ciolo[ a revenit la decizia
de demitere a lui Alexandrescu [i
a men]ionat c\ va trimite pre[e -
dintelui propunerea de revocare a
acestuia [i o nou\ nominalizare. 

Corina {uteu,
noul ministru
al Culturii
Mar]i `ns\, ministrul Culturii se r\zgânde[te, din
nou, [i dore[te s\ r\mân\ `n func]ie: „A[tept\m
propunerea de nume pentru un nou ministru al
Culturii. Eu cred c\ am f\cut tot ce puteam s\ fac
mai bine la Ministerul Culturii, `ns\ `n acest mo-
ment, `n care cred c\ reforma este periclitat\, a[
dori s\ r\mân mai departe la Ministerul Culturii
ca o garan]ie c\ aceast\ reform\ va continua“. De
altfel, pusese o condi]ie pentru demisia sa: ca refor-
ma s\ fie continuat\. Avea [i un nume de propus
pentru ca acest lucru s\ se ̀ ntâmple: Corina {uteu,
cea care era, `n momentul acela, secretar de stat `n
Ministerul Culturii, `n echipa lui Alexandrescu de
la `nceputul anului. 

Miercuri, 4 mai, Corina {uteu a devenit, ̀ ntr-a de -
v\r, noul ministru al Culturii [i a depus jur\mân-
tul de `nvestire `n func]ie, `n prezen]a pre[edinte-
lui Klaus Iohannis [i a premierului Dacian Ciolo[.
Iohannis i-a transmis acesteia: „Prelua]i portofo-
liul `ntr-o perioad\ foarte dificil\, când exist\ – [i
pe bun\ dreptate, trebuie s\ recunoa[tem – o infla-
mare `n spa]iul public `n leg\tur\ cu ce se `ntâm -
pl\ `n domeniul de care se ocup\ Ministerul Cultu-
rii, exist\ a[tept\ri mari, institu]iile de cultur\ ro-
mâne[ti au nevoie de cineva care cu fermitate, dar
[i cu foarte mult\ `n]elegere [i cu sim]ul a ceea ce
trebuie f\cut [i ce poate s\ fie f\cut s\ vin\ s\ con-
duc\ acest minister“. 

La o conferin]\ de pres\ organizat\ de Ministe-
rul Culturii joi, 5 mai, Corina {uteu afirma: „Mo-
mentul plec\rii lui Vlad Alexandrescu este compli-
cat, `i voi p\stra echipa original\ pe care a strân s-o
`n jurul lui, dar trebuie s\ revedem dosarele de
proiecte ale Ministerului [i liniile direc]ionale.
Trebuie s\ avem un firesc timp de dup\ toat\ ten-
siunea, s\-i zic c\dere, aceea[i echip\ `nchegat\ de
Alexandrescu `[i va regândi, `mpreu n\ cu mine,
dinamica [i ne vom recalibra obiectivele“. Printre
priorit\]ile sale se va afla rezolvarea urgent\ a si-
tua]iei de la Oper\, dar [i cinematografia, dialogul
cu sectorul independent [i cu societatea civil\,
ameliorarea legisla]iei [i administra]iei culturale,
dar [i a legisla]iei privind pro tec]ia patrimoniului
na]ional `n vederea salv\rii, prezerv\rii [i valori-
fic\rii lui. 

Vlad Alexandrescu, al\turi de echipa sa de la Ministerul
Culturii. Fotografia a fost publicat\ pe 28 aprilie pe
pagina de Facebook a fostului ministru 



Extraordinar\ soart\ a mai avut
[i Gaito Gazdanov! S-a n\scut `n
1903 la Sankt-Petersburg, dar a
crescut `n Siberia [i `n Ucraina.
La 16 ani s-a dedat men[evismu-
lui. A intrat `n Armata Alb\. A
f\cut un an de R\zboi Civil, a fugit
la Constantinopol, [i-a terminat
studiile, a ajuns la Paris. A fost do-
cher, a fost sp\l\tor de locomoti-
ve, a fost muncitor la o fabric\ de
automobile la mod\. A fost [ofer
de taxi. A fost un supravie]uitor,
avea ceva de spus. Lucra noaptea,
ziua scria. A fost la Sorbona. A
`nceput s\ scrie povestiri, bine
primite `n revistele emigran]ilor
ru[i ([i ce imens\ literatur\ se
scria atunci `n exil!). 

Un redutabil bol[evic precum
Maxim Gorki i-a recunoscut ta-
lentul, scriindu-i: „Sim]i desigur
c\ e[ti talentat. {i a[ ad\uga, ta-
lentul t\u este unul aparte. Nu
spun asta degeaba: O sear\ cu

Claire (n.m.: un splendid roman
de-al lui Gazdanov, publicat `n
1929, pe când scriitorul avea doar
dou\ zeci [i [ase de ani!) [i câteva
dintre prozele tale scurte pe care
le-am citit o confirm\“.

~ntre 1953 [i 1971, la moartea sa,
a lucrat la Radio Europa Liber\.
Programul s\u despre literatura
rus\ a devenit legendar. A fost
`nmormântat la Paris. ~n Rusia 
l-au publicat abia dup\ 1990. {i eu
nu am [tiut nimic despre acest
scriitor, pân\ acum la aproape
treizeci [i trei de ani!, când din
`ntâmplare (destin?) mi-a c\zut `n
mân\ Spectrul lui Alexander Wolf
(Editura Polirom, 2014)... 

Am citit prima fraz\ a romanu-
lui, f\r\ speran]\, a[a cum fac `n -
totdeauna. Prima fraz\ a acestui
roman este: „Dintre toate amin ti -
rile, din [irul f\r\ de sfâr[it al sim-
]\mintelor mele, cea mai `m po -
vor\toare este imaginea singurului

omor pe care `l s\vâr[isem“. Am
continuat s\ citesc toate frazele din
carte, f\r\ nici o pauz\. Trei ore
mai târziu citisem o capodoper\. 

Avea dreptate Gorki: Gazda-
nov era talentat, iar talentul s\u
era aparte. Eu nu am mai citit a[a
ceva. Dac\ v-a[ reproduce subiec-
tul c\r]ii, vi s-ar p\rea unul prost,
tras de p\r, exagerat, previzibil.
C\ci: `n timpul R\zboiului Civil,
un tân\r (Gazdanov `nsu[i?) `m -
pu[c\ un om. Crede c\ l-a ucis.
Trece via]a. Decenii mai târziu, ̀ n
Occident... Dar nici nu v\ mai po-
vestesc.

C\ci nu subiectul este nemai -
`ntâlnit (nici Marele Gatsby nu re-
zist\ repovestit de un amator), ci
puterea acestui scriitor de a `m -
pleti ample eseuri despre moarte
`n firul narativ. Gazdanov descrie
cu stil [i un meci de box, [i `n -
tâmpl\ri cu morfin\, [i moartea

unui borfa[ sentimental, [i via]a
de gazetar vagabond [i, mai ales,
marea iubire. Mul]i scriitori au
scris despre marea iubire, dar
`ndr\znesc s\ scriu c\ nimeni nu
a scris-o ca Gazdanov. Vi se pare
enorm? S\ nu vi se par\. 

C\ci o femeie, Elena Nikolaev-
na, este iubit\ a[a ̀ n aceast\ carte:
„Când, noaptea târziu, dup\ ce m\
desp\r]eam de ea, ie[eam pe stra -
d\ [i m\ `ndreptam spre cas\,
via]a mea `ncepea s\ mi se par\
neverosimil\: nu m\ puteam obi[ -
nui cu faptul c\, `n sfâr[it, nu era
nici o tragedie `n ea, c\ lucram la
ceva care m\ interesa, c\ exista o
femeie pe care o iubeam cum nu
mai iubisem pe nimeni, [i c\ nu
era nici nebun\, nici isteric\, [i c\
nu trebuia s\ m\ a[tept `n orice
clip\ de la ea fie la o pasiune dez -
l\n]uit\, fie la o criz\ gratuit\ de

r\utate, fie, din senin, la un plâns
nest\pânit. Tot ce `nsemnase pâ -
n\ acum existen]a mea – regrete,
insatisfac]ie [i un soi de z\ d\r ni -
cie evident\ ̀ n tot ceea ce f\ceam –
toate acestea au `nceput s\ mi se
par\ foarte `ndep\rtate [i str\ine,
de parc\ m\ gândeam la ceva care
trecuse demult“.
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Nu cu mult timp `n urm\, m-am
trezit mort. Mort-mort. Asta m-a
surprins oarecum, dar – hai s\ nu
fiu cârcota[ – se putea [i mai r\u.
Te po]i trezi, de exemplu, transfor-
mat `ntr-un gândac sau `n mai
cine [tie ce fel de dihanie, [i-atunci
`]i petreci restul vie]ii ̀ ntr-un chip
nemul]umitor. Sau, te po]i trezi,
Doamne fere[te, `n pat pri vind ta-
vanul f\r\ s\ mai ai chef s\ cobori
vreodat\ de acolo. Gândul c\ iar
ai s\ tr\ie[ti una dintre zilele alea
pe care le [tii pe de rost – zile care-
]i par trase la xerox, când `ntâl -
ne[ti pe strad\ oameni tra[i la xe-
rox, copiile xerox ale tramvaielor,
bla-bla-bla – te poate `nnebuni.
Orice s-ar zice, e mai bine mort
decât nebun.

Pluteam `n cea]\. Nu vedeam
nici pe dracu’, de[i nu-i imposibil
s\ dau de dracu’, dac\ stau s\

cuget unde m\ aflam. Dup\ un cal-
cul sumar, eram exact la jum\ -
tatea distan]ei dintre cer [i p\ -
mânt, exact acolo de unde pornesc
ni[te sc\ri rulante (ca la desenele
animate cu Tom [i Jerry), un rând
`n jos [i altul `n sus. Evident, 
n-aveam cum s\ o apuc `n nici o
direc]ie pân\ nu m\ l\muream [i
eu cum am murit. C\ci, da, asta e
problema, n-aveam nici cea mai
mic\ idee cum de am murit. Nu c\
m-a[ fi crezut nemuritor ca para-
meciul (dac\ vre]i s\ [ti]i, para-
meciul nu moare niciodat\ `n
mod natural; s-a dovedit [tiin]i -
fic), dar moartea mea a venit din
senin [i trebuia s\ v\d [i eu cine a
fost responsabil de aceast\ seni -
n\tate. 

Am rezolvat la via]a mea o
mul]ime de cazuri dintre cele mai
complicate, `ns\ nu-mi place s\

m\ laud cu trecutul meu. M-au
ajutat foarte mult lec]iile de arte
mar]iale, cursurile de feng-shui la
f\r\ frecven]\, jogging-ul de la
r\s\ritul soarelui [i medicina na-
turist\. Speram ca experien]a
mea de profesionist s\ nu m\ lase
balt\ nici `n cazul de fa]\.

Un indiciu asupra mor]ii mele
putea fi faptul c\ `n ultima vreme
`ncepuser\ s\ m\ doar\ bicep[ii
[i, dac\ nu m\ `n[el, din pletele
mele c\deau cam multe fire de
p\r. ~n plus, nici nu mai st\teau
atât de cârlion]ate ca pe vremuri.
Pe de alt\ parte, asta putea fi de la
[amponul cu extract de lev\n]ic\
pe care l-am primit cadou de Mo[
Cr\ciun. 

Gândindu-m\ la situa]ie, aproa -
pe c\-mi venea s\ plâng.

Nu prea am obiceiul s\ plâng,
dar trebuie s\ recunosc pân\ la
cap\t c\ `mi mai dau [i mie lacri -
mile din când `n când. |sta-s eu:
un dur pe dinafar\, `ns\ pe di n\ -
untru sunt pâinea lui Dumne zeu. 

Prima dat\ am plâns – las deo -
parte pe nesim]itu’ de doctor care,
dup\ ce mi-a administrat vreo

zece perechi de palme, m-a trezit
la via]\ folosindu-se de electro -
[ocuri – c\ nu mi-a luat tata o tro -
tinet\. N-a vrut [i gata. Avea bani
(fac parte dintr-o familie onora-
bil\, cu vil\ lâng\ Oceanul Atlan -
tic), `ns\ mai avea [i ni[te prin-
cipii solide conform c\rora `n
via]\ trebuie s\ munce[ti pentru
orice fleac. ~n pu[culi]a mea b\tea
vântul, mama-i ca tata, bunic\-
mea `l procopsise pe taic\-miu cu
principiile alea solide, bunicu’ a
murit eroic pe front, `n al Doilea
R\zboi Mondial, cu din]ii `n gâtul
unui japonez. Pe bunicii din par -
tea mamei n-am contat niciodat\.
Nici nu doreau s\ aud\ de mine,
pentru c\ nu m\ n\scusem fe-
meie. 

~ntr-o prim\ faz\, nu prea m-am
l\sat convins de teoria cu munca.
L-am b\tut pe cel mai bun prieten
al meu, demonstrându-i c\ tro -
tineta nu-i o chestie de care s\ nu
se poat\ lipsi. N-a ]inut mult. La
dou\ zile, am intrat pe autostrad\
[i am provocat o coliziune `n lan]
`n care au fost implicate doar
dou\ tiruri, o cistern\ cu cherosen

[i alte câteva ma[ini dintre astea
mai mici. Eu am sc\pat cu o frac-
tur\ la degetul inelar, ̀ ns\ trotine-
ta mi-au f\cut-o tigaie pe asfalt.
Pân\ pe la 18 ani, prin munc\ sus -
]inut\, am strâns bani de-o tro -
tinet\. Nu [tiu de ce nu mi-a mai
dat inima ghes s\-mi cump\r una.
{i iar am plâns.

Am mai plâns când i-am dat
papucii iubitei mele din liceu. Nu
m\ iubea deloc. Sau m\ iubea
doar pentru banii mei. Sau pentru
c\ ar\t dintotdeauna irezistibil.
De dou\ chestii mi-e fric\ `n re -
la]ia mea cu o femeie: s\ nu se li-
peasc\ de mine pentru bani [i pen-
tru c\ sunt al naibii de frumos.
Am bani, le pot `mbr\ca `n bani.
Frumos sunt de când m\ [tiu („Iu-
bitule, ce ochi minuna]i, verzi ai!“,
„Baby, ̀ ]i ador pletele cârlion]ate!“,
„Honey, e[ti o dulcea ]\!“, „Sugar,
simt c\ bra]ele tale m\ pot `n\l]a
pân\ la stele!“ – a[a m\ alint\
toate). Din fericire, am [i eu prin-
cipiile mele solide. Sufletul con-
teaz\!

(continuarea `n num\rul urm\tor)

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Foileton: Senza]ionalele aventuri ale celebrului
detectiv particular Juanito William Bond (1)

A]i auzit de Gaito Gazdanov? El a scris, `n exil, 
mai multe capo dopere. Ele au fost redescoperite
dup\ [aptezeci de ani. Ele sunt eterne.

Inepuizabilele resurse ale literaturii ruse



La fel se petrec lucrurile [i la Oper\.
Pe fondul unor probleme financiare
ale angaja]ilor s-a ajuns la haos, iar
de aici la acuza]ii halucinante. 

E ciudat ca str\inii s\ fie ar\ ta]i
cu degetul exact ca ̀ n urm\ cu 25 de
ani, ajungându-se la acuza]ii peni-
bile cum c\ unii nu [tiu limba
român\ [i c\ n-au ce c\uta `n insti-
tu]ie. Culmea, inclusiv cei care for-
mulau astfel de acuza]ii (e vorba de-
spre comunicatele sindicali[tilor!)

au r\mas corigen]i la testul de gra-
matic\.

Na]ionalism primitiv. Asta se
petrece la Opera din Bucure[ti. E
greu de spus dac\ `ntr-adev\r
arti[tii grevi[ti con[tientizeaz\ ni -
velul la care s-a ajuns [i faptul c\
discu]ia alunec\ `ntr-o zon\ pericu-
loas\, sau utilizeaz\ aceast\ arm\
perfect con[tien]i, doar pentru a-[i
spori [ansele de câ[tig.

Ace[ti oameni [tiu probabil c\
opinia public\ le ]ine partea, pentru
c\ pove[tile cu eroii neamului care
se bat cu du[manii din exterior
prind al naibii de bine.

~ns\ Opera nu apar]ine nici lui
Tiberiu Soare (dirijor remarcabil,
de altfel), nici ministrului Culturii,
oricare ar fi el. Cum nu le apar]ine
nici lui Kobborg sau Ali nei Cojo-
caru, cele dou\ „elemente destabi-
lizatoare“.

Publicul e cel care apreciaz\ per-
forman]a, nicidecum o decizie luat\
sub presiune.

R\mâne de v\zut ce hot\râre va
lua noul ministru al Culturii [i cum
se va pozi]iona acesta `n conflictul

care pare s\ nu se mai termine la
Opera bucure[tean\. Scandalul de
la Oper\, dar mai ales turnura `n -
tregului balamuc, vine pe un teren
fertil, cu accente na]ionaliste tot
mai pronun]ate `n societatea ro mâ -
neasc\. 

Zilele trecute vedeam la televi-
zor o reclam\ la o marc\ de bere
care le spunea românilor cât de fain
se distreaz\ ei [i cât de tari sunt pe-
trecerile române[ti, `n compara]ie
cu cele ale str\inilor. E minunat c\
`ncepem s\ ne pre ]uim obiceiurile,
dar compa ra]iile astea proste[ti nu
fac bine, ci mai degrab\ sunt se -
min]ele unui na ]ionalism ce ar
putea exploda `n anii urm\tori. 

România a fost ferit\ mai bine de
dou\ decenii de astfel de derapaje. E
adev\rat c\ am asistat la apari]ia
unor personaje gen Funar, Vadim
sau P\unescu, dar nici unul dintre
cei trei n-a ajuns `ntr-o pozi]ie im-
portant\. C\l c\m pe nisipuri mi[ -
c\toare ̀ n Europa, iar alegerile pre -
ziden]iale din Austria arat\ din
plin acest lucru.

Candidatul Partidului Libert\]ii,

Norbert Hofer, a câ[tigat primul tur
cu 36%, cu un discurs anti-euro-
pean [i anti-imigra]ie. Acolo n-au
votat asista]ii social, nici cei care
primesc fasole gratis sau spectacole
cu Al Bano [i Loredana. Prezen]a la
vot `n Austria a fost imens\: 70%.
Altfel spus, austriecii au votat `n
cuno[tin]\ de cauz\.

E un semn r\u pentru Europa.
Liderii de la Berlin, Paris sau Lon-
dra culeg ce au sem\nat. ~ncet-̀ ncet,
se instaleaz\ frustrarea `n rândul
locuitorilor statelor membre. Aus-
triecii, spre exemplu, simt c\ Eu-
ropa nu-i mai ajut\, ci dimpotriv\, ̀ i
incurc\. }\rile europene, mai ales
cele dezvoltate, vor s\ mearg\ pe
propriile picioare, `ns\ revirimen-
tul na]ionalismului e de r\u augur.

Este un moment delicat, iar con-
tinentul se schimb\, prin apari]ia
unei noi genera]ii de lideri. Votul
din Austria n-a fost singular, fiind

deja confirmat de op]iunile aleg\to-
rilor din Grecia, Italia, Spania [i,
par]ial, Fran]a.

România va avea alegeri parla-
mentare `n acest an, `n noiembrie.
Deocamdat\ nu avem partide na]io -
naliste care s\ preia povestea sala-
mului cu soia de la Opera din Bu-
cure[ti. Nici m\car recenta `ntru -
nire a partidelor de extrem\-dreap-
ta de la Sinaia n-a prea avut ecou ̀ n
rândul românilor. 

Foarte probabil, alegerile parla-
mentare din 2016 nici nu vor con -
sfin]i prezen]a `n Parlament a unei
forma]iuni cu apuc\turi. ~ns\ asta
nu `nseamn\ c\ suntem feri]i pe
termen mediu de col]ii pe care
na]ionalismul `i scoate deja `n ini-
ma Europei. Dup\ criza economic\,
doar un partid extremist ar mai lip-
si României. Sper s\ nu ajungem zi-
ua ̀ n care ne vom bucura c\ PSD se
men]ine constant la 40%.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

E mic `n primul rând pentru c\,
din câte se pare, se fac eforturi 
imense ca s\ r\mân\ astfel. De-
acuma e greu s\ mu[amalizezi
`ntreaga poveste– exist\ prea mul-
te dovezi, iar „Gazeta sporturilor“
are o audien]\ [i o credibilitate
prea mari. Dar ea poate fi trecut\
`n surdin\ [i, sper\ unii (destui),
`ngropat\ m\car par]ial.

Apoi, e un scandal mic fiindc\
a[a e [i ]ara: mic\. Indiferent\.
Apa tic\. C\ci despre ce e vorba aici?
Despre o firm\ care furniza spita-
lelor, preferen]ial, scump [i ade-
sea f\r\ nici o licita]ie, dezinfec-
tan]i ce ar fi trebuit s\ `mpiedice –

dar nu ̀ mpiedicau – dezvoltarea [i
r\spândirea infec]iilor intraspita-
lice[ti. Adic\ acele substan]e care,
dac\ sunt folosite corect, reduc ris -
cul de a intra `n spital cu o boal\
tratabil\ [i de a ie[i cu una cronic\.
Sau rece [i acoperit cu un cear[af.
Cei care se joac\ astfel cu vie]ile
unor oameni, de dragul unui câ[tig
meschin (oricât de mul]i bani ar fi
`n joc), sunt practic ni[te criminali.
Uciga[i `n serie. {i de aceea scan-
dalul ar trebui s\ fie mai mare –
dar nu e: fiindc\ un furnizor major
de dezinfectan]i, câteva zeci de di-
rectori de spitale [i cine [tie câ]i
angaja]i ai direc]iilor sanitare sau

ai Ministerului S\n\t\]ii au parti-
cipat, di rect sau indirect, la aceste
crime `n serie. Ni[te crime care se
petrec dup\ principiul ruletei ru-
se[ti: cine are ghinion nimere[te
]eava cu in fec]ia mortal\.

E drept, deocamdat\ nu exist\
un verdict clar – nici al auto ri t\ ]i -
lor medicale, nici al celor judicia-
re. Dar exist\ o investiga]ie jurna-
listic\ [i ea arat\, cu dovezi con-
ving\toare [i bine coroborate, c\
exist\ o firm\ care câ[tig\ pe ban -
d\ rulant\ contracte cu spitalele
române[ti, c\rora le furnizeaz\ de -
zin fectan]i care nu dezinfecteaz\.
Ap\ de ploaie scump\. {i c\ existau

`nc\ dinainte suspiciuni legate de
calitatea acestor dezinfectan]i,
dar ele au fost ignorate sau t\inui-
te de cei pu[i s\ verifice asemenea
lucruri. E foarte posibil ca, `n ulti-
mii ani, sute, poate chiar mii de
oameni s\ fi murit ̀ n spitale ̀ n ur-
ma unor infec]ii sau suprainfec]ii
pe care le-au f\cut tocmai din cau-
za acestui [men cu dezinfectan]i.
Cei care au pus la cale afacerea au
f\cut-o [tiind c\ o s\ omoare oa-
meni. Asta, oricum am `ntoarce-o,
se cheam\ ucidere din culp\. Sau
a[a s-ar chema `ntr-o ]ar\ norma -
l\. Iar directorii de spitale, respon-
sabilii din minister [i de la direc -
]iile de s\n\tate public\ care au
`nchis ochii, fie pentru c\ au fost
stimula]i financiar sau altfel, sunt
la rândul lor complici la crim\. Fi-
indc\ aici nu mai e vorba de gre -
[eli medicale: infec]iile intraspita-
lice[ti ucid oameni, iar cei care re-
fuz\ s\ le combat\ (de[i pretind c\

o fac) ucid [i ei oameni. Direct, nu
indirect.

Acela[i lucru e valabil [i `n ne-
num\ratele cazuri de achizi]ii de
echipament medical ce zace nefo-
losit, doar de dragul unui comi-
sion mizerabil (omene[te vor-
bind). Pentru fiecare o mie, dou\
mii sau cinci mii de euro fura]i
sau trafica]i din banii pentru siste-
mul de s\n\tate undeva moare un
om ce putea fi salvat. Exist\ in[i a
c\ror prosperitate e cl\dit\ pe zeci
de cadavre. Unii dintre ei au depus
jur\mântul lui Hipocrate.

Cazul dezinfectan]ilor m\slui]i
e `ns\ unul evident – de la obraz.
~n mod normal, ar fi trebuit s\ i[te
demisii [i chiar proteste de strad\.
Dar da, poate c\ exagerez. Am pre-
ten]ii mari. Nu suntem noi de a[a
ceva. Suntem o ]ar\ mic\, cu oa-
meni apatici, care pot fi omorâ]i
u[or, fiindc\ pân\ la urm\ se des-
curc\ ei cumva. Fiecare pentru el.

Cu pu]in `nainte de s\rb\torile Pa[telui, `n România a izbucnit iar\[i un mic
scandal, cel al dezinfectan]ilor dilua]i din spitalele române[ti, o afacere cu multe
personaje dubioase [i contracte la fel de dubioase, ca mai toate afacerile care se
fac la noi pe banii statului – adic\ ai cet\]enilor. Buba s-a spart `n urma
investiga]iei unei echipe de jurnali[ti profesioni[ti de la „Gazeta sporturilor“ [i a
declan[at anchete [i dezv\luiri cutremur\toare. Dar, cum spuneam, e un scandal
mic. Ca `n România.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Un mic scandal

E uluitor ce se petrece la
Opera din Bucure[ti. Nu
faptul c\ s-a ajuns la
proteste e problema, ci
tipul armelor folosite `n
acest r\zboi constituie
marea surpriz\. ~n anii
1990, angaja]ii de la
fostele fabrici comuniste
strigau pe str\zi „Nu ne
vindem ]ara“, iar cei care
se `ntorceau din
str\in\tate pentru a se
stabili `n România erau
acuza]i c\ n-au mâncat
salam cu soia ca cei
r\ma[i aici [i c\ n-ar
trebui s\ emit\ prea
multe preten]ii.

Na]ionalismul de la Oper\. Câteva semne rele
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GIDON KREMER LA KRONBERG ACADEMY

Elogiu [i amintiri despre 
Slava Rostropovici: „Cu tigrul 
nu trebuie s\ joci [ah!“

Dac\ vorbesc ast\zi despre ultima
„~ntâlnire cu Slava“ de la Kronberg,
motivul l̀ constituie elogiul pro-
nun]at de violonistul Gidon Kre-
mer, unul dintre pu]inii mari arti[ti
ai zilelor noastre care consider\ c\
actul artistic nu este unica misiune
a unui muzician, c\ prezen]a aces-
tuia `n societate [i exprimarea po -
zi]iilor sale pe plan social [i politic
sunt o datorie. Evocarea lui Mstis -
lav Rostropovici a mers pe aceast\
linie, pornind de la gestul acestuia,
nemaì ntâlnit `n lumea sovietic\,
de a-i lua ap\rarea lui Alexandr Sol-
jeni]̀ n printr-o scrisoare deschis\.

Gidon Kremer `[i amintea:
„Mul]i dintre prietenii lui de atunci,

din anii 1970, au fost surprin[i de
aceast\ ac]iune a unui singur om
`mpotriva unui stat, a unui regim
sau cel pu]in `mpotriva ideologiei
unui stat. La `ntrebarea cum de a
avut curajul nu numai s\ scrie
scrisoarea, dar [i s\ o trimit\, Slava
a r\spuns foarte simplu: «Nu `mi e
fric\ de nimic, numai c\, [acum],
pur [i simplu dorm mai bine». Iar
aceste cuvinte, «dorm mai bine»,
mi-au sunat `n urechi asemenea 
unor clopote de biseric\. Erau ac-
ceptarea adev\rului [i, pentru me -
seria de muzician pe care o profe-
sam, sunete pure, curate...“

Violonistul [i-a continuat gân-
dul: „Dac\ faci un salt din trecut `n
prezent, cine ̀ n Rusia de ast\zi, ̀ ntr-o
Rusie altfel, dar [i asem\n\toare
Uniunii Sovietice, mai `ndr\zne[te
s\ fac\ a[a ceva, astfel de sunete
`mpotriva unei puteri domina-
toare, `n favoarea celor ce au
nevoie de ap\rare? Aproape nici un
muzician dintre cei pe care `i
cunosc – [i cunosc muzicieni formi-
dabili, dintre care unii au fost ade-
sea la Kronberg – nu este gata s\
fac\ un asemenea pas. Ei cânt\ mai
mult cu statul, cu puterea, sunt
ceea ce `n Germania nu este un
fenomen necunoscut, ni[te confor-
mi[ti [care urmeaz\ regimul] fi-
indc\ este mai comod. Dar Slava nu
a ales niciodat\ comoditatea. El a
mers pe drumul lui, adesea contra-
dictoriu, dar de onoa re pentru el
`nsu[i. A `ncercat s\ propagheze
adev\rul cu sunete, câteodat\ cu
cuvinte. A fost ̀ n multe un solitar [i
`mi amintesc de consecin]ele pe care
le-a avut scrisoarea sa: nu a mai avut
voie s\ cânte ̀ n Rusia, i s-au interzis
concerte; [i totu[i a `ncercat mai de-
parte s\ medieze. A cântat din când
`n când, de trei ori pe zi, ca la cinema,
Suitele de Bach la Baku, a dirijat
Tosca la Vilnius, care era ceva mai
departe de Moscova, [i a `ncercat `n
continuare s\-[i dedice energia
tineretului printr-o Orches tr\ de stu-
den]i cu care a cântat Pa tetica lui
Ceaikovski `n Sala Conservatorului
din Moscova. Acesta a fost concertul
lui de r\mas-bun de la Rusia [i, pe
atunci, nimeni nu putea s\ prevad\
c\ peste dou\zeci de ani situa]ia se

va schimba [i Slava Rostropovici
va putea s\ se re`ntoar c\“.

„~mi aduc aminte de o `ntâlnire
cu el la Stockholm [...] la care l-am
`ntrebat, mai mult sau mai pu]in,
ce s\ fac; tr\iam `nc\ `n Uniunea
Sovietic\ [i m\ luptam cu puteri
`ntunecate, asemenea altor mul]i
colegi ai mei. Slava, `n felul lui
tipic, a vrut s\ m\ `ncurajeze s\
p\r\sesc ]ara, aceasta fiind singu-
ra cale de dezvoltare pentru un ar -
tist. Iar la o cin\ mi-a spus ceva
comic: «Tu nu `n]elegi, nu po]i s\
`n]elegi – m\ considera, probabil,
cam idiot – dac\ eu când cânt ̀ n Oc-
cident primesc pentru un concert
zece mii de dolari [i, [tii tu?, pentru
zece mii de dolari cân]i [i mult mai
bine!...». ~ntr-un fel, cele spuse m-au
distrat, dar, ̀ ntors la hotel, m\ gân-
deam: ce chestii stupide poate 
s\-mi spun\! Nu vedeam nici o le -
g\ tur\ `ntre cântat [i bani. Vo iam
doar s\ fiu liber s\ cânt ce vreau [i
unde vreau. Gluma lui Slava avea
`ns\ un substrat, iar el ̀ ncercase s\
m\ pun\ pe un drum corect.“

„Câ]iva ani mai târziu – `[i
amin tea Gidon Kremer la Kron-
berg Academy – la o discu]ie cu el
la Ber lin, unde m\ dusesem s\ ̀ l ̀ n -
tâlnesc, fiind aproape hot\rât, dar
ezitând totu[i s\ m\ `ntorc la Mos -
cova [...], mi-a spus: «Ce `]i imagi -
nezi tu? Cu tigrul nu se joac\ [ah!».
Iar aceast\ propozi]ie mi-a r\mas
`n minte, cu toate c\ m-am `ntors
atunci la Moscova [i am jucat [ah
cu tigrul. Am avut nevoie de ceva
timp s\ `n]eleg ce a spus. Ast\zi
stau [i m\ gândesc cum politicienii
din `ntreaga lume, inclusiv din
Germania, ̀ ncearc\ s\ joace [ah cu
tigrul. {i m\ gândesc din nou la
Slava, care a avut dreptate: cu
tigrul nu trebuie s\ joci [ah!...“

Ani de zile, la fiecare `nce -
put de mai, am asistat fidel
[i adesea emo]ionat, la o
ceremonie tradi]ional\ `n
cimitirul praghez din Vyše h -
rad [i la elogiul adus com-
pozitorului na]ional al ce-
hilor, Bedrich Smetana,
care preced deschiderea
oficial\ a Festivalului Muzi-
cal Interna]ional „Prim\va -
ra la Praga“. M\ gândeam
atunci, ca de fiecare dat\,
de ce noi, românii, nu om
avea nici o ceremonie
asem\n\ toare `n memoria
lui George Enescu? Celor ce
se vor gr\bi s\-mi spun\ c\
Enescu este `nmormântat
la Paris le voi r\spunde c\
de al]i câ]iva ani buni,
locuind de data aceasta la
Frankfurt, asist cu aceea[i
emo]ie la o alt\ ceremonie
tradi]ional\, la fiecare
sfâr[it de aprilie, `n memo-
ria violoncelistului Mstislav
(Slava) Rostropovici [i la 
elogiul pe care i-l aduc mari
violonceli[ti [i profesori de
mare calibru de la Academia
de Muzic\ Kronberg. Cere-
monia se desf\[oar\ `n fa]a
unui bust al lui Rostropovici
`n pia]a central\ a ora[ului
[i `ncheie zilele unui festi-
val de muzic\ de camer\ cu
un titlu emblematic: „Cham -
ber music connects the
World“. Dar nu despre mor -
minte sau statui este vorba...

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

A f\cut deun\zi furori internetice
o prostioar\ cu preten]ii de subti-
litate pe o tem\ strident\: con-
struirea Catedralei Ortodoxe din
Bucure[ti. Ni[te „b\ie]i de b\ie]i“
care pot mima orice meserie, ne-
având voca]ie pentru vreuna, [i-au
l\l\it (vezi tribula]iile ulterioare)
p\rerea lor despre ce anume pre-
fer\ Dumnezeu: lemnul & biserici-
le mici sau marmura & catedrale-
le? Subiectul – nu-i vorb\, serios –
na[te controverse, suscit\ argu-
mente, adversit\]i, proteste, fana-
tisme etc. Intrat ̀ n gura „vedetelor“
de tot soiul care populeaz\ video-
clipul, el devine – deloc paradoxal –
o form\ f\r\ fond, din spe ]a celor
care, ̀ nc\ de pe timpul Junimii lui
Titu Maiorescu, agit\ dezbaterile
publice române[ti. Da c\ privim
`ntâmplarea sub aspectul ei rocke-
ristic, constat\m c\ trupa respec-
tiv\ (numele n-are importan]\,
poate fi oricare cu acela[i n\rav) e
de-o falsitate [i-un snobism ce
stârnesc sila [i mila rockerilor
„adev\ra]i“. 

Dib\cia componen]ilor de-a
cânta lesne [i pl\cut, pe gustul au-
zitorilor f\r\ alte preten]ii decât
distrac]ia futil\, face tandem per-
fect cu abilitatea de-a improviza
texte cu aer de[tept. Scopul preo-
cup\rilor – altfel oneste, dac\ sunt
asumate deschis – e de a face bani,
cât mai mul]i bani. {i-mi amintesc
f\r\ s\ vreau o emisiune de-acum
vreo 15 ani, de la nu [tiu ce televi-
ziune, `n care „[oferul“ acestei
trupe `ncerca s\-i conving\ pe
b\ie]ii F\r\ zah\r c\ „acum voi
pute]i mânca mult zah\r, price-
pe]i? Mult zah\r!“.

Ei, [i ce e r\u `n asta? Cine nu
vrea s\ câ[tige mul]i bani? Nu-i
nimic r\u, atâta vreme cât nu
`ncerci s\ p\c\le[ti lumea c\ vinzi
lapte, iar tu livrezi o zeam\ alb\
din care smântâna a fost extras\
de trei ori. Nu intereseaz\ câ]i

bani au stors bucure[tenii (despre
care se cunoa[te c\ sunt exper]i ̀ n
adulmecarea surselor grase, din
care curge, nu doar pic\). Chiar li
se pot premia meritele incontesta-
bile ̀ n ob]inerea succesului la hip-
steri [i gur\-casc\, gloria de pro-
menad\ [i notorietatea `n mass-
media. Iscusin]a descurc\rea]\ 
n-ar strica [i altor arti[ti, rockeri
sau ba, mai d\rui]i de zei cu talent
[i past\ creativ\. Dar cum show-
biz-ul ]ine mai degrab\ de afaceri
decât de crea]ie ([i nicidecum de
art\!), nu mir\ c\ hahalerele ha-
lesc mare parte a tortului, iar pa-
siona]ii scrupulo[i fac foamea sau
culeg firimituri. Te pomene[ti c\
Dumnezeu prefer\ asta?!

Din fericire, industria muzi-
cal\ echilibreaz\ câteodat\ balan -
]a, `n mai pu]ine cazuri decât ar
trebui. Un exemplu `l ofer\ firma
Universal Music, a c\rei divizie
româneasc\ a f\cut posibil\ `nre-
gistrarea la Dublin, `n faimosul
studio Windmill Lane, fieful celor
de la U2, a discului Eternal Re-
turns, semnat byron, supranume-
le lui Daniel Radu, pornit pe as-
prul drum al carierei solo. Voca-
listul nu avusese un parcurs lejer
nici `nainte s\ mearg\ singur.
Biografia sa consemneaz\ forma -
]ii le Kumm [i Urma, repere ale
rockului contemporan românesc,
bine primite [i-n str\in\tate. Mu-
zicieni serio[i, cu studii de specia-
litate, cei care au trecut prin Kumm
au elaborat [i proiecte personale,
exprimând sonor sensibilitatea
unei genera]ii [i a unei categorii
de arti[ti situat\ de obicei ̀ n avan-
posturi. ~ns\ pu]ini dintre ei au
beneficiat de aten]ia „marelui pu-
blic“ ori a mass-media dep\[ind
statutul underground. 

Trupa byron, coagulat\ ̀ n 2006,
a realizat câteva discuri sub egida
A&A Records, apoi a trecut la Uni-
versal Music. N-a[ afirma c\ mi[ -
carea traduce automat un salt va-
loric. Nivelul `nalt impus de lider
este unitar `n toate cele 12 piese,
cu versuri `n englez\. Remarcabil
[i important, pentru statutul mu-
zicienilor de la noi, mi se pare fap-
tul c\ discul, mul]umit\ casei pro-
duc\toare, a fost lucrat ̀ ntr-un stu-
dio al c\rui renume nu `nlocuie[te
calitatea, ci o certific\ str\lucitor. 

N-o s\ vedem byron pe prima
pagin\ `n presa de scandal. Gloria
sa sfideaz\ regula minunii care
]ine trei zile. 

Eterna poveste

Gidon Kremer `n fa]a portretului 
lui Rostropovici la Kronberg Academy
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Strategia lui managerial\ nu por-
ne[te de la ideea c\ tot ce trebuie
s\ fac\ este s\ `ndeplineasc\ cu
orice pre] indicatorii cantitativi
de evaluare intermediar\ sau la fi-
nal de mandat, c\ unicul ]el e s\
aduc\ cu orice chip cât mai mult\
lume `n sal\, ci de la premisa c\
„`n teatru trebuie s\ vorbe[ti de-
spre lucrurile care sunt realmente
importante pentru tine, acestea
trebuie s\ fie subiectul specta-
colelor tale“. Ostermeier [i teatrul
berlinez au mai fost `n România
de câteva ori, la Bucure[ti, la Fes-
tivalul Na]ional de Teatru, sau la
Cluj-Napoca, la Festivalul Inter-
feren]e, [i va reveni `n iunie, la
Festivalul Interna]ional de Teatru
de la Sibiu. La Craiova, la Festi-
valul Interna]ional Shakespeare
organizat de Emil Boroghin\ pen-
tru a X-a oar\ – festivalul e o bie -
nal\ care urm\re[te itinerarea cât
mai multor spectacole str\ine de
mare valoare pornind de la texte
shakespeariene, deci cele zece
edi]ii `nseamn\ o istorie de 20 de
ani –, artistul [i-a `nso]it trupa
pentru Richard III. Germanul e in-
teresat de Shakespeare `n ciuda
faptului c\ autorul e considerat de
publicul german plictisitor, `n -
trucât piesele lui sunt foarte lungi,
iar ac]iunile lor prea complicate.
Ce-i drept, de fiecare dat\ Oster-
meier inoveaz\, recite[te scenic,
lucreaz\ cu noi traduceri, aduse la
zi din punctul de vedere al limbii
[i adaptate de un dramaturg care,
conform cutumelor procesului de
produc]ie teatral\ german, este 
responsabil de toat\ partea literar\
a spectacolului. Preferatul lui Os-
termeier pentru aceast\ munc\

este Marius von Mayenburg, care,
de[i el `nsu[i un autor renumit de
piese de teatru, când e vorba de un
canonic `n cearc\, firesc, „s\ fie
cât mai loial sensurilor textului“.
La fel [i acum, pentru Richard III.

Aceasta este o parte din explica -
]ia impactului pe care Richard III
`l are asupra ta ca privitor: extra-
ordinara lejeritate. Nimic din
aerul vetust al pove[tii prin]ului
diform trupe[te [i malformat ca -
racterial, care ajunge pe tron abu -
zând de mecanismele obscure,
`ntunecate ale drumului c\tre pu -
tere, manipulând [i c\lcând pe ca-
davrele celor care-i stau `n cale.
Richard-ul lui Ostermeier, inter-
pretat memorabil de Lars Ei-
dinger, devine, `n ciuda portreti -
z\ rii shakespeariene, carismatic,
degajând un magnetism ce ajunge
chiar s\ ]i-l fac\ simpatic. S\ par\
c\ nu el e vinovat pentru tot ceea
ce face [i nici [irul numeros de
asasinate puse la cale, ci anturajul
regal se dovede[te slab, pentru c\
nu i se opune, nu se poate ridica la
nivelul planurilor sale [i nu poate
sc\pa complicatei pânze de p\ian-
jen pe care mintea-i o ]ese `n jurul
celorlal]i. Strategiile lui Richard
par un fel de „joac\“ macabr\ con-
cretizat\ `n gr\mezi de cadavre.
Remodelarea personajului vine
din abordarea regizoral\, dar `n
egal\ m\sur\ din for]a interpreta-
tiv\ a actorului. Lars Eidinger
domin\ literalmente scena de la
`n\l]imea celor, cred, aproape doi
metri (am remarcat statura la
conferin]a de pres\, e un actor pe
care n-ai cum s\ nu-l vezi!), dar [i
din r\runchii unui imens talent [i
din cunoa[terea precis\ a tuturor
instrumentelor din kitul unui in-
terpret de calibru mondial. Fires-
cul de care pomeneam, fluiditatea
cu care fluxul emo]ional traver -
seaz\ ̀ n partea rezervat\ spectato-
rilor vin [i din spontaneitatea cu
care, cu umor, dar f\r\ a p\r\si
vreo secund\ personajul, a „rezol-
vat“ momentele când un telefon s-a
auzit sunând ̀ n sal\, ledurile de la
camerele unor mobile s-au v\zut
clipind `n `ntuneric, deconspi -
rând instantaneul care-l „arhiva“
`n galeria smartphone, dar [i din
profunzimile harului care gireaz\

s\n\toasa [i sfânta leg\tur\ a ac-
torului cu spectatorul din teatrul
mare. Nu ]i se mai pare indigest\
nici istoria stufoas\ a ducilor [i
prin]ilor din Anglia de odinioar\,
iar cele aproape trei ore cât durea -
z\ reprezenta]ia (f\ r\ pauz\) de vin
u[or de parcurs prin recep tare.
Nu e doar meritul protagonistu-
lui, fire[te, e al `n tre gii distribu]ii
(unii interpreteaz\ mai multe
roluri [i le reu[esc perfect) [i al lui
Thomas Ostermeier. Ri chard III
are rezolv\ri regizorale dezvoltate
organic din textul sha kespearian,
maleabilitate `n combina]ia gen-
eral\ de vorbe, ima gine scenic\
(inclusiv proiec ]ii [i film\ri `n
timp real), anve lop\ acustic\ (ex-
primare la microfon, percu]ie
live, ilustra]ie muzical\ elisa-
betan\), utilizarea p\pu [i lor bun-
raku pentru prin]ii-copii, costume
atemporale, mai degrab\ de azi, o
scenografie cadru, preponderent
static\, l\sând actorilor primul
plan. Ostermeier e un perfec]ionist.
~ntr-un alt interviu din Scena.ro,
acordat `n 2015 lui Pompiliu
Onofrei, regizorul spu nea: „Ur\sc
orice sunet nelalocul lui, orice
declama]ie teatral\ fals\ sau orice
efect simplist pe care un actor l-ar
putea crea `n scen\“. Richard III `i
adevere[te afirma]iile.

Emil Boroghin\ face pentru
teatrul românesc ceea ce pu]ine
alte instan]e culturale din Româ-
nia `ncearc\ [i reu[esc: men ]i -
nerea conexiunilor cu valorile
tea trale ale lumii. O face o dat\ la
dou\ sezoane, pentru a avea timp
s\-[i revin\ dup\ fiecare edi]ie [i
s\ o preg\teasc\ pe urm\toarea,
prin Funda]ia Shakespeare pe
care o conduce. Cu o putere [i o
tenacitate extraordinare, se lupt\,
acesta e termenul potrivit, pentru
a-i aduce la Craiova pe creatorii
care-l men]in viu pe Shakespeare,
germinând viziuni estetice ine -
dite pe texte cu vechime de peste
400 de ani. Richard-ul despre care
vorbesc s-a jucat exact `n ziua `n
care bardul venea [i pleca din lu -
mea aceasta, 23 aprilie, `n `n che -
ierea unei edi]ii de Festival Inter-
na]ional Shakespeare care ne-a
ar\tat `nc\ o dat\ de ce o art\ fra -
gil\ precum teatrul e `n continua -
re iubit\ de public.         
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

~ntr-un interviu acordat
criticului de teatru Cris -
tina Modreanu [i publicat
`n revista Scena.ro `n
2010, Thomas Oster me -
ier, regizorul [i directorul
lui Schaubühne am Leh -
niner Platz din Berlin,
pre ciza c\ politica sa re -
per torial\ e foarte strâns
legat\ de pulsul social
actual, de temele de pe
agenda zilei, de unde [i
senza]ia de tea tru foarte
viu, pe care o trezesc
crea]iile sale. 

Pinacoteca din Petrila
Ion BarbuLa Shakespeare-ul

lui Boroghin\
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SCRIITOAREA LIDIJA DIMKOVSKA DESPRE CULTURA ROMÂN| {I PASIUNEA DE A POVESTI:

„Albul [i negrul sunt culorile
României. O lume nefericit\, 
dar mul]umit\ `n acela[i timp“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Lidija Dimkovska, bine ai re -
venit `n România.

Mul]umesc, bine v-am reg\sit.

Cât timp ai stat aici?

~n România am tr\it [apte ani,
[ase ani jum\tate la Bucure[ti [i
jum\tate de an la Pite[ti, unde, de
altfel, am `nceput s\ `nv\] limba
român\. 

Asta se `ntâmpla `n?

~n ’94 am ajuns `n România [i am
plecat `n 2001.

Cum ai ajuns `n România?

~ntâmpl\tor sau a fost destinul, nu
[tiu nici eu. Dar dup\ ce am termi-
nat Facultatea de Literatur\ Com-
parat\ la Skopje, am vrut s\ plec.
Oriunde. Pur [i simplu s\ simt
str\in\tatea. {i s-a ivit o ocazie, s\
vin `n România pentru [ase luni
ca bursier\ str\in\ s\ `nv\] limba
român\, pe care atunci, `n Mace-
donia, nu o vorbea decât Tasco Sa-
rov, care [i traducea din literatu-
ra român\. Un traduc\tor foarte
bun, care i-a tradus pe to]i clasicii
români, dar [i pe Nichita St\nes-
cu [i genera]ia ’60. Voiam s\ fac
ceva nou [i cred c\ de aceea am
ajuns `n România. ~n loc s\ stau
doar [ase luni, am r\mas [apte
ani. M-am `nscris la doctorat, am
ales poezia lui Nichita St\nescu,
mi-am terminat doctoratul, `ntre
timp am `nceput s\ lucrez ca lec-
tor de limba [i literatura macedo-
nean\ la Facultatea de Limbi [i Li-
teraturi Str\ine din Bucure[ti [i,
cumva, a[a am tr\it la Bucure[ti.

Cum ]i s-a p\rut limba ro mâ -
n\ la `nceput?

Pentru mine a fost interesant s\
`nv\] o limb\ din care nu [tiam
nici un cuvânt. Am `nv\]at-o foar-
te, foarte repede, nici nu-mi vine
s\ cred c\ am putut ̀ nv\]a o limb\
atât de repede. Bine`n]eles, a con-
tat faptul c\ am tr\it aici, c\ m\
`ntâlneam zilnic cu limba ro-
mân\. E altceva s\ `nve]i o limb\
`n ]ara `n care se vorbe[te, [i nu la
cursuri la tine `n ]ar\. M-am

`ndr\gostit de limba român\, foar-
te repede am `nceput s\ [i visez `n
limba român\, vorbeam cu toat\
lumea ̀ n român\. ~n România l-am
cunoscut [i pe actualul meu so],
care este sloven. {i el f\cea docto-
rat pe literatur\ român\ `n acea
perioad\. Cu el, timp de opt ani,
am vorbit limba român\. Abia
când m-am mutat eu `n Slovenia
am `nceput s\ vorbim `n sloven\.
Deci limba român\ este [i azi lim-
ba noastr\ intim\, comun\. Ales

Mustar este de altfel singurul tra-
duc\tor din literatura român\ `n
Slovenia, traduce foarte mult.
A[adar, limba român\ este foarte
prezent\ `n vie]ile noastre, este
zilnic cu noi.

Cum era România atunci?

Pentru mine, România a fost o
descoperire foarte mare, `n sens
bun. Am cunoscut o cultur\ im-
ens\, o ]ar\ plin\ de art\. Noi, `n
fosta Iugoslavie, [tiam de România

numai lucruri rele. ~mi amintesc
c\ `n ’89 am v\zut la televizor uci-
derea so]ilor Ceau[escu, [i scena
asta mi-a r\mas `n minte. De Ro-
mânia, `n fosta Iugoslavie, se vor-
bea destul de negativ: c\ e s\r\cie,
c\ regimul este foarte dur, `n timp
ce Iugoslavia, de[i tot o ]ar\ comu-
nist\, avea faima unui comunism
mai uman, ]ara era deschis\ spre
Vest, noi am putut c\l\tori, nu am
dus lips\ de nimic, de fapt. Când
am ajuns `n România, abia atunci
am v\zut cum era ]ara [i mi-a
pl\cut foarte mult, arhitectura,
natura, ulterior, când am `nv\]at
limba, m-am `ndr\gostit de litera-
tura român\, [i azi o consider una
dintre cele mai bune literaturi din
Europa. 

~]i mai aminte[ti ce a fost
foarte greu aici, ce ]i-a f\cut
adaptarea dificil\?

Cred c\ `n anii ’90, pentru to]i
str\inii, mai ales studen]i, cea mai
grea a fost confruntarea cu biro-
cra]ia româneasc\. Drepturile pe
care, aparent, trebuia s\ le-avem
ca studen]i str\ini [i bursieri (ca-
zare, burs\, viz\ etc.) puteau fi
ob]inute nu numai cu tot felul de
hârtii care, de fapt, depindeau una
de alta [i de mai multe ori ne aflam
`ntr-un cerc `nchis, ci [i cu mit\
pentru oficiali, mai ales din cadrul
Ministerului ~nvâ]\ mântului [i al
c\minelor studen ]e[ti. ~mi amin-
tesc c\ atunci când trebuia s\-mi
fie prelungit\ cazarea `n c\minul
pentru lectori str\ini [i docto-
ranzi, doamnei care se ocupa de
asta la Ministerul ~nvâ]\mântului
trebuia s\-i d\ruiesc un parfum,
[i nu orice parfum, ci pe cel pe ca-
re singur\ mi l-a indicat: Amarige
de la Givenchy, care costa exact
cât bursa mea de doctorat. Odat\ mi
s-a `ntâmplat s\-l pierd undeva pe

Am citit prima oar\ poeziile Lidijei
Dimkovska la `nceputul anilor 2000, când eu
nici m\car nu mâ apucasem s\ scriu (serios),
[i au avut un efect uria[ asupra mea. O mai
vedeam pe Lidija pe la câte un cenaclu sau
eveniment literar, dar niciodat\ nu am
`ndr\znit s\-i vorbesc, de[i mi-a[ fi dorit.

Cincisprezece ani mai târziu, ne-am `ntâlnit
la Bucure[ti pentru un poem scris de 40 de
poe]i despre Capital\ (eveniment `n
preg\tirea candidaturii Bucure[tiului la
titlul de Capital\ Cultural\ European\). Lidija
Dimkovska locuie[te `n Slovenia, a `nceput
s\ scrie proz\ [i este deja foarte cunoscut\

`n Europa. Cel mai recent roman al s\u,
Via]\ de rezerv\, publicat `n 2009, a primit
Premiul Uniunii Europene pentru Literatur\.
~n perioada 21-23 octombrie 2015, Lidija
Dimkovska a fost prezent\ la Timi[oara
pentru a participa la Festivalul Interna]ional
de Literatur\.
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drum [i s\ mai cump\r unul, ceea
ce a ̀ nsemnat pentru mine o trage-
die personal\ de supravie]uire
pentru o lun\. 

Ai avut vreun moment `n
care ai fost tentat\ s\ renun]i
la România [i la limba ro -
mân\?

La limba român\ niciodat\, iar la
vie]uirea `n România mai ales
atunci când nu vedeam alt\ ie[ire,
când nu m\ mai sim]eam destul
de puternic\ pentru jocurile biro-
cra]iei. Dar m\ bucur c\ atunci
când mi-a fost greu am avut prie-
teni care m-au `ncurajat s\ trec
peste obstacolele tranzi]iei româ-
ne[ti: mamaia Viorica din blocul
unde am stat `n ultima perioad\
de timp la Bucure[ti, o persoan\
iubitoare [i `n]eleg\toare, so]ul
meu cu care `mpreun\ câ[tigam
câte o mic\ victorie asupra siste-
mului român administrativ, iar o
mare perioad\ de timp m-au ajutat,
cu o vorb\ bun\, o poezie, o mas\
cald\, chiar cu insisten]e la insti-
tu]iile Ministerului ~nv\]âmântu-
lui [i cu multe altele, poetul român
Marian Dr\ghici [i familia lui. 

De ce l-ai ales tocmai pe Ni -
chita St\nescu pentru doc-
torat?

Deja cuno[team poezia lui. ~n ’80
sau ’81, când eu eram mic\, a luat
Premiul Coroana de Aur la Festi-
valul de Poezie de la Struga. O car-
te cu multe din poemele lui, `n ro-
mân\, macedonean\, francez\ [i
englez\, a ap\rut cu aceast\ oca-
zie, iar eu am avut aceast\ carte
tot timpul `n bibliotec\. Mi-a
pl\cut poezia lui pe când nici nu
m\ gândeam c\ `ntr-o zi voi veni
`n România. Când am ajuns aici,
mi-a fost foarte la `ndemân\ s\
aleg poezia lui, mai ales c\ atunci
nu-i [tiam `nc\ atât de bine pe cei-
lal]i scriitori români. ~nainte de a
`nv\]a limba, [tiam foarte pu]ine
din [i despre literatura român\,
`mi era accesibil doar ceea ce fuse-
se tradus `n macedonean\, dar nu
[i literatura pe care am descope-
rit-o aici. Niciodat\ nu am regre-
tat c\ am ales poezia lui, care este o
poezie ve[nic\ [i va r\mâne a[a,
mereu contemporan\ cu noi, din
care putem s\ `nv\]\m multe. Sau
doar s-o citim ca pe o poezie care 
niciodat\ nu o s\-[i piard\ valoarea.   

Ce te inspira `n poezie atunci,
la `nceputul anilor 2000, când
deja erai cunoscut\ `n medii -
le literare din România?

Pe mine m-a influen]at mult lite-
ratura român\, mai ales poezia
genera]iilor ’80 [i ’90. Am prins
cumva [i postomodernismul ro-
mânesc, textualismul, `n vremea

cât am stat aici. Dar [i mai târziu,
genera]ia 2000 este pentru mine
apropiat\ [i m\ reg\sesc ̀ n poezia
acestor autori. Bine`n]eles, mi-a
pl\cut [i poezia genera]iei ’60, din
care face parte [i Nichita St\nes-
cu. Mi-au pl\cut mult [i Marin So-
rescu, [i Mircea Iv\nescu, [i Leo-
nid Dimov, [i Ana Blandiana [i
mul]i al]ii. De fapt, toat\ poezia ro-
mân\ [i-a g\sit loc ̀ n sufletul meu.
Bine`n]eles, cred c\ m-a [i influ-
en]at. Dar scrisul meu a fost influ-
en]at mai ales de via]a `n Româ-
nia. ~nainte de a veni aici, eu
scriam o poezie destul de liric\, o
poezie legat\ mai mult de natur\
decât de cultur\ [i de realitatea ca
atare. Aici, `n România, am avut
de fapt prima experien]\ de reali-
tate, de via]\ tr\it\ a[a cum este.
Cât am fost student\ la Skopje, nu
am avut probleme sociale reale
a[a cum am `nceput s\ am `n Ro-
mânia. Aici am v\zut [i o lume
foarte s\rac\, foarte nefericit\,
dar [i una mul]umit\ `n acela[i
timp. Eu cred c\ albul [i negrul
sunt culorile României, iar aceste
radicalisme au fost foarte impor-
tante pentru scrisul meu. Pentru
c\ eram zilnic pus\ `n situa]ii ra-
dicale, excesive, la un alt nivel de
trai, trebuia s\ m\ lupt cu biro-
cra]ia româneasc\ – [i dac\ ]ine]i
minte cum era ̀ n anii ’90, chiar nu
era u[or, mai ales pentru un
str\in. S\ sco]i tot timpul viz\ de
[edere, s\ te lup]i pentru burs\,
pentru salariu, pentru aparta-
ment, chiar am sim]it existen]a ca
atare pe pielea mea, nu doar meta-
foric sau metafizic. Bine`n]eles c\
nu am mai putut scrie despre ste-
le, soare [i cer, am scris despre
via]\, a[a cum era. A[a c\ eu `i
sunt recunosc\toare României
pentru aceast\ lec]ie dur\ de via]\
pe care mi-a dat-o. V\d c\ [i azi
România poate s\ `]i dea o lec]ie
dur\ de via]\, dar eu cred c\ va fi
din ce `n ce mai bine [i sunt con-
vins\ c\ acum e mai bine decât
era `n anii ’90. 

~n poezia ta era foarte pre -
zent\ tema exilului. Erai `n -
tr-un fel exilat\ `ntr-o alt\
]ar\, `ntr-o alt\ limb\. Cum ai
sim]it asta?

Cât stai la tine acas\, `n ]ara ta, `n
locul t\u, nici nu te `ntrebi de
identitate, de ce `nseamn\ s\ fii `n
alt\ parte, de limba ta, totul e al
t\u, ]i se pare firesc, nu ai proble-
me de existen]\. Când te mu]i,
`ncepi s\ vezi c\ nimic nu e sub -
`n]eles. Când m-am mutat din Ma-
cedonia `n România, unde trebuia
s\ stau [ase luni [i am stat [apte
ani, dintr-odat\ m-am aflat `ntr-un
exil, nu unul politic, am venit din
proprie voin]\, nu am fost exilat\
din Macedonia. Dar am `n]eles `n
to]i ace[ti ani c\ oriunde te duci,

`]i schimbi via]a; limba ta ma-
tern\ r\mâne, dar o alt\ limb\ se
suprapune peste ea, `ncepi s\ te
`ntrebi ce `nsemni tu `n societatea
`n care te-ai mutat, dintr-odat\ de-
vii altul, nu mai e[ti persoana pe
care o cunosc cei care te `nconju-
rau, ci e[ti o persoan\ necunos-
cut\, care abia acum `ncepe s\ do-
vedeasc\, s\ spun\ lumii ce face [i
cum face. Dup\ România, m-am
mutat `n Slovenia, unde tr\iesc
deja de 13 ani, iar con[tiin]a asta,
de exilat, e tot mai puternic\ `n fi-
in]a mea. Eu, cumva, am `nv\]at
s\ tr\iesc cu asta, dar exilul, ca
tem\, a intrat foarte adânc `n lite-
ratura mea. Cred c\ mai ales ̀ n ro-
manul Camera ascuns\, dar poate
[i `n al doilea meu roman, Via]\
de rezerv\. {i `n poezia mea se
simte acest suflet de om exilat.
Dar cred c\ ast\zi acesta este des-
tinul multor oameni. Tot mai
mul]i scriitori tr\iesc `n alte ]\ri,
`n alte limbi. Eu am hot\rât s\
scriu numai `n limba macedo-
nean\. Cât am stat `n România,
limba român\ devenise o a doua
limb\ matern\ pentru mine, iar la
un moment dat am crezut c\ pot
s\ [i scriu `n limba român\. {i am
[i scris: doctoratul, texte teoretice,
dar poezia [i proza am hot\rât s\
le scriu numai `n limba macedo-
nean\. ~n sfâr[it cred c\ limba
r\mâne patria ta, nu ]ara `n care
te-ai n\scut, ci limba `n care, de
fapt, tu tr\ie[ti `n\untrul t\u.

Ce faci `n Slovenia?

~n Slovenia sunt artist liber-profe-
sionist. Uneori ]in cursuri de lite-
ratur\ universal\ la Universitate,
dar mai ales traduc din literaturi-
le sloven\-român\ `n macedo-
nean\, scriu, particip la multe lec-
turi interna]ionale [i din asta mai
câ[tig ceva, deci nu am un loc de
munc\ propriu-zis, dar fac multe
proiecte. Tr\iesc cumva din scris,
de[i este foarte greu.

Proz\ ai `nceput s\ scrii du -
p\ ce ai plecat din România.

Da, am `nceput s\ scriu proz\
dup\ ce am plecat din România,
cu toate c\ [i cât am stat aici am
avut de gând s\ `ncerc [i proz\. ~n
2004, am publicat primul meu ro-
man, Camera ascuns\, [i `n 2012
abia am publicat Via]\ de rezerv\.
Proza `n via]a mea a devenit la fel
de important\ ca [i poezia. Eu
cred c\, pentru mine, poezia [i
proza sunt dou\ p\r]i ale unui
aceluia[i pod, pe sub care trece
râul numit via]\. Pentru mine,
sunt de egal\ importan]\. 

Hai s\-]i povestesc ceva care,
probabil, o s\ te amuze. ~n
prim\var\, am fost la Sofia.
{i `ntr-o sta]ie de autobuz,

`ntr-o serie de advertoriale
afi[ate stradal, mi s-a p\rut
c\ ]i-am v\zut fotografia. Am
stat câteva minute bune pân\
a revenit imaginea respec-
tiv\ [i, `ntr-adev\r, era fo-
tografia ta. Presupun c\ ro-
manul t\u, Via]\ de rezerv\,
ap\ruse recent `n limba bul-
gar\.

Am fost la Sofia, la târgul de carte,
[i am fost [ocat\ când am v\zut
acele panouri `n sta]iile de auto-
buz. Editura Colibri chiar s-a str\ -
duit s\ promoveze romanul. Acum,
deja este tradus `n mai multe
limbi str\ine, sper c\ `ntr-o zi va
ap\rea [i `n România, pentru c\
România, pentru mine, e ca Mace-
donia [i Slovenia [i a[ vrea tare
mult ca [i cititorii din România s\
poat\ citi romanul meu. 

Po]i s\ ne spui câteva cu-
vinte despre el?

Via]\ de rezerv\ este despre dou\
surori siameze cu capetele lipite,
Sreba [i Zlata, care `n macedo-
nean\ sunt de fapt cuvintele pen-
tru argint [i aur. Ele sunt macedo-
nene, tr\iesc `n Skopje, `ntr-o fa-
milie disfunc]ional\, [i vor ca
`ntr-o zi s\ se separe, s\ fie inde-
pendente, cu propriile lor dorin]e

[i identit\]i. Iar asta se [i `ntâm -
pl\ la un moment dat, dar cu conse-
cin]e tragice pentru una dintre ele.
De fapt, povestea acestor surori es-
te o metafor\ a situa]iei din fosta
Iugloslavie, separarea republici-
lor, care a avut loc `ntr-un mod
foarte brutal [i foarte sângeros.
Când vrei s\ ai o identitate a ta,
mereu sunt [i victime, nu exist\ o
separare normal\, bun\, civilizat\,
mereu cineva va fi victim\.  

Ce cau]i `n proz\?

Eu am descoperit, de fapt, pl\ce-
rea de a povesti. Când am o poves-
te, vreau s-o spun altora. Când
scriu, simt o mare bucurie c\ pot
s\ povestesc. Poemul te limiteaz\,
`n timp [i spa]iu, dar `]i l\rge[te
sufletul, mintea [i spiritul, iar po-
vestea dintr-un roman poate con-
tinua, poate s\ dureze, tr\ie[ti cu
personajele, te gânde[ti la ele.
Când scriu o poveste, autentic\
sau nu, `n care cititorii se reg\ -
sesc sau nu, e o poveste care trebu-
ie s\ fie spus\, `n sensul c\ ai ne-
voie s\ o scrii, c\ povestea aceea
trebuie s\ existe pe hârtie. E foar-
te important, tr\im `ntr-o perioa -
d\ `n care se scrie enorm, iar dac\
nu ai o poveste care chiar trebuie
scris\, poate e mai bine s\ taci.    
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Hai-hui feroviar

Codru] Constantinescu

{i `n Trenul-fantom\ c\tre R\s\ -
rit, Theroux `[i justific\ minunat
alegerea trenului ca mijloc de
transport. „~ntotdeauna m-am
sim ]it norocos `n tren. Atât de
mul]i al]i c\l\tori se gr\besc spre
aeroport, ca s\ fie interoga]i [i
perchezi]iona]i, iar bagajele scoto-
cite `n c\utarea de bombe. Le-ar fi
mult mai bine `ntr-un tren, proba-
bil cea mai bun\ cale de a surprin-
de un crâmpei din felul `n care
tr\iesc de fapt oamenii-cur]ile din
spate, hambarele, [andramalele,
drumurile l\turalnice [i mahala-
lele, adev\rurile relevante ale
vie]ii rurale, mizeria peste care
avioanele trec `n zbor.“ C\l\to-
rind o bun\ parte din via]\ [i chiar
tr\ind de pe urma relat\rii aces-
tor aventuri, Theroux dezvolt\,
inevitabil, o adev\rat\ filosofie a
c\l\toriei, nu pu]ine pasaje, r\s -
pândite de-a lungul `ntregii mate-
rii a c\r]ii, fiind dedicate acestei
reflec]ii ample. „Luxul este du[ -
manul puterii de observa]ie, un
r\sf\] costisitor care induce o ase-
menea senza]ie de bine, c\ nu mai
observi nimic. Luxul te r\s fa]\, te
infantilizeaz\ [i te `mpiedic\ s\
cuno[ti lumea. Acesta este scopul
s\u, motivul pentru care croazie-
rele [i hotelurile de lux sunt pline
de tâmpi]i care, atunci când ̀ [i ex-
prim\ vreo p\rere, parc\ sunt pi-
ca]i de pe alt\ planet\. Tot din ex-
perien]\ am `n v\]at c\ unul din-
tre cele mai ne pl\cute aspecte
atunci când c\ l\tore[ti cu oameni
avu]i, dincolo de faptul c\ boga]ii
niciodat\ nu ascult\, este c\ se
plâng constant cât de scump e tra-
iul – ba chiar, de obicei, boga]ii se
plâng c\ sunt s\raci. ~n ziua de
azi, când c\l\toriile sunt ieftine,
când lumea s-a mic[orat, oricine
are acces la un computer [tie c\
via]a e mai bun\ `n alt\ parte. Lo-
curile pe care le cuno[team, cu oa-
meni a[eza]i, de prin sate [i ora[e,
citadini ai marilor metropole, cu

mândria lor civic\ [i evlavii cultu-
rale, ace[ti sedentari al c\ror ori-
zont se oprea la frontiera na]io-
nal\ deveniser\ cu to]ii (dup\
p\rerea mea) acri]i [i nemul]u -
mi]i. Lumea celor a[eza]i deveni-
se o lume de oameni care `[i do-
reau s\ emigreze.“

Theroux ajunge [i `n România,
[i nu are mil\ fa]\ de cele observa-
te (e drept, acum zece ani). „Du-
hoarea [i dezordinea de Lume a
Treia se sim]eau intens `n Bucu-
re[ti, suburbiile p\reau degrada-
te, fermele agricole erau noroioase
[i primitive. România era `nc\ o
]ar\ de unde oamenii pleac\, to]i,
spre Vest. Bucure[tiul avea un
aer disperat [i dezgolit, aerul ace-
la care nu cunoa[te nici ru[inea,
nici jena: cu to]ii se zbat, cu to]ii
`mbr\ca]i ca [i cum sunt gata s\
plece ̀ ntr-o drume]ie pe ploaie sau
la o slujb\ murdar\. Nimeni din-
tre cei cu care am vorbit nu câ[ -
tig\ ca lumea. Nicolae, care preda
la universitate – era lector univer-
sitar – câ[tiga echivalentul a 200
de dolari pe lun\.“ Bulgaria are
parte de un tratament mai bun,
poate pentru c\ nu a z\bovit deloc
`n ea, `ndreptându-se spre Istan-
bul, unde se `ntre]ine cu cei doi
scriitori faimo[i ai Turciei, Orhan
Pamuk [i Elif Shafak. Este fasci-
nat atât de Turcia, cât [i de India,
dar nu suport\ ]\rile Asiei Cen-
trale ex-sovietice, una mai exotic\
[i dictatorial\ decât alta (Uzbekis-
tan sau Turkmenistan). Ajungând
din nou `n India, face elogiul re -
]elei feroviare, `ntr-un fel, chiar
dac\ nu explicit, elogiul st\pânirii
coloniale britanice, care a l\sat ce-
va durabil `n urm\. „~n India, tre-
nul este singurul mijloc de trans-
port despre care po]i fi sigur c\
pleac\ la timp [i ajunge `n sigu-
ran]\. Unii spun c\ trenurile sunt
lente, dar `n India dac\ te gr\be[ti
`nseamn\ c\ e[ti nebun [i `nchi-
puit – [i, adesea, prost-crescut.“
Theroux nu este un c\l\tor care s\
vad\ totul `n roz, ci unul cu o 

mare experien]\, care adulmec\
[i nu se las\ `n[elat sau prostit.
„Era ciudat: odat\ ce ora[ele in-
diene ̀ [i schimbau numele – Bom-
bay `n Mumbai, Madras `n Chen-
nai –, [i caracterul lor p\rea s\ se
schimbe, ca [i cum nu mai trebu-
iau s\ men]in\ acea veche alur\
de elegan]\ [i puteau deveni co[ -
mare[ti `n feluri noi.“ Descrierile
Indiei emergente, o adev\rat\ pu-
tere economic\ mondial\, sun\
destul de familiar urechilor româ-
ne[ti, din multe puncte de vedere
(mirajul, avantajele, dar [i capca-
nele delocaliz\rii [i mondializ\rii
sunt evidente). „Angaja]ii pl\ti]i
cu mai nimic reprezint\ for]a de
munc\ a sectorului de `nalt\ teh-
nologie. ~ntreaga economie in-
dian\ este dus\ `nainte de s\raci,
de salariile mici [i, desigur, de o
uria[\ etic\ profesional\ care `n
India ̀ nseamn\ abilitate [i instinct
de supravie]uire.“ Ajungând `n
Punjab, c\l\torind cu trenul, se
`ntâlne[te cu doi indieni care
tr\iau `n Marea Britanie, afla]i
momentan `n vizit\ la rude. Ce `i
spune unul dintre ei c\l\torului
nostru? „Din p\cate, `n India sunt
drumurile proaste – proaste din
multe puncte de vedere. Nu ]inem
pasul cu alte ]\ri `n privin]a dru-
murilor. Corup]ie, proast\ gestio-
nare. O simpl\ c\l\ torie poate s\
dureze multe ore. Toate celelalte
progreseaz\, dar nu [i construirea
de drumuri.“

Din India ajunge `n Sri Lanka,
aflat\ `ntr-un lung r\zboi civil,
dar `n ciuda acestuia este totu[i
un t\râm fermec\tor. „Este u[or
s\-]i dai seama de ce Sri Lanka pu-
tea s\-]i r\peasc\ inima. Era mai
ales pl\cut s\ te afli ̀ ntr-un loc un-
de nu se schimb\ mare lucru. Cu
toate acestea, era un loc violent –
r\z boiul, tsunamiul `l ]inuser\ pe
loc, ̀ l ̀ mpiedicaser\ s\ se dezvolte
`n vreun fel. R\zboiul de secesiu-
ne al tamililor avusese probabil
cel mai puternic efect. R\zboiul
are aceas t\ ciud\]enie: timpul se

opre[te `n loc, nimeni nu se mai
gânde[te la viitor, ci doar la cum
s\ supravie]uiasc\ ori s\ fug\.“
Revine [i ̀ n Birmania, care se afla
din 1970 sub conducerea represiv\
a unei junte militare ce men]inea
]ara `ntr-o subdezvoltare cronic\.
Rangoonul era o ruin\, doar
ora[ul imperial se p\strase, ̀ n ma-
re m\sur\ fiind opera englezilor.
~ntr-un restaurant select, singu-
rul, un mu[chi de vit\ specific bir-
manez costa 34 de dolari, exact cât
câ[tiga `ntr-o lun\ un profesor.
„Birmanezii erau cel mai prost
tratat, mai prost guvernat, mai 

subapreciat [i mai persecutat din-
tre toate popoarele pe care le-am
cunoscut – mai r\u decât turkme-
nii, ceea ce spune foarte mult.“
Din Birmania trece `n Laos, una
dintre cele mai depravate ]\ri
prin care a c\l\torit, iar apoi revi-
ne pe vechiul lui traseu din Baza-
rul pe ro]i, coborând din Bangkok
spre Kuala Lumpur, capitala Ma-
laeziei, [i ora[ul-stat Singapore –
unde Theroux predase trei ani de
zile ̀ n tinere]e, prin anii ’60 –, ora[
prin care trecuse [i `n 1973. Cum
ar\ta ora[ul-stat dup\ trei dece-
nii? Un alt portret `n mi[care ce

Dac\ `]i plac c\l\toriile ([i cui nu-i plac?)
nu ai cum s\ nu te `ndr\goste[ti de c\r]ile
lui Paul Theroux, `n care autorul `mbin\ de
minune c\l\toria cu `n]elegerea timpu -
lui/istoriei, locurilor [i, mai ales, a oameni -
lor pe lâng\ care trece. Dup\ succesul
volumului Bazarul pe ro]i (Polirom, 2015),
care condenseaz\ o c\l\torie de patru luni
derulat\ `n 1973, Theroux `[i propune,
dup\ treizeci [i trei de ani, s\ calce pe

propriile urme pentru a observa schim -
b\rile. {i, har Domnului, câte schimb\ri nu
au avut loc `n lume `n ultimele trei-patru
decenii! „Una dintre lec]iile acestor dou\
c\l\torii a fost s\ `n]eleg c\ prima dat\
fusesem un c\l\tor aprig, dar cu toate
acestea [tiam c\ nu a fost vorba atât
despre rezisten]a mea, cât mai ales despre
disperarea de a face din c\l\torie un lucru
rodnic.“ Plecând [i de aceast\ dat\ din

Londra, acesta traverseaz\ Europa spre
Istanbul, ajunge `n Japonia, se `ntoarce
prin Rusia cu Transsiberianul [i, dup\
câteva luni bune, revine la Londra,
ref\când `n mare m\sur\ traseul din 
1973 (cu excep]ia Iranului, unde nu i-a 
fost acordat\ viza de intrare, Afga -
nistanului [i Pakistanului, unde ura fa]\ 
de occidentali atingea cote `nalte, 
iar Theroux nu a riscat). 
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poart\ aceea[i for]\ de penetrare:
„Nimeni nu era gras. Nimeni nu
era s\rac. Nimeni nu era prost
`mbr\cat. Dar mul]i singaporezi
aveau (a[a mi se p\rea mie) un aer
pe jum\tate malefic, pe jum\tate
copil\resc, din pricina faptului c\
fuseser\ infantiliza]i [i suprapro-
teja]i de guvernul lor, manipula-
tor f\r\ limite. (...) Era un loc unde
nu se poate vorbi de solitudine.
Peste tot erau camere de luat ve-
deri, precum [i informatori. Pu-
teai fi arestat [i amendat pentru
c\ umblai gol `n propria cas\,
dac\ te z\rea cineva pe fereastr\
[i te turna“. De altfel, portretul sis-
temului politic, dar [i cel al locui-
torilor din Singapore sunt subiec-
tive, pentru c\ autorul are poli]e
de pl\tit. Fiind scriitor celebru, `n
2006,  mass media controlate de
statul autoritar singaporez s-au
implicat `ntr-o adev\rat\ campa-
nie de denigrare. Theroux era
mult prea liber ̀ n exprimarea opi-
niilor sale pentru gustul unui re-
gim autoritar care oferea prospe-
ritate, siguran]\, predictibilitate,
dar care cerea `n schimb cet\]eni-
lor s\i s\ renun]e la libertatea de
gândire [i expresie. Un astfel de
pact social nu avea cum s\ nu lase
urme. „Vorbesc fluent engleza,
chiar dac\ vocabularul lor e re-
dus, iar prin pronun]ie [i confuzii
idiomatice [i-au `nsu[it limba ca
fiind a lor. L\tr\turile lor cu stâl-
celi de maxilare [i sunete glotale
sunt atât de nea[teptate [i de gâl-
gâite, `ncât unele cuvinte sun\
mai pu]in ca un limbaj [i mai
mult ca un spasm laringian.“ The-
roux a urcat `napoi `n Thailanda,
pentru a o coti la dreapta spre
Cambodgia, pe care nu o putuse
vizita cu trei decenii `n urm\, din
cauza kmerilor ro[ii. Cambodgia
se afla `ntr-o condi]ie proast\,
mult subdezvoltat\ fa]\ de Thai-
landa, acesta fiind efectul univer-
sal al comunismului. Paul The-
roux nu a fost `n nici o alt\ ]ar\ 
vizitat\ atât de `nsp\imântat [i
im presionat precum a fost ̀ n Cam -
bodgia. Mica ]ar\ ̀ nc\ se resim]ea
dup\ incredibilele masacre la
scar\ industrial\ perpetuate [i in-
stigate de regimul comunist. Vizi-
teaz\ mai multe locuri de lâng\
Phnom Penh, unde au fost uci[i
aproximativ 1,5 milioane de oa-
meni. „Existau 343 de astfel de
câmpuri de exterminare, r\spân-
dite `n toat\ Cambodgia. (...) Mul-
te dintre gropile comune mai erau
[i ast\zi pres\rate cu r\m\[i]ele
hainelor purtate de victime. Cei
mai mul]i dintre prizonieri fuse-
ser\ uci[i `n b\taie, lovi]i cu
lope]i, sape [i târn\coape – una
dintre cele mai nemiloase [i mai
dureroase mor]i imaginabile. La
multe cranii erau vizibile fisuri [i
fragmente lips\, rezultat al unei

lovituri puternice cu un topor bont
sau cu lama unei sape.“ ~ntr-un alt
fel de loc, g\se[te cu groaz\ un co-
pac pe care era scris „Copacul de
execu]ie“ – de care c\l\ii izbeau co-
piii – „[i se explica cum copiii ace-
ia, vl\starele dispre]uitei clase pri-
vilegiate a doctorilor, avoca]i lor [i
profesorilor, erau ]inu]i de glezne
[i izbi]i cu capetele de copac“. Nu
[tie cum s\ plece mai repede...

Trecând `n Vietnam, g\se[te o
cu totul alt\ ]ar\ decât cea prin ca-
re trecuse ̀ n 1973, când putuse „vi-
zita“ doar Vietnamul de Sud, cel
care peste numai doi ani de la
acea c\l\torie avea s\ sucombe
sub presiunea ofensivei Vietna-
mului comunist de Nord. ~ntreaga
sa atitudine este una pro-vietna-
mez\, pacifist\. Cum ar fi putut fi
altfel, când el luase parte, `n anii
’60, `n timpul studen]iei, la piche-
tarea Casei Albe, `n cadrul mi[ -
c\rii pacifiste americane?! The-
roux este impresionat de noul
Vietnam, de tinere]ea popula]iei
sale, fapt ce determin\ lipsa inte-
resului fa]\ de un r\zboi pe care ti-
nerii vietnamezi nu l-au sim]it pe
propria piele. Cei mai `n vârst\,
care au suferit, au o alt\ abordare.
Este drept, `n sud, `n zona Saigo-
nului, a `ntâlnit [i vietnamezi ca-
re luptaser\ de partea americani-
lor sau ̀ n cadrul Armatei Republi-
cii Vietnam (sau Vietnamului de
Sud) [i care sc\paser\ fie cu
câ]iva ani de lag\r, fie fugind de
represiunea ro[ie de dup\ 1975,
care a fost feroce – un alt am\nunt
pe care Theroux `l trece sub t\ce-
re. Ceea ce-l surprinde pe Theroux
este faptul c\ nimeni nu-i scoate
ochii pentru ceea ce f\cuser\ ame-
ricanii `n Vietnam. Observând
via]a citadin\ din ora[ele vietna-
meze, Theroux mai comite o eroa-
re de apreciere, remarcând cl\di-
rile sau bulevardele l\sate `n
urm\ de administra]ia colonial\
francez\, condamn\ faptul c\
ame ricanii nu l\seser\ `n urma
lor decât cratere de bombe sau mii
de mine. Implicarea american\
fusese de alt\ natur\, militar\ [i
nu colonial\. ~n plus, francezii ad-
ministraser\ Indochina, parte a
imperiului lor colonial, din 1887
pân\ `n 1954. Din Vietnamul de
Nord, ia trenul pân\ `n Kunming,
un or\[el din sudul Chinei, de pa-
tru milioane de locuitori. Chiar
dac\ `n 1973 nu avusese ocazia s\
viziteze Republica Popular\ Chi-
nez\, aflat\ `n plina febr\ uciga[\
(Revolu]ia Cultural\ a lui Mao),
pleac\ totu[i rapid dezam\git.
„China exist\ `n forma ei actual\
pentru c\ popula]ia vrea bani.
Odinioar\ a[a era America. Poate
c\ a[a se explic\ dorin]a mea de a
pleca. Nu era vorba despre dez-
gust, ci despre plictiseal\ [i irita-
rea pe care le sim]eam când `i 

auzeam pe oameni c\ vor bani [i
c\ ar face orice s\-i ob]in\. Cine
vrea s\ aud\ cum se laud\ oame-
nii cu l\comia [i promiscuitatea
lor? Urât\ [i f\r\ suflet, China re-
prezenta oroarea unor rug\ciuni
`m plinite, visul de progres al unui
]\ran lacom. Eram fericit c\ plec.“

Theroux este prieten cu cele-
brul scriitor japonez Murakami,
cu care se ̀ ntâlne[te [i are un lung
dialog despre civiliza]ia japonez\,
dar [i despre psihicul japonez [i
tulbur\rile lui comportamentale
(mai ales de natur\ sexual\). ~n
1973, Japonia nu-i pl\cuse c\l\to-
rului nostru `n mod deosebit, [i
nici acum, `n 2006, situa]ia nu se
schimbase, poate pentru c\ Japo-
nia reprezint\ complet opusul so-
ciet\]ii europene sau americane,
`n ciuda capitalismului s\u agre-
siv. Ceea ce r\mâne este `ns\ por-
tretul pe care i-l face lui Mura-
kami. „Omul este cel mai retras
scriitor pe care ̀ l cunosc, dar [i cel
mai energic [i cu o minte ager\.
Aproape c\ l-ai putea considera
un tip normal. Se scoal\ `n fiecare
zi la patru diminea]a, ca s\-[i `n -
ceap\ norma de lucru, [i scrie pâ -
n\ pe la mijlocul dimine]ii; restul
zilei [i-l petrece f\când ce pofte[te –
de obicei alearg\. Dup\ ora zece
seara ridic\ din umeri [i spune
«Mi-am terminat treaba de azi».“
Ia din nou Transsiberianul din Vla -
divostok, care „fusese `ntotdeau-
na un ora[ al amân\rilor [i al
mor]ii, iar acum era [i lovit de s\ -
r\cie, `ndep\rtat, deconectat [i
r\mas `n urm\ [i subfinan]at“.
Coboar\ la Perm, pe urmele Gula-
gului, despre care are informa]ii
valabile (men]ioneaz\ numele
Annei Applebaum, a c\rei carte
esen]ial\ despre istoria Gulagului
a citit-o). Intr\ `n lag\rul Perm-36,
transformat `ntr-un fel de muzeu
(Perm a func]ionat ca lag\r repre-
siv pân\ prin 1992). „Perm-36
`nseamn\ 40 de ani de oameni `n -
fometa]i [i muribunzi, pe jum\ta-
te `nghe]a]i, amor]i]i pe priciurile
lor de scânduri, tremurând `n

zdren]e“. Rusia „p\rea exact la fel
ca `ntotdeauna: un imperiu pom-
pos, cu o conducere nemiloas\, ca-
re ar fi fost neajutorat\ `n lipsa
poli]iei politice“. O caracteristic\
a c\l\torului adev\rat: el caut\
contactul nu numai cu diversele
obiective turistice (Theroux le vi-
ziteaz\, dar ele nu reprezint\ sco-
pul c\l\toriilor sale), ci [i cu au-
tohtonii, ̀ ntâlniri care ̀ i ofer\ ma-
teria prim\ relat\rii. Aceasta nu
este deloc plictisitoare sau plat\
precum cea a ghizilor turistici re-
converti]i `n pseudoscriitori, ci
plin\ de savoare [i umor. Un
c\l\tor adev\rat trebuie s\ aib\ [i
sim]ul (auto)deriziunii. Sfa tul lui
Theroux pentru poten ]ialii c\l\ tori?

„Concentreaz\-te asupra locului
`n care te afli; nu te ocupa de afa-
cerile de acas\, nu-]i lua alte anga-
jamente; r\mâi pe ideea c\ nu po]i
comunica; ]ine-te deoparte. Când
c\l\tore[ti, este o necesitate s\ fii
deconectat. E un lucru bun c\ lu-
mea nu [tie unde e[ti sau cum s\
dea de tine. Fii atent la ]ara `n care
te afli.“ O viziune oarecum naiv\ ̀ n
epoca Facebook, `n care oamenii
c\l\toresc tocmai pentru a las\ cât
mai multe urme. De meditat: „C\ -
l\toria `]i ofer\ crâmpeie de trecut
[i de viitor, ale tale [i ale altora“. 

Trenul-fantom\ c\tre R\s\ rit, 
Paul Theroux, traducere si note de
Cornelia Marinescu, colec]ia „Hexagon.
Cartea de c\l\torie“, Polirom, 2015



Interviu realizat de 
Iulia Blaga

A devenit o obi[nuin]\ [i
pentru tine s\ mergi cu fie -
care film la Cannes, a[a cum
e pentru noi? 

M\ bucur c\ mi s-a mai `ntâmplat
[i de data asta, dar nu m\ v\d apu-
când-o pe urmele lui Ken Loach,
care anul \sta vine pentru a 12-a
oar\. Te asigur c\ la Cannes chiar
mergi dac\ li se pare c\ meri]i, `n
ciuda convingerii postacilor din
România care sunt siguri c\ tre-
buie s\ fie o combina]ie [i cu Can-
nes-ul \sta. E foarte greu s\ ajungi
`n Competi]ia Oficial\, crede-m\ –
[i e [i mai greu s\ te `ntorci. ~n

plus, [tii c\ exist\ [i asupra Can-
nes-ului presiunea tot mai mare
de a `mprosp\ta festivalul cu fi-
guri noi, iar eu, `n mod straniu,
am intrat `n categoria déja-vu.

Asta `nseamn\ c\ ai avut
emo]ii pân\ s-a anun]at se-
lec]ia?

Am avut emo]ii, cum s\ nu – dar
cele mai multe emo]ii le-am avut
referitor la ce film o s\ ias\. Pân\
la urm\, aia conteaz\ cel mai
mult. Totodat\ `ns\, a fost un an
cu multe filme române[ti bune –
[i care au r\mas ̀ n aten]ia festiva-
lului pân\ `n ultima clip\.

Ce fel de adrenalin\ secret\
un cineast când filmul lui e

selec]ionat `n Competi]ia
Oficial\ a celui mai mare fes-
tival din lume? Sau poate nu
e adrenalin\...

Sigur c\ te bucuri, c\ e o recu-
noa[tere, dar s\ nu-]i ̀ nchipui c\ e
vreo c\l\torie de pl\cere. Gân de[ -
te-te c\ e[ti `n smoching, e cald;
ma[inile ̀ nainteaz\ cu 1 km pe or\
printre miile de oameni care se
`nghesuie dup\ garduri; ai mereu
un microfon `n fa]\ [i ]i se pun, `n
francez\ [i englez\, cele mai nea[ -
teptate `ntreb\ri din partea unor
oameni care n-au v\zut filmul [i
care sunt preocupa]i doar de
urm\torul punct din desf\[u -
r\torul lor TV; `]i fac `n perma-
nen]\ poze o gr\mad\ de fotografi
c\rora li se pare complet plicticos
dac\ nu te `mpiedici; trebuie s\ 
ai grij\ s\ nu calci pe fustele

doamnelor urcând sc\rile palatu-
lui, s\ nu love[ti camera video
mobil\ care transmite ̀ n direct ce-
lor din sal\ intrarea ta `n Grand
Théâtre Lumière, [i a[a mai de-
parte. Iar odat\ ce ai intrat ̀ n sal\,
dai de ni[te mii de oameni care
a[teapt\ s\ le prezin]i cel pu]in o
capodoper\, de vreme ce e[ti `n
competi]ie. Ei sunt primul t\u pu-
blic din lume, vezi pe chipul lor
enorma a[teptare, iar al\turi de ti-
ne sunt actorii – c\rora eu nu le
ar\t filmul `n prealabil, [i care te
`ncarc\ [i ei cu propria lor a[tep-
tare. Eu, odat\ ajuns `n sal\, `mi
doresc un singur lucru: s\ se vad\
[i s\ se aud\ filmul – mai departe
`mi asum orice reac]ie.

Crezi c\ dac\ au selec]ionat
dou\ filme române[ti `n

Competi]ia Oficial\, pot s\ le
[i premieze pe amândou\?

S\ nu fim obseda]i de premii. Nu
mergem la Jocurile Olimpice.
Cannes-ul, cum ̀ i place lui Thierry
Frémaux (n.red.: delegatul gene-
ral al festivalului) s\ zic\, e o vi-
trin\. E grozav c\ ne-au expus aco-
lo [i c\, `n felul \sta, filmele vor
beneficia de toat\ aten]ia. 

De ce inten]ionezi s\ lansezi
filmul la noi `n acela[i timp
cu Cannes-ul [i nu imediat
dup\?

O s\ reu[im s\-l lans\m fix `n ace-
la[i timp – pe 19 mai, la ora 19.00,
atât la Cannes, `n Grand Théâtre
Lumière, cât [i la Sala Palatului ̀ n
Bucure[ti, plus `ntr-o gr\mad\ de
alte ora[e –, cu speran]a c\ poate
a[a o s\ ̀ mp\rt\[easc\ [i spectato-
rii români ceva din emo]ia pe care
o sim]im noi cu ocazia premierei.
Mi-ar pl\cea s\ putem intra `n di-
rect cu ei de pe covorul ro[u.
~ncerc s\ evit acel sentiment de
frustrare pe care l-am sim]it cu
ocazia filmelor precedente – c\ du-
reaz\ pân\ ce filmul poate fi v\zut
[i acas\. Poftim, nu dureaz\, po]i
s\ vezi filmul odat\ cu premiera
mondial\: mai r\mâne doar s\ te
duci.

Cum ai descrie filmul `n trei
substantive?

Barz\, viezure, brânz\.
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REGIZORUL CRISTIAN MUNGIU: 

„S\ nu fim obseda]i de premii.
Nu mergem la Jocurile Olimpice“
Bacalaureat marcheaz\ o premier\ pentru Festivalul 
de la Cannes (11-22 mai 2016). Cred c\ e, dac\ nu prima
dat\, cel pu]in una dintre pu]inele d\]i când un film 
est-european (nu vorbim de block busterele americane)
se lanseaz\ concomitent pe Croazet\ [i `n s\li. Pentru
`nceput, `n s\lile de acas\ – `n 19 mai el urmând s\ fie
v\zut `n acela[i timp de juriul [i invita]ii premie rei
oficiale, precum [i de publicul S\lii Palatului din
Bucure[ti. Filmul, o coproduc]ie România-Fran]a-Belgia,
a `nceput s\ fie vândut `n aproximativ 20 de teritorii pe
baza scenariului [i `nainte s\ intre `n produc]ie `nc\ de
anul trecut, la Cannes. Cristian Mungiu sper\ prin
aceast\ lansare inedit\ s\-i determine pe spectatorii
români s\ vin\ `n num\r mare la cinema. {i subiectul 
e o invita]ie implicit\, filmul tratând `n mic, la nivel
familial, o preocupare na]ional\ – [coala [i educa]ia.
Mai jos, Cristian Mungiu vorbe[te despre emo]ia celui
mai important festival de film din lume, dar spune c\ 
nu se vede luând-o pe urmele lui Ken Loach, unul 
dintre veteranii festivalului.

Bacalaureat va avea premiera româneasc\ si-
multan cu cea mondial\ din cadrul Festivalu-
lui de Film de la Cannes, `n data de 19 mai
2016, la ora 19.00. Premiera va fi deschis\ pu-
blicului [i va avea loc la Sala Palatului din Bu-
cure[ti, unde aproximativ 4.000 de oameni
vor putea vedea filmul `n acela[i timp cu ju-
riul [i spectatorii de la Cannes. O parte din
echipa filmului va fi prezent\ la evenimentul
din Bucure[ti, iar membrii echipei afla]i la
Cannes vor intra `n leg\tur\ cu spectatorii
bucure[teni `n direct de pe covorul ro[u.

Biletele sunt puse ̀ n vânzare ̀ n re]eaua Even-
tim [i pe www.eventim.ro, la Agen]ia de bilete
a S\lii Palatului [i pe www.salapalatului.ro.

Tot `n data de 19 mai, Bacalaureat va putea fi
v\zut `n avanpremier\ [i `n cinematografele
din re]eaua Cinema City din Cluj, Ploie[ti
Shopping City, Arad Atrium, Târgu Mure[,
Br\ila, Timi[oara Shopping City, Bac\u, Pi-
te[ti, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, Su-
ceava, Constan]a Maritimo, precum [i `n Bu-
cure[ti, la Afi Palace Cotroceni, Mega Mall [i
Sun Plaza.

Bacalaureat, cunoscut `n perioada de
preg\tire sub numele de Fotografii de familie,
prezint\ povestea unui doctor dintr-un mic
ora[ de provincie care trebuie s\ decid\ care
e cea mai bun\ cale de urmat pentru copilul
lui, `n contextul societ\]ii române[ti de

ast\zi. Filmul `i are `n rolurile principale pe
Adrian Titieni [i pe Maria Dr\gu[. Adrian Ti-
tieni a interpretat peste 50 de roluri `n filme
române[ti, debutând `n 1986 `n filmul Pas `n
doi, regizat de Dan Pi]a. Maria Dr\gu[, actri]a
german\ de origine român\, a debutat ̀ n Pan-
glica alb\, filmul lui Michael Haneke recom-
pensat cu Palme d’Or `n 2009.

Este a treia participare a lui Cristian Mun-
giu `n Competi]ia Oficial\ de la Cannes, la
precedentele dou\, filmele sale fiind recom-
pensate cu trofeul Palme d’Or, `n 2007, pentru
4 luni, 3 s\pt\mâni [i 2 zile, [i premiile pentru
scenariu [i interpretare feminin\, `n 2012,
pentru Dup\ Dealuri.



Studiu de caz: Jon Snow. Finalul
sezonului cinci a l\sat unul dintre
personajele principale din Ur zea -
la tronurilor pr\bu[it `n z\pad\,
str\puns de o s\geat\, cu ochii lip-
si]i de str\lucire. Specula]iile fa -
nilor au `nceput s\ apar\ `na inte
s\ se `ncheie genericul de final. A
murit cu adev\rat? Nu se mai
poate face nimic? Cum proced\m
pentru a-l aduce `napoi? Domnule
George R.R. Martin, ce ne pute]i
spune `n aceast\ privin]\?

„Mort ̀ nseamn\ mort“, au spus
permanent scenari[tii, acto rii [i
produc\torii. „Ei, nu chiar l-a]i ucis,
nu-i a[a?“, l-a `ntrebat pre[edin-
tele Statelor Unite, conduc\torul

lumii libere, pe regizorul serialu-
lui. „Jon Snow e mai mort decât
moartea“, i-a r\spuns regizorul,
glumind c\ i-a fost fric\ pentru
câteva momente c\ va fi deportat
la Guantanamo.

Fanii, cum fac fanii, [i-au p\s -
trat scepticismul [i [i-au `n\l]at `n
aer nasul de detectivi. A `nceput o
vân\toare unic\ ̀ n istoria divertis-
mentului: „Opera]iunea P\rul“.
Timp de un an, fiecare apa ri]ie `n
public a actorului Kit Harington a
fost urm\rit\ cu aten]ie, `n special
pentru a determina forma coafurii.
{i-a tuns p\rul? Arat\ la fel de cre]?
{i-a ras barba? Dac\ nu, `nseamn\
c\ trebuie s\ `[i p\s tre ze aspectul
intact pentru a putea intra din nou

`n pielea personajului. Acesta a
fost indiciul num\rul unu. 

Când s-au reluat film\rile pen-
tru noul sezon, `n Belfast, actorul
a fost din nou urm\rit, fotografiat
`n aeroport, v\zut `n aproprierea
platoului de filmare. „Doar ca s\
filmez câteva scene pe post de ca-
davru“, i-a asigurat, oricât de
morbid ar suna asta, actorul Kit
Harington pe admiratori. Acesta a
fost indiciul num\rul doi. Fanii
infiltra]i pe platoul de filmare
care au surprins instantanee cu
scene `n care juca activ [i Jon
Snow au furnizat indiciul cu
num\rul trei. 

Pân\ la urm\, minunea s-a petre -
cut `n al doilea episod din sezonul

[ase din Urzeala tronu rilor, spre
surpriza absolut a nim\nui. A
doua zi dup\ difuzare, actorul a
trebuit s\ `[i cear\ scuze de la
ceilal]i actori pe care ̀ i min ]ise, de
la prieteni [i de la familie. Jon
Snow a `nviat.

Exemplul Jon Snow este unul
relevant pentru cât de dificil de -
vine s\ p\strezi un secret atunci
când ochii a milioane de oameni
sunt pe tine, iar fic]iunea seria lelor
se `ntrep\trunde cu via]a real\ a
actorilor, regizorilor [i scenari[ ti -
lor. Despre personajele care urmau
s\ moar\ `n Anatomia lui Grey, de
exemplu, se [tia dinainte, de când
revistele de divertisment scriau de-
spre faptul c\ unii actori nu [i-au
mai prelungit contractul. Când ac-
torul care `l interpreta pe George
O’Malley a `nceput s\ se certe frec -
vent cu realizatoarea serialului,
personajul lui a c\zut sub un auto-
buz. Despre personajul Will Gard-
ner din The Good Wife au existat
zvonuri din cauza faptului c\ tipul
lui de contract nu era standard. 

Pentru a contracara astfel de
scurgeri de informa]ii, produc\ torii

au ̀ nceput s\ apeleze la tot felul de
m\suri de siguran]\. 

De exemplu, actorii din Cum s\
scapi nepedepsit (How to Get
Away with Murder) primesc sce-
nariile doar personal [i trebuie s\
le treac\ prin toc\tor imediat ce
au terminat cu ele. O actri]\ din
House of Cards, care urma s\ fie
`mpins\ `n fa]a metroului `n se-
zonul al doilea, a f\cut câteva zeci
de instananee neclare pe platoul
de filmare pe care [i le-a postat
treptat, cu mult dup\ ce [i-a `n -
cheiat rolul, pentru a nu stârni
b\nuieli. 

Cea mai mare surpriz\ din isto-
ria scenariilor va r\mâne proba-
bil cea din 1980, din Star Wars –
Imperiul Contraatac\. George Lu-
cas a ]inut scenariul atât de se-
cret, `ncât actorul care `l interpre-
ta pe Darth Vader a rostit pe pla-
toul de filmare o alt\ replic\: „Obi
Wan l-a omorât pe tat\l t\u“, a
spus acesta. Replica final\, editat\
audio, este cea pe care ast\zi o
[tim cu to]ii, chiar cei care nu am
v\zut Star Wars: „Luke, eu sunt
tat\l t\u“.

Avem tot dreptul s\ fim bui -
m\ci]i. Presa român\ a descoperit
c\ exist\ Ministerul Culturii! Cel
mai insignifiant portofoliu din ar-
hitectura oric\rui guvern postde-
cembrist a ajuns s\ livreze subiec-
te de „Breaking news“. {i pentru
c\ tot am „s\rb\torit“ luni liberta-
tea presei, se cuvine s\ ]inem un
moment de reculegere pentru o
ni[\ pe cale de dispari]ie: jurnalis-
mul cultural. Când a venit criza,
[tim foarte bine, jurnali[tii `ns\r -
cina]i cu temele culturale [i cele
externe au fost primele victime
ale restructur\rilor. „N-a mai fost
cerere“, cum se spune. ~ntâi au
disp\rut paginile dedicate artelor
din ziare, apoi au disp\rut [i zia-
rele, cu totul. Despre TVR Cultu-
ral nu mai are rost s\ vorbim. C\ci,
`n rest, de la tabloidul vândut

drept televiziune de [tiri chiar nu
aveam nici o preten]ie. A[a c\ ]ine
de domeniul eviden]ei de ce nu
pricepe nimeni mare lucru. Pen-
tru c\ nu mai are nici cine s\ rela-
teze [i nici cine s\ explice aseme-
nea „exotisme“ unui public larg. 

Când a preluat Mona Musc\
mandatul de ministru al Culturii
de la R\zvan Theodorescu, a ]inut
s\ precizeze c\ se va m\rgini la a
fi un simplu administrator al
domeniului. A fost un ministru cu
un grad mare de popularitate,
care a vorbit pentru prima dat\
despre bugetul de zero virgul\ ze-
ro ceva pe care sectorul `l pri -
me[te din PIB. Totodat\, p\rea c\
opacitatea va fi `nlocuit\ cu trans-
paren]a [i c\ va fi posibil dialogul
`ntre a[a-zisa „cultur\ de stat“ [i
sectorul independent. Ulterior,

Musc\ a devenit singurul politi-
cian „lustrat“ din istoria noastr\
politic\ postdecembrist\, venind
ulterior [i vremuri mai bune pri -
vind cota de PIB alocat\ minis-
terului. Din p\cate, s-a optat `n ge -
neral pentru numirea unor po -
litruci `n fruntea Culturii. Care
nici prea mult\ administra]ie nu
au f\cut [i nici vreun rol simbolic
nu au `ndeplinit. Unii dintre ocu-
pan]ii fotoliului ministerial au re-
cunoscut deschis c\ nici m\car nu
[i l-au dorit vreodat\, cum a fost
cazul lui Puiu Ha[otti. 

Sectorul cultural este, `n reali-
tate, fie [i doar din punct de
vedere institu]ional, unul atât de
complicat [i, pe alocuri, absurd,
`ncât dep\[e[te din toate punctele
de vedere chiar [i sistemul alege -
rilor primare din Statele Unite ale
Americii. Nu a avut nimeni cu
adev\rat curajul ori determi na -
rea s\ `ncerce s\ schimbe ceva
`ntr-un sistem osificat, a c\rui sin-
gur\ ra]iune de a exista a fost
p\strarea intact\ a unor lan]uri

de sinecuri [i a nenu m\rate zone
gri. Cinea[tii români au ob]inut
premii interna]ionale prin for]e
proprii [i aproape `n ciuda tutu -
ror piedicilor care li s-au pus, cin-
ematografele publice au fost puse
pe butuci [i accesul publicului `n
urbanul mic la filme pe marele
ecran a fost suprimat. Am putea
continua [i cu alte exemple, la
nesfâr[it. Mogulii culturii [i-au
p\strat influen]a nestingheri]i,
func]iile de manager `n multe in-
stitu]ii au continuat s\ fie ocu-
pate pe criteriul autorit\]ii profe-
sionale, nu pe cel al perfor man -
]elor administrative. Avem direc-
tori eterniza]i `n scaune `n multe
dintre teatrele ]\rii. Iar calea 
eterniz\rii a fost mai tot timpul
reprezentat\ de grija fa]\ de con-
ducerea politic\ [i mai pu]in fa]\
de pu blic. 

Din p\cate, multe dintre insti-
tu]iile culturale de talie na]ional\
ascund bombe sociale cu ceas,
salariile r\mânând foarte mici

`ntr-un sector ve[nic subfinan]at.
Rezultatul pe termen lung l-au
reprezentat profesionalizarea [i,
uneori, lipsa oric\rei corel\ri cu
scena artistic\ interna]ional\. Pe
lâng\ moguli, avem [i feudalii or-
ganismelor de gestiune colectiv\ a
drepturilor de autor sau pre[e -
din]ii uniunilor de crea]ie. {i unii,
[i ceilal]i s-au descurcat de mi -
nune s\ navigheze folosindu-[i cu
m\iestrie busola politic\. Dar cu
to]ii se tem cel mai tare de un nou
set de legi care s\ reglementeze, ̀ n
acord cu secolul pe care-l traver -
s\m, domeniul cultural. 

Ceea ce nici marele negociator
Vasile Dâncu [i nici pre[edintele
Iohannis par s\ nu `n]eleag\
foarte bine este c\ nu medierea [i
]inerea sub capac a conflictelor
reprezint\ miza de via]\ [i de
moarte a sectorului cultural, ci re-
forma profund\. Mi-e team\ c\ nu
se va putea produce având ca
principal\ grij\ s\ nu r\ne[ti sen-
timentele nim\nui. 
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Urzeala e[uat\ a surprizelor de la televizor
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Mogulii [i feudalii culturii fa]\ cu reforma. Poc!

Dac\ urm\ri]i serialul
Urzeala tronurilor [i `nc\
nu [ti]i cine a `nviat `n a
doua zi de Pa[ti, mai bine
nu citi]i mai departe.
Dac\ b\nui]i totu[i
despre cine este vorba,
v\ provoc la o `ntrebare,
cu atât mai potrivit\ cu
cât vine dup\ o perioad\
de spiritualitate [i re -
flec]ie: Mai pot fi p\stra -
te secrete r\sturn\rile 
de situa]ii din scenarii? 

Idei pe contrasens
George Onofrei



{i asta pentru urm\torii
100 de ani. Poate.

Când Prince Roger Nelson a mu-
rit, pe 21 aprilie, aproape imediat
a fost amintit celebrul lui seif, le -
gend\ urban\ a muzicii, `n care
artistul ar fi p\strat echivalentul
`n muzic\ a comorii dragonului
Smaug.

Despre acest faimos seif am
mai vorbit chiar aici, `n „Supli-
mentul de cultur\“, ̀ n urm\ cu un
an, când povestea era reamintit\
`ntr-un documentar difuzat de BBC
Radio 4. Un seif `n care Prince a
p\strat, `nc\ din anii ’80, fiecare
cântec compus de el vreodat\ – iar
omul, dup\ toate m\r turiile apro -
pia]ilor, era o adev\ rat\ ma[in\
de crea]ie.

Prince a preferat s\ „recu noas -
c\“ existen]a acestui seif doar `n
aluzii, jum\t\]i de declara]ii [i
tachin\ri pentru fani. Unii apro -
pia]i sunt convin[i c\ el este cel care
a stat `n spatele multor „scur geri“
neoficiale de piese noi, pe internet.

Dar existen]a seifului a fost
confirmat\, de-a lungul vremii, de
colaboratorii artistului.

„Seiful a fost `nfiin]at de mi -
ne“, a spus Susan Rogers, fostul
inginer de sunet al lui Prince.
„Am ̀ nceput s\ lucrez cu el ̀ n 1983,
când se preg\tea pentru «Purple

Rain». (…) Am dorit s\ p\str\m
tot ce a ̀ nregistrat, s\ protej\m lu-
crurile astea. Este, de fapt, un seif
de banc\, cu o u[\ groas\. E `n
pivni]a de la Paisley Park. Când

am plecat, `n 1987, era aproape
plin. Nici nu-mi pot imagina ce au
mai pus `n el de atunci.“

{i Brent Fischer, compozitorul
care l-a ajutat pe Prince cu orches-
tra]ia vreme de 30 de ani, a confir-
mat existen]a seifului: „Cred c\
peste 70% din muzica la care am
lucrat pentru el `nc\ nu a fost
scoas\ pe pia]\“.

Acum, odat\ cu dispari]ia lui
Prince, existen]a seifului pare a se
confirma oficial, ABC News având
informa]ii c\ cei de la Bremer
Trust, firma care are autoritate
temporar\ asupra averii lui
Prince (pân\ la l\murirea celor-
lalte aspecte legale), ar fi spart sei-
ful. Ce au g\sit acolo confirm\,
pare-se, legenda: Prince a l\sat `n
urm\ suficient\ muzic\ pentru ca
urma[ii s\ scoat\ pe pia]\ câte un
disc nou `n fiecare an, pentru
urm\torii 100 de ani.

Ce se [tie sigur c\ exist\ `n
arhiva lui Prince: albume legen-
dare nelansate vreodat\ – Dream
Factory, Camille, Crystal Ball
(triplu album `nregistrat `n 1986),
muzica ce a fost compus\ cu
proiectul Madhouse sau proiec tele

abandonate, cu colaboratori pre-
cum Apollonia 6, Sheila E sau The
Time. Muzic\ pe care fanii ajung
cu greu s\ o asculte, cum ar fi The
Black Album, discul prev\ zut s\
apar\ `n decembrie 1987. Cu doar
o s\pt\mân\ `naintea lan s\rii,
Prince a retras toate discurile
trimise distribuitorilor (`n afar\
de câteva zeci de exemplare), f\r\
nici o explica]ie oficial\. A fost
lansat de Warner Bros. Records
pe 22 noiembrie 1994. A fost o
obliga]ie contractual\, care l-a de-
ranjat pe Prince – imediat dup\, a
`nceput s\ apar\ `n spectacole cu
cuvântul „sclav“ scris pe fa]\ [i 
[i-a schimbat numele `ntr-un sim-
bol foarte greu de pronun]at (The
Artist Formerly Known As
Prince).

Prince s-a plâns deseori de bles -
temul legendarei sale creativit\]i.
„Dac\ nu a[ compune, a[ muri“,
spunea el. Colaboratorii lui apro -
pia]i sus]in ca Prince [i-a propus
s\ compun\ câte o pies\ pe zi, pen-
tru tot restul vie]ii. 

R\mâne de v\zut acum când vor
`ncepe s\ fie lansate pe pia]\ aces-
te 100 de albume pentru 100 de ani.
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Nu mai plânge]i, o s\ primi]i
câte un Prince `n fiecare an!

Suplimentul lui Jup  Secretul din ultimul 
album al lui Bowie
„My God, it’s full of stars!“, replica
cosmonautului Dave Bowman din
2001: O odisee spa]ial\, s-ar potrivi
de minune cu ultima „surpriz\“
preg\tit\ de David Bowie fanilor
s\i. Mai ales c\ filmul din 1968 al
lui Kubrick a inspirat, f\r\ doar [i
poate, cântecul din 1969 al lui
Bowie, „Space Oddity“.

David Bowie a ̀ ncetat din via]\
pe 10 ianuarie anul acesta, la doar
dou\ zile dup\ lansarea oficial\ a
ultimului s\u album, intitulat
Blackstar.

Prietenul [i produc\torul lui
Bowie, Tony Visconti, a declarat
atunci c\ Blackstar este un „dar
de desp\r]ire“ al artistului pentru
fanii s\i. Abia acum s-a aflat `ns\
c\ acest album mai con]inea o ul-
tim\ surpriz\, un mesaj „secret“
pentru fani. Unul dintre cei care
au cum p\rat versiunea pe vinil a
albumului lui Bowie a descoperit
cu stupoare c\ atunci când coperta

acestuia este expus\ la soare, ea
trece printr-o transformare inte -
resant\: steaua stilizat\ de pe co -
pert\ `nceteaz\ s\ mai fie un sim-
plu element decorativ negru [i se
transform\ ̀ n imaginea unui câmp
stelar.

Coperta a fost conceput\, `m -
preun\ cu Bowie, de c\tre desig -
nerul Jonathan Barnbrook, care a

primit, la lansarea discului, critici
pentru o copert\ „mult prea sim-
pl\“. „Mul]i mi-au spus c\ mi-a luat
doar cinci minute s\ realizez co -
perta. Dar cred c\ simplitatea a
fost gre[it ̀ n]eleas\“, declara Barn -
brook `n revista „Dezeen“. „Da vid
dorea `ntotdeauna ceva intere-
sant, de multe ori spre enervarea
casei de discuri.“
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„Suplimentul de cultur\“ 
este tip\rit 

cu sprijinul Adev\rul Holding

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

Un miracol scenaristic urmat
imediat de un imens reflux de
u[urare, resim]it din plin pe in-
ternet, pe toate re]elele sociale. 

Trebuie s\ fii deplin con[tient
de magnitudinea fenomenului
Game of Thrones pentru a `n -
]elege fierberea care a cuprins zeci
de milioane de fani `n decursul
anului care a trecut `ntre cele
dou\ sezoane [i, `n acela[i timp,

eforturile imense ale realizato-
rilor pentru a nu dezv\lui „sur-
priza“.

~n anul care a trecut, a fost in-
terzis\ pronun]area numelui
„Jon Snow“ pe platourile unde se
filma sezonul actual, iar actorul
Kit Harington a ajuns s\ fie su-
pus chiar unui test cu detectorul
de minciuni televizat.

Dar dincolo de aceast\ ne -
bunie, exist\ o alt\ `ntrebare pe
care fanii Urzelii tronurilor ar
trebui s\ [i-o pun\. ~n ce m\sur\
serialul mai are leg\tur\ cu
c\r]ile lui George R.R. Martin.
Vreme de [ase ani, realizatorii
seriei TV, David Benioff [i D.B.
Weiss, au urmat romanele scrise
de Martin. Martin a reu[it s\ mai
publice un roman de-a lungul
celor cinci ani care au trecut. Dar
seria se mi[c\ mult mai rapid
decât poate scrie autorul, care

`nc\ nu a reu[it s\ dea fanilor
noul roman din serie, The Winds
of Winter.

Prin urmare, noul sezon este
format `n cea mai mare parte din
elemente din ultimele dou\ ro-
mane publicate pân\ acum,
con]inut original inventat de cei
doi realizatori [i, probabil, idei [i
elemente din The Winds of Win-
ter, puse la dispozi]ia lor de c\tre
George R.R. Martin, care este [i
produc\tor executiv al serialu-
lui.

Se presupune `ns\ c\ ceea ce
urmeaz\ `n Urzeala tronurilor
este `ntr-o bun\ m\sur\ terra in-
cognita, fiind amuzant s\ `]i ima -
ginezi situa]ia `n care George
R.R. Martin ar fi nevoit s\ adap-
teze ̀ n scris felul ̀ n care al]ii con-
cep continuarea operei sale ne-
terminate `nc\.

Jon Snow.
Adev\rat a `nviat!
Dup\ un an de [oc, teorii
[i rug\ciuni cu pumnii
strân[i („D\, Doamne!
D\, Doamne!“), minunea
s-a `nf\ptuit chiar de
Pa[tele ortodox: Jon
Snow a fost `nviat `n 
al doilea episod al noului
sezon din Urzeala
tronurilor.

Ghostbusters
la feminin, cel mai
detestat clip 
de pe YouTube
Este unul dintre cele mai a[ -
teptate filme ale acestei veri,
`ns\ trailer-ul postat pe You -
Tube a devenit cel mai detes-
tat clip din istoria site-ului,
primind 585.000 de dislikes.
Ghostbusters 3 este un re-
make al celebrei serii din anii ’80, realizat `ntr-o cheie feminist\, fi-
indc\“, de data aceasta, faimo[ii „vân\tori de fantome sunt juca]i
de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon [i Leslie
Jones. Ideea de a `nlocui echipa de b\rba]i cu femei se pare c\ nu a
fost pe placul publicului. Postat pe 3 martie pe YouTube, primul
trailer al filmului a fost vizionat de 29 de milioane de ori, `ns\
reac]iile spectatorilor nu au fost cele scontate. 

Regizorul Paul Feig a recunoscut c\ a fost gata chiar s\
p\r\seasc\ proiectul, atât de „[ocat“ fiind ̀ n fa]a „valului de ur\“ [i
a „porc\riilor misogine“. „Chestia cea mai exagerat\ pe care am
primit-o a fost: «Mersi c\ mi-ai ruinat copil\ria!»“, s-a plâns Feig.

„Care sunt cele mai iubite 100 de
seriale TV?“ este `ntrebarea pe
care „The Hollywood Reporter“
le-a adresat-o profesioni[tilor (ac-
tori, produc\tori, regizori etc.) de
la Hollywood.

Pe primul loc `n topul astfel
`ntocmit se claseaz\ serialul
Friends, urmat `n Top 10, `n or-
dine, de:

2. Breaking Bad
3. Dosarele X
4. Urzeala tronurilor
5. Seinfeld
6. Clanul Soprano
7. Saturday Night Live
8. I Love Lucy
9. Mad Men
10. The Simpsons.

~n 2003, adolescentul canadian Ghyslian Raza de-
venea celebru `n `ntreaga lume ca „Star Wars
Kid“: un pu[ti cam supraponderal care imita
mi[c\rile unui Jedi. A fost unul dintre primele
clipuri virale din istorie, dar [i unul dintre pri -
mele cazuri celebre de cyberbulling – pu[tiul fu -
sese filmat [i postat `n secret de c\tre colegii lui,
care voiau s\ `l fac\ de râs.

Dup\ 13 ani, Raza poveste[te co[marul prin care
a trecut: dup\ ce a devenit celebru f\r\ voie, el [i-a

pierdut to]i prietenii, lumea a râs de el f\r\ mil\, 
fiind permanent `ndemnat s\ se sinucid\.

Ast\zi, Ghyslian Raza este un avocat specializat
`n cazuri de cyberbulling, oferind ajutor [i altor
pu[ti care se afl\ `n situa]ia `n care a fost [i el.

Iar cele mai iubite
seriale TV sunt…

Acum mai râde]i
de Star Wars Kid?



Sau cum mi s-a confirmat faptul
c\ corpul uman are valen]e
neb\nuite, `n sensul c\ din mo-
mentul `n care noi credem c\ nu
mai putem, de fapt mai putem un
pic. C\ `n realitate totul ]ine de
mental. 

Ca s\ nu v\ dau prea multe de-
talii despre via]a mea, `n loc s\ v\
spun c\ am cump\rat un palet de

pavele de la magazinul Dedeman,
o s\ zic c\ am achizi]ionat ni[te
pavaj de la un oarecare magazin
Bebeman. Mai o pil\, mai un s\ -
ru’mâna, am rezolvat [i cu trans-
portul pân\ acas\. Doar c\ la vo -
lanul camionului nu se afla un
[ofer din \la de [coal\ veche, capa-
bil s\ `]i livreze marfa oriunde,
chiar [i la etajul trei. Era mai de-
grab\ un conduc\tor auto care
prefera mersul `nainte, cu cât mai
pu]ine curbe, iar datul cu spatele
p\rea s\ echivaleze cu cea mai
grav\ pedeaps\ din lume. Or, a in-
tra `n curtea mea presupune par-
curgerea `n mar[arier a unui

drumeag de acces destul de
`ngust.

Se uita nea’ [oferul ba la mine,
ba la poart\, parc\ cerându-[i
scuze anticipat pentru faptul c\ se
va fi izbit cu camionul ̀ n stâlpul ei
dinspre vale. Ok, `i spun, hai s\
minimiz\m pagubele poten]iale.
A desc\rcat fix o mie optzeci de
pavele `n mijlocul drumului [i a
demarat `n tromb\, l\sându-m\
pe mine s\-mi promit c\ le voi
c\ra pân\ pe teras\, cale de vreo
nou\j’ de metri. Cât de greu putea
fi asta pentru un om motivat?

Extrem de greu pentru unul
nemotivat. Oboseam doar la gân-
dul c\ trebuia s\ car ceva. M\ con-
solam doar cu ideea c\ exist\
mereu ziua de mâine, dar `n scurt
timp mi-am dat seama c\ [i \sta

era doar un pretext pentru a fi
lene[ azi. M\ culcam seara cu gân-
dul c\ gata, mâine diminea]\ nici
m\car nu `mi trebuie cafea, m\
apuc de treab\. Doar c\ f\ceam as-
ta `n fiecare sear\.

Ba chiar am dus, la un moment
dat, vreo cincizeci de buc\]i. E
genul de activitate dup\ care efec-
tiv te sim]i jignit. B\i, dar totu[i
am f\cut o [coal\, am o diplom\ de
licen]\, cum s\-mi rup spatele ca
ultimul salahor?

Declicul mental mi l-a produs
vecinul Mihai. Mi-a zis a[a: {tii de

ce nu ai chef s\ le cari? Fiindc\ ai
dat bani pe ele. Dac\ le furai de
undeva, ]i s-ar fi p\rut mult mai
u[oare. Nu l-am crezut. De fapt, 
eram atât de convins c\ nu voi
c\ra niciodat\ pavajul, ̀ ncât, ca s\
nu-l mai v\d, i l-am vândut pe su -
ma modic\ de un leu. Mihai mi-a
mul]umit, mai ales c\ voia s\ `[i
amenajeze foi[orul a doua zi.

Frumos foi[or, de altfel. Lemn
masiv, mas\ cu b\nci din stejar,
gr\tar cu rotisor. Dar f\r\ pavele.
Le-am c\rat, una câte una, toat\
noaptea.
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Ma ma a avut cronici proaste [i la
Festivalul de la Toronto, [i acas\
`n Spania (de[i Medem l-a explicat
ca pe o metafor\ a Spaniei de azi,
haha), deci singura lui [ans\ de a
fi apreciat pentru ceva (de[i bilete
vinde prin simpla prezen]\ a lui
Cruz) e s\ fie promovat drept co -
me die. 

Magda e o femeie din zilele
noastre c\reia `n decurs de
aproape dou\ ore i se `ntâmpl\ tot
ce e mai r\u, `ntr-un timing per-
fect: cam `n acela[i timp r\mâne
f\r\ job, so]ul o las\ pentru o stu-
dent\ [i, ̀ n plus, afl\ c\ are [i cancer

mamar. Chiar ̀ n ziua ̀ n care gine-
cologul (fost cânt\re]) o anun]\ c\
trebuie s\-i extirpe un sân [i s\ o
treac\ pe chimioterapie, ea cu -
noa[te la meciul de fotbal al fiului
un b\rbat c\ruia, tot ca un f\cut, ̀ i
moare fiica `n aceea[i zi, so]ia in-
trând `n com\ – [i murind exact la
fix, când prietenia celor doi dez-
mo[teni]i ai sor]ii ̀ nflore[te ̀ ntr-o
frumoas\ iubire. Cirea[a de pe tort
e c\ iubitul v\duv, Arturo – care
când nu plânge, se roag\ –, nu are
erec]ie, iar dup\ ce o prime[te ̀ na -
poi, urmeaz\ o scen\ cu ah! [i oh!
[i Magda r\mâne imediat gravi -
d\. Dar tocmai medicul Julian `i
comunic\, a[a cum spun medicii
`n filme, c\ mai are de tr\it [ase
luni (de ce nu cinci sau [apte?). Ce
crede]i c\ r\spunde ea? „Peste pa-
tru luni mi se termin\ [omajul!...“

Tragicomicul inten]ionat al repli -
cii mai cap\t\ o ram\ [i devine,
pus `n abis, [i mai comic.

De aici ̀ ncolo, a[a cum remarc\
[i „Variety“ (al c\rei critic se vede
c\ s-a amuzat copios la proiec]ia
de la Toronto), teleno vela se trans-
form\ `ntr-o apologie a purit\]ii [i
sacrificiului Magdei, care tr\ie[te
doar ca s\ nasc\ un nou copil. „Ea
devine `ns\[i Dra gostea, `nconju-
rat\ de trei b\rba]i care o ador\ [i
care graviteaz\ `n jurul luminii ei.
Julian, genul de doctor al unui sin-
gur pacient, cum numai `n filme
`ntâlne[ti, `i face regulat chiar [i
serenade cu cântece de dragoste.“ 

Când nu-i face serenade, Julian ̀ i
palpeaz\ sânii, ceea ce se ̀ ntâmpl\

destul de des, de[i filmul are rat-
ing Audien]\ general\. (Fiind vor-
ba de cancer, se consider\ c\ sânii
au alt\ conota]ie, dar copiii chi]\ -
ie la fel.) 

Filmul nu e prost din pricina
subiectului, ci pentru c\ are oche -
larii de cal ai unei telenovele care
`nainteaz\ dup\ ni[te repere (eve -
ni mentele punctuale, mai ales
tragice) care cad `n avalan[\, evi -
tând parc\ inten]ionat tot ce ar fi
putut da consisten]\ [i autentici-
tate pove[tii [i personajelor – de la
detalii personale aparent benigne
(Magda nu are rude [i prieteni `n
afar\ de cele trei personaje pe care
le vedem, nici via]\ social\), pân\
la reac]iile la fel de artificiale ale

personajelor, `n ton cu stilistica
lui recherchée, glacial\. 

Ma ma e un vanity project care,
ca orice vanity project, avea mai
multe [anse s\ dea chix decât s\
reu[easc\ (cum s-a `ntâmplat re-
cent cu Pe malul m\rii/ By the Sea,
de Angelina Jolie). Penélope Cruz
nu doar c\ interpreteaz\ personajul
principal, dar [i coprodu ce, ceea ce
o face s\ cad\ mai de sus, f\r\ s\
sugereze `ns\ c\ filmul e prost doar
pentru c\ ea l̀ coproduce. Sau, m\
rog, e o comedie suculent\ mascat\
de o dram\ proast\. Aproape c\ l-a[
mai vedea `nc\ o dat\. 

Ma ma – de Julio Medem. 
Cu Penélope Cruz, Luis Tosar, 
Asier Etxeandia

Film

Iulia Blaga

Ma ma = o dram\ de ca ca,
dar o super-comedie 
Ma ma e genul de film care trebuie v\zut dac\ e[ti `n
depresie, ca s\ realizezi cât de u[oar\ e via]a ta fa]\
de a altora. Ca recomandare secund\, nu ar trebui
v\zut de unul singur (a[a cum nu e bine s\ bei de
unul singur). Dac\ e[ti singur, vei avea chef s\-]i tai
venele doar ca s\ nu mai trebuiasc\ s\-l vezi, dar dac\
mai e[ti cu cineva, tot ceea ce e cumplit de grav [i de
trist `n povestea Magdei (Penélope Cruz) va deveni, 
la fel ca supa fierbinte care pare rece, de un umor
nebun. Doar pentru c\ ai cu cine comenta. (Fericirea
exist\ numai dac\ e `mp\rt\[it\, spunea un clasic.) 
}i se va face poft\ s\ vezi chiar [i un sequel, dar
poate cu alt\ boal\, nu tot cu cancer.
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Bobi 

Efort românesc
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