NEBUNIA ÎNTRE
BIOLOGIE
ȘI CULTURĂ,
PARTE A
UMANITĂȚII
Andrew Scull abordează
un subiect de o vastitate
înspăimântătoare: nebunia, din Antichitate până în
zilele noastre. PAGINA 10
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MIHAI BUZEA:
„AM ÎNȚELES FAPTUL
CĂ PESTE TOT
ÎN LUME SE FURĂ
DE LA STAT“
Viața e grea, a conchis după repetate
experiențe Mihai Buzea, jurnalist,
actualmente cațavenc. Așa că i-a
căutat alte aspecte și a ajuns să
lucreze în Anglia ca arborist.
De aici i-a ieșit un roman.
PAGINILE 8-9

„Întârziere“, acesta este cuvântul care simbolizează
cel mai bine „identitatea noastră națională“ în Anul
Centenar. Politicienii și demnitarii care ne conduc
astăzi sunt în întârziere inclusiv cu organizarea unei
aniversări demne de cel mai important proiect
românesc din istorie, Marea Unire. PAGINA 3
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Câte un ﬁlm în aproape toate secțiunile,
inclusiv în cursa pentru Ursul de Aur
România se pregătește pentru cel mai spectaculos an la
Festivalul de la Berlin din toate cele 68 de ediții ale acestuia, cu prezențe în toate secțiunile importante (cu excepția competiției de scurtmetraj): un lungmetraj în Competiție
(Nu mă atinge-mă de Adina Pintilie), altul în secțiunea

Panorama (Lemonade, de Ioana Uricaru), altul în Forum
(documentarul Fotbal inﬁnit de Corneliu Porumboiu), plus
lungmetrajul de ﬁcțiune În pronunțare, regizat de Mihaela
Popescu, în secțiunea paralelă Berlin Critics’ Week
(organizată după modelul celei de la Cannes).

IULIA BLAGA

Oricât am încerca să eludăm corec
titudinea politică, nu se poate să nu
remarcăm că din filmele anunțate
mai sus trei sunt regizate de femei și
aceleași sunt și debuturi. O altă co
incidență e că filmele lui Pintilie și
Uricaru vor concura la Premiul de
debut decis de un juriu din care face
parte și Călin Peter Netzer (premiat
anul trecut pentru montajul din
Ana, mon amour și posesor al Ursu
lui de Aur pentru Poziția copilului).
Două scurtmetraje produse în
România, dar regizate de străini, au
fost selecționate în Generation Kplus.
E vorba despre De Natura, de Lucile
Hadžihalilović, și Trois rêves de ma
jeunesse/ Three Dreams of My Child
hood, de Valérie Mréjen și Bertrand
Schefer, ambele realizate în cadrul
Rezidenței Audiovizuale de la Slon,
comuna Cerașu, județul Prahova,
rezidență organizată de Fundația
Culturală Meta, cu sprijinul AFCN.
În lungmetrajul Cobain, regi
zat de olandeza Nanouk Leopold,
selecționat în Generation, joacă
Cosmina Stratan și Dana Marineci.
Ca în fiecare an, mai mulți tineri
sunt selecționați în programul de
ateliere și networking Talent Cam
pus. În acest an au fost aleși actrița
Alina Grigore, scenaristul Ioan An
toci și criticul de film Flavia Dima.
Câteva vorbe despre lungmetra
jele românești înaintea corespon
dențelor propriuzise de la fața locului.
Despre Nu mă atingemă agentul
francez de vânzări Doc & Film Inter
national, care la achiziționat deja,
spune că e un mixaj răvășitor de rea
litate și ficțiune ce pune în discuție
tema intimității. Titlul filmului în en
gleză e Touch Me Not , sintagmă care
definește și mimoza (planta). Adina
Pintilie, care până acum a semnat
mai multe scurtmetraje de ficțiune și
documentare în care amprenta este
tică era susținută de o inteligență

Nu mă atinge-mă, de Adina Pintilie

profundă, a spus recent întrun in
terviu dat Elenei Vlădăreanu la Ra
dio România Cultural că tema inti
mității i se pare importantă și pentru
că extremismele și xenofobia de azi
sunt și efectele lipsei de interacțiune
și de contact interuman la nivel de
intimitate. Nu mă atingemă, copro
ducție între România, Germania, Re
publica Cehă, Bulgaria și Franța care
a necesitat șapte ani de muncă și răb
dare –pentru că Centrul Național al
Cinematografiei din România a res
pins proiectul de cel puțin două ori,
considerândul prea inovator – e
unul dintre cele mai neobișnuite ti
tluri din competiție și e de așteptat să
facă să curgă cu atât mai multă cer
neală cu cât e și debutul unei necu
noscute. Interesul e menținut și de
ciudatele fotografii nud ale actorilor
(profesioniști și neprofesioniști)
Laura Benson, Tómas Lemarquis,
Christian Bayerlein, Grit Uhlemann,
Hanna Hofmann, Seani Love și Ir
mena Cicikova.
Ioana Uricaru (fiica scriitorului
Eugen Uricaru) a debutat în lung
metraj cu filmul omnibus Amintiri
din Epoca de Aur (2009), produs de
Cristian Mungiu, unde semna unul
dintre scurtmetraje. A plecat în Sta
tele Unite la studii în 2001 și a rămas
acolo să predea la facultate. Lemo
nade, lungmetrajul ei de debut se
lecționat în Panorama (a doua sec
țiune ca importanță a Berlinalei), e o

Lemonade, de Ioana Uricaru

coproducție România, Germania,
Canada, Suedia, filmată în Canada și
România. Inspirânduse parțial din
propriile amintiri de imigrant, dar și
din amintirile altor români plecați în
Statele Unite, Ioana Uricaru vorbește
despre o femeie care, aflată pentru
un job temporar în SUA, se căsăto
rește cu un american sperând să
obțină un trai mai bun pentru ea și
pentru fiul ei de 8 ani. Rolul princi
pal e interpretat de Mălina Manovici
(care a debutat în Bacalaureat, de
Cristian Mungiu), iar în film mai
joacă Steve Bacic, Dylan Scott Smith,
Milan Hurduc și Ruxandra Maniu.
Filmul e produs de Cristian Mungiu
prin Mobra Films.
Fotbal infinit e un eseu cine
matografic prin care Corneliu Po
rumboiu investighează limitele
reprezentării prin imagini și legă
tura dintre fotbal și cinema. Și pre
cedentul său eseu despre fotbal, Al
doilea joc (2014), a fost prezent în
secțiunea Forum a Berlinalei, sec
țiune consacrată experimentului și
care ia proiectat și mediumetrajul
Visul lui Liviu în 2004.
SUB SEMNUL
DIVERSITĂȚII

În pronunțare contextualizează
ideea de justiție și sistemul legisla
tiv din România printro stilistică
suprarealistă. Nu am văzut încă

filmul, dar așa e prezentat de Aso
ciația Criticilor de Film din Germania
care lau ales pentru evenimentul
Berlin Critics’ Week. Premiera mon
dială are loc pe 17 februarie, iar
după proiecție Mihaela Popescu va
participa la dezbaterea cu tema A
Sense of Structure, despre felul în
care structurile politicului pot fi an
trenate de convențiile cinemaului
astfel încât săși expună gradul de
rezistență. Filmul produs de Saga
Film îi are în rolurile principale pe
Dorotheea Petre și Cuzin Toma și e,
potrivit unui comunicat de presă, „o
dramă suprarealistă despre un jude
cător a cărui identitate se fragmen
tează tot mai mult între rutina unui
serviciu care nui oferă nici o sa
tisfacție și o căsnicie eșuată“.
Festivalul de la Berlin, care se
deschide pe 15 februarie cu animația
lui Wes Anderson, Isle of Dogs, se
desfășoară până în 25 februarie 2018
sub semnul diversității. Păstrân
duși reputația de tribună politică,
festivalul organizează tot felul de eve
nimente sub sloganul „NO to Discri
mination!“. Nu vor fi doar mese ro
tunde despre hărțuirea sexuală a
femeilor în cinema sau despre fe
meile producător. Un comunicat al
biroului de presă ne informează că
festivalul oferă spectatorilor sau
invitaților din industria de film care
au fost victimele sau martorii unor
cazuri de discriminare sau abuz

posibilitatea gratuită (și anonimă)
de a fi puși în contact cu centre de
consiliere. Foarte frumos!
Juriul Competiției e prezidat în
acest an de regizorul german Tom
Tykwer, și din el mai fac parte:
actrița belgiană Cécile de France,
Chema Prado, fotograf și fost direc
tor al Filmoteca Española, producă
toarea americană Adele Romanski,
compozitorul japonez Ryūichi Sa
kamoto și criticul american de film
Stephanie Zacharek. Printre filmele
aflate în cursa pentru Ursul de Aur
alături de Nu mă atingemă se
numără titluri de Gus Van Sant,
Lav Diaz, Christian Petzold, Cédric
Kahn, Benoît Jacquot și Małgorzata
Szumowska. În afara competiției
vor fi prezentate 7 Days in Entebbe
de José Padilha și Unsane de Steven
Soderbergh.
Premiile vor fi anunțate în 21
februarie.
Un Urs de Aur omagial va fi
acordat actorului american Willem
Dafoe, iar premii Berlinale Camera
vor primi cineastul ceh Jiří Menzel
(pe care îl vom vedea și ca actor în
The Interpreter de Martin Šulík, în
secțiunea Berlinale Special), Beki
Probst (care conduce European
Film Market) și producătorul Ka
triel Schory (director executiv al Is
rael Film Fund).
Mai multe, la timpul potrivit
aus Berlin. SDC
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România Centenară, întârzieri
și lipsă de transparență
„Întârziere“, acesta este cuvântul care simbolizează cel mai bine
„identitatea noastră națională“ în Anul Centenar. Am întârziat crearea
unei societăți moderne, pe criterii occidentale, am întârziat construcția
de autostrăzi, e întârziată până și linia de metrou din Drumul Taberei.
Politicienii și demnitarii care ne conduc astăzi sunt în întârziere inclusiv
cu organizarea unei aniversări demne de cel mai important proiect
românesc din istorie, Marea Unire. A trecut deja o lună jumătate din
ceea ce trebuia să ﬁe un an plin de manifestări dedicate actului din
1918, iar Departamentul Identitate Națională – România Centenară,
cel responsabil cu coordonarea evenimentelor dedicate momentului,
este „în fază incipientă“ cu majoritatea proiectelor.
RĂZVAN CHIRUȚĂ

ACȚIUNI, MANIFESTĂRI ȘI
PROIECTE DE ANIVERSARE A
CENTENARULUI ROMÂNIEI
Informațiile despre ceea ce ar
urma să se întâmple în Anul Cen
tenar sunt minime. Siteul Minis
terului Culturii este zgârcit cu
datele, iar pagina de Facebook a
Departamentului Identitate Națio
nală e construită mai degrabă
pentru cultul personalității secre
tarului de stat Paul Cotîrleț, con
ducătorul structurii.
Prin urmare, „Suplimentul de
cultură“ a trimis o solicitare de
informații direct către acest depar
tament, cu întrebări cât se poate de
clare. Am primit înapoi o pagină și
jumătate de cuvinte din care tot nu
aflăm ce se va întâmpla, totuși, în
Anul Centenar în care suntem deja.
Am întrebat, în primul rând,
câte proiecte au fost aprobate,
până în acest moment, de către
Departamentul Identitate Națio
nală România Centenară. Care
este suma aprobată pentru fie
care proiect și ce evenimente au
fost sau vor fi organizate concret
pe baza acestor proiecte?
Structura subordonată în pre
zent Ministerului Culturii nea
transmis, întrun limbaj de lemn
specific unor vremuri apuse, că „a
centralizat propunerile de Acțiuni,
Manifestări și Proiecte de aniver
sare a Centenarului României,
primite de la autoritățile locale și
centrale, instituțiile de cultură și

învățământ, organizațiile negu
vernamentale, ce au ca obiectiv
marcarea Centenarului Primului
Război Mondial și al Marii Uniri,
din punct de vedere istoric, cultu
ral și educativ, religios, artistic
expozițional, editorial, arhitectural“.
Mai mult, „în urma centralizării
acestora, Departamentul Identi
tate Națională a pus la dispoziția
Comisiei Interne de Evaluare in
stituită la nivelul MCIN, toate
aceste propuneri în vederea se
lecționării celor cu legătură di
rectă și relevanță pentru celebra
rea Centenarului Primului Răz
boi Mondial și al Marii Uniri. În
urma procesului, Comisia Internă
de Evaluare a aprobat 2042 de pro
puneri de proiecte de celebrare a
Centenarului, urmând ca acestea
să fie transmise Comisiei intermi
nisteriale pentru Centenar pen
tru validarea finală. Proiectele
validate vor primi finanțare și vor

fi incluse în Calendarul Național
de Acțiuni, Manifestări și Proiecte
de aniversare a Centenarului Ro
mâniei, disponibil pe mijloacele
de informare ale MCIN“, se arată
în documentul transmis redacției
SdC. Majusculele și virgulele au
fost păstrate ca în original.
REPETIȚIILE ELEVULUI
NESILITOR
Departamentul Identitate Națio
nală a răspuns la prima parte a în
trebării noastre – au fost aprobate
2042 de proiecte, dar nu nea deta
liat, așa cum cerusem, nici ce eve
nimente vor fi organizate în baza
acestor proiecte, nici cât vor costa.
Din documentul ce nea fost
transmis reiese că nici nu aveam
cum oferi aceste date, din mo
ment ce, deși ne aflăm în februa
rie 2018, nu există încă o listă
„validată final“ a evenimentelor

Site-ul Acces Centenar, picat o săptămână
Ministerul Culturii a pus la dispoziţia celor care vor să propună proiecte
pentru marcarea celor o sută de ani de la Marea Unire și programul Acces, program multianual care, în mod excepţional, este dedicat de anul
trecut Centenarului. Sesiunea I a acestuia s-a desfășurat în septembrie
2017, fiind selectate 20 de proiecte. Sesiunea a II-a ar fi trebuit să aibă
loc în februarie, după cum a anunţat luna trecută Paul Cotîrleţ prin intermediul agenţiei de presă Agerpres. Între timp, situaţia s-a schimbat,
intervenind o nouă întârziere. „Informaţiile privind data operaţionalizării
programului, precum și condiţiile de înscriere a propunerilor vor fi accesibile pe site-ul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale“, ne-au
răspuns cei de la Departamentul Identitate Naţională. Numai că,
surpriză, secţiunea web dedicată programului Acces, centenar.cultura.ro, nu a funcţionat în prima săptămână din februarie. Problema
nu fusese rezolvată până la închiderea ediţiei. SDC

ce ar trebui să marcheze deja
Anul Centenar.
Interesant este și modul cum
e formulat răspunsul la prima în
trebare, respectiv după tiparul unui
elev scos la tablă cu lecția neîn
vățată: ca să pară mai lung, Paul
Cotîrleț și colegii săi repetă de mai
multe ori aceleași sintagme fără
valoare informațională: „propune
rile de Acțiuni, Manifestări și Pro
iecte de aniversare a Centenarului
României“, „marcarea Centenaru
lui Primului Război Mondial și al
Marii Uniri“, „relevanță pentru ce
lebrarea Centenarului Primului
Război Mondial și al Marii Uniri“ și
tot așa.
SATELE UNITE ALE ROMÂNIEI
Secretarul de stat Paul Cotîrleț,
șeful Departamentului Identitate
Națională, a anunțat public că
dorește să ajute o sută de comune
din toate regiunile țării săși pro
moveze valorile și patrimoniul cul
tural local. Am întrebat care sunt
criteriile pe baza cărora au fost sau
vor fi alese aceste comune. Care
sunt comunele alese deja?
Am aflat doar că proiectul are
un nume demn de o trupă de
umor: Satele Unite ale României,
dar și că deocamdată e mai mult
un concept.
„Proiectul Satele Unite ale
României se află în fază incipi
entă. Departamentul va avea în
acest sens consultări cu Asocia
ția Comunelor din România pen
tru a stabili de comun acord

condițiile cadru ale proiectului,
obiectivele și modalitatea de se
lecție a participanților“, nea răs
puns Paul Cotîrleț.
În fine, am întrebat Departa
mentul Identitate Națională de ce
caută încă proiecte, când a trecut
deja o lună și jumătate din Anul
Centenar și care sunt motivele
pentru care sau înregistrat întâr
zieri în organizarea aniversării.
Răspunsul a venit ca o lecție
impecabilă despre cum să scrii
multe cuvinte frumoase, fără să
comunici de fapt nimic: „Departa
mentul nu este «în căutare de pro
iecte». Departamentul coordonea
ză celebrarea Centenarului la
nivel național, sprijinind organi
zatorii manifestărilor, acțiunilor
și proiectelor de aniversare a Cen
tenarului Primului Război Mon
dial și al Marii Uniri, în vederea
desfășurării acestora în mod uni
tar, la nivel național. De asemenea,
colaborează cu compartimentele
de specialitate pentru susținerea
identității și a diversității cultu
rale, atât la nivel național, cât și în
cadrul comunităților locale. În
acest sens, vă transmitem că De
partamentul este consecvent mi
siunii sale, având o activitate com
plexă și eficientă în vederea pro
movării mesajului festiv a 100 de
ani de la Marea Unire din 1918 și
a marcării conștiente a Centena
rului în toate palierele vieții și
culturii românești.“
„Întârziere“, conceptul care
simbolizează la perfecție Româ
nia Centenară. SDC
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Scrisoare către Bandi
Volumul Acuzația (Polirom,
2017) strânge mai multe poves
tiri scrise în Coreea de Nord la
sfârșitul anilor 1980 și începutul
anilor 1990. Identitatea autoru
lui nu este cunoscută. Semnează
sub pseudonimul Bandi, care în
coreeană înseamnă Licurici.
Sunt singurele proze din litera
tura contemporană nordco
reeană care au ajuns în Occident.
Bandi e tradus în douăzeci de
limbi și – se pare – încă trăiește
în țara dinastiei Kim.
Dragă Bandi, dămi voie să nuți
spun tovarășe. Presupun că un
asemenea apelativ ar aduce tris
tețea în sufletul tău. A te întrista e
ultimul lucru pe care mil doresc.
Țiam citit prozele strânse în
Acuzația și nu am nici un chef să
discut cu dumneata literatură. Ta
lentul dumitale este neîndoielnic,
surprinzi cu un realism deloc so
cialist lumea defectă în care supra
viețuiești. Dar ceea ce spui e mult
mai important decât cum o spui.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Dumneata nu scrii, a scrie e ușor,
dumneata diseci o distopie. Talen
tul îți e categoric întrecut de curaj.
Acuzația e cartea neagră a
unui regim inuman, care obligă la
delațiune, la fariseism și, implaca
bil, la frică și nefericire. Acuzația
e și cartea neagră a celor care se
trezesc din visul unei societăți mai
bune, mai drepte, direct în ghe
tou, direct în iad.
Ce minunată lucrare de fic
țiune ar fi fost aceasta, dacă nu
era adevărul la mijloc, dacă nu era
cumplitul adevăr la mijloc! Noi,
aici în România, știm prea bine că
nu e loc de ficțiune în cuvintele
dumneavoastră. Știm întunericul

și foamea și deznădejdea. Știm și
nu avem voie să așternem tăcerea
peste ce înseamnă, la bilanț, co
munismul.
Au apărut deja voci care vă
compară cu Soljenițîn. Eu nu vă
compar cu Soljenițîn, fiindcă nu
îmi place să fac ierarhii între su
ferințele oamenilor. Eu vă scriu do
rinduvă, dacă nu șansa evadării,
măcar puterea de a îndura mai
departe. Cel mai mult îmi place să
cred că sunteți încă în viață, chiar
dacă în Coreea de Nord viața...
Dragă Bandi, ultima oară când
miam vizitat bunica, ea mia spus
aceste cuvinte: Aștept moartea ca
pe un cireș înflorit. Bunica mea
are optzeci și patru de ani, este
foarte bolnavă și, dacă ar fi avut
carte, ar fi scris, poate, poezii. Une
ori vorbește în poezie. Încerc să
găsesc argumente când o rog să
mai reziste încă o zi și încă o zi,
aici, pe pământ. În această stare
de spirit am citit prozele dumnea
voastră. Bineînțeles că miam re
ținut cu mare greutate lacrimile,

Calcule. Dialog prietenesc
— Lasămă, frate, cu prostiile,
cu cultura, cu festivalurile, cu
știința, cu cercetarea și cercetă
torii! România nu are acum ne
voie de așa ceva, nu trebuie să
dea bani pe prostii. Trebuie să
facem ceva să fim în rând cu
lumea, pe urmă mai vedem noi
cu e cu știința și cultura.
— Dar de ce are nevoie România
acum?
— Deautostrăzi.
— OK. Și de mai ce?
— Și de străzi asfaltate.
— Și altceva?
— Stadioane de fotbal mai
moderne. Mă rog, lucruri impor
tante, cum ar fi drumurile, să au
dă lumea și să vină la noi.
— Și de ce crezi tu că nu avem
așa ceva?
— Că nu sunt bani, frate. Nai
bani, nu faci nimic... Tu ce crezi?

— Păi, întradevăr, nu faci ni
mic fără bani. Dar cred că putem
cheltui mai cu cap banii pe care îi
avem.
— Cap, necap, nai lovele în
deajuns, nuți iese nimic.
— Vrei să facem niște cal
cule? Cu cifre reale.
— Hai. Deschide Google și
caută cifrele.
— Cât a costat frunza lu’ Udrea,
campania pentru brandul de țară?
— Niște milioane.
— Mai precis, peste douăzeci
de milioane de euro... Știi cât au
costat toate filmele românești ca
re au luat marile premii la cele
mai importante festivaluri de film
din lume?
— Cât?
— Sub cinci milioane de euro.
— Lasămă, frate, cu filmele
românești, că nu a auzit chiar
toată lumea de ele.

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
— Poate, dar sigur sa auzit
de ele de o sută de ori mai mult
decât de frunza lu’ Udrea.
— Mamețești, mă bagi în cul
tură și mamețești.
— Păi, hai să te bag în știință,
atunci. Vrei?
— Bagă?
— Știi cât a costat stadionul
de fotbal National Arena?
— Niște zeci de milioane.

mereu lacrimile!, citind Atât de
aproape, atât de departe. Mi sa
făcut inima ca o bucată de hârtie
mototolită citind povestea lui
Myeongchol, cel care nu dorea
decât săși vadă pentru ultima
oară mama, dar nu a primit per
misul de călătorie.
Deseori, frazele dumneavoas
tră mau dus până la granița plân
sului isteric. Și cel mai mult ma
înduioșat simplitatea prozelor
dumneavoastră. Dacă e adevărat
că marii scriitori sunt cei care reu
șesc să scrie simplu, atunci sunteți
imens. Am iubit exprimările can
dide, intensitatea primară, teri
bilă, a sentimentelor. În fiecare
proză vam citit, printre rânduri,
și marea foame de libertate, dar și
naivitatea care însoțește gândul
că dincolo, în libertate... Nu vreau
să fiu eu cel care vă spulberă ilu
ziile, cu atât mai mult cu cât trăiți
în infern.
Dragă Bandi, am spus că nu
am chef să vorbesc literatură cu
dumneavoastră, dar iată că nu mă

pot abține. Vă scriu așadar: strict
literar, proza Orașul fantomelor
e o capodoperă. Copilul care plân
ge speriat de chipul lui Marx, atră
gând cu plânsul său căderea în
tregii familii, nu e o metaforă oare
care. E tot ce sa scris mai puter
nic, deci mai adevărat, despre
dictatură.
Dragă Bandi, am citit Acuza
ția ca pe un mesaj aruncat întro
sticlă, o sticlă care rătăcește întrun
ocean de indiferență, atingând
când și când unele suflete.
Vă scriu fiindcă am sufletul
mișcat. SDC

— Mai exact, peste două sute
cincizeci de milioane de euro...
Știi cât a costat investiția în Palas
Mall din Iași?
— Habar nam.
— Cam tot atât cât National
Arena.
— Bun, dar nu înțeleg unde
bați.
— Ai, te rog, răbdare. Știi cât
costă un kilometru de cale ferată
reabilitată la noi? O sută patru
zeci și șase de kilometri reabilitați
au costat trei sute de milioane de
euro. Reabilitați, nu construiți.
— Mă rog, mult.
— Știi cât costă o campanie
electorală în România?
— Da, asta am auzit: vreo pa
truzeci de milioane de euro.
— Oficial. Neoficial, se cheltu
iește mai mult deatât... Dar un ki
lometru din autostrada TurdaGi
lău, știi cât a costat?
— Cât?
— Douăzeci și opt de mi
lioane de euro. Însumat, cincizeci
și doi de kilometri din autostrada

TurdaGilău au costat un miliard
o sută nouăzeci și șase de mi
lioane de euro...
— Frate, nu mă ameți? Ce le
gătură are asta cu știința? Ce le
gătură are asta cu brandul de
țară, cu țara noastră?
— Păi, cam are. Racheta Fal
con Heavy — cea mai puternică
mașinărie din lume și din istorie,
care e acum în drum spre Marte,
lansată săptămâna asta — a costat
MAI PUȚIN decât PATRU KILO
METRI din autostrada Turda
Gilău. Adică nouăzeci de milioane
de dolari. Cum ar arăta și unde ar
fi România dacă în loc de oricare
dintre acestea — de un sfert de
stadion, de un sfert de mall, de
reabilitarea a cincizeci de kilo
metri de cale ferată –, dacă în loc
de PATRU KILOMETRI DE AU
TOSTRADĂ, ar fi făcut cu nouă
zeci de milioane de euro, cu cap,
cu știință, un drum către planeta
Marte, în cea mai mare și cea mai
puternică mașinărie din istoria
omenirii? Fă un calcul! SDC

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Partidul e-n toate
Săptămâna trecută începusem să
discut condiția elitelor politice
comuniste (scuzați pleonasmul)
care au preluat puterea în Româ
nia după 1944. Calitatea intelec
tuală a acestor noi conducători
ai țării era una precară – nu cred
că sar îndoi cineva de asta. Cu
rare excepții, comuniștii din
linia întâi, ceea ce sa numit mai
apoi „nomenclatura“, erau niște
politruci mărginiți, dornici de
parvenire. În lipsă de altceva,
prin selecție negativă, ei au deve
nit reperele politicoadministra
tive ale României.
E drept că mărginirea, mediocri
tatea, chiar prostia nu sunt păcate
și, la o adică, ar putea fi iertate
unor idealiști ajunși la putere,
care vor să instaureze un regim
egalitar, unde toți oamenii să aibă
aceleași drepturi și libertăți și să

își urmeze calea spre fericire (deși
astai ceva mai americănesc). Cum
stătea totuși treaba cu egalitatea
și libertatea din perspectiva acti
viștilor care au condus România?
Dacă stăm să judecăm ce sa în
tâmplat, sar zice că indivizii aceia
nu prea își practicau crezul comu
nist pe care îl propovăduiau. Du
pă ce au eliminat cât mai mulți
dușmani de clasă, adică pe foștii
membri ai elitelor din Regatul Ro
mâniei, politicieni, intelectuali
nealiniați, moșieri, industriași, ba
chiar și țărani mai înstăriți sau mai
recalcitranți, reprezentanții celui
mai omenos și mai democratic
regim imaginabil șiau aranjat
foarte repede un trai cât mai con
fortabil. Au preluat vilele și casele
somptuoase ale dușmanului de
clasă și sau instalat în ele cu fami
lia, cu cățel, cu purcel – uneori
chiar la propriu. Fiecare activist,

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
oricât de neînsemnat, a căutat să
obțină mașină de serviciu cu șofer
personal – teoretic, pentru a putea
ajunge rapid acolo unde era nevoie
de el, dar în realitate mașina și
șoferul deveneau, printrun acord
tacit, proprietatea lui (a funcției
sale). Șoferul mergea cu doamna
casei la cumpărături, ducea copiii
familiei la școală, îl plimba pe
tovarășul și stăpânul său oriunde
dorea acesta. Încetul cu încetul,
apărătorii celor oprimați au înce
put săși angajeze servitoare, bone,

săși repare și renoveze casele –
luate cu japca – aducând angajați
de la întreprinderile de stat... Pe
scurt, să se poarte nu ca opresorii
din regimul burghezomoșieresc,
ci mult mai dur, nu ca niște stăpâni
de iobagi, ci mult mai rău: așa cum
își imaginau ei sau cum susținea
propaganda că oprimau opresorii,
că stăpâneau moșierii. În esență,
dincolo de propaganda mereu
mincinoasă a comunismului, noii
stăpâni au realizat ceea ce visa
seră: să ocupe locul puternicilor
dinaintea lor și să stăpânească ei
prostimea.
Asta sa întâmplat cam peste
tot unde sa instalat comunismul:
elitele veritabile ale unui sistem
funcțional au fost eliminate și înlo
cuite de o masă de propagandiști
hămesiți și mărginiți, care sau fo
losit de ideile comuniste pentru a
controla populația, adesea cu
largul sprijin al armatei sovietice,
fără de care comunismul nar fi tri
umfat nicăieri în Europa. Iar cum
noii stăpâni își simțeau – chiar
dacă nu își declarau – impostura,
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supraviețuirea lor în acea lume de
„care pe care“ no puteau asigura
decât obediența și respectarea ie
rarhiei de Partid. Așa sau dat peste
cap valorile în România postbelică,
în care nu calitățile individului, ci
funcția politică, obediența și ca
pacitatea de a rosti găunoasa vul
gată comunistă impuneau statutul
social. Așa sa creat o clasă nouă,
cuprinzătoare și solidară, de stăpâ
nitori impostori, ce sau folosit cu
obrăznicie de o ideologie egalita
ristă pentru a stăpâni discreționar.
Un poet al acelor vremi, în
chinând o odă partidului (comu
nist, evident), scria: „Partidul en
toate,/ En cele ce sunt/ Șin cele
ce mâine vor râde la soare“. Ver
surile lui George Lesnea au fost
parodiate și ridiculizate des după
căderea comunismului (ba chiar
și mai înainte, dar doar pe furiș și
cu teamă), însă ele sau dovedit
profetice. De mai bine de șapte
zeci de ani, în România Partidul e
în toate. Partidul, adică ei, cum
mai zicem astăzi – și cum o să
vedem săptămâna viitoare. SDC

Programul Sfecla și impozitul pe ceașcă
Nimic nu le mai iese celor din
PSD. Noroc cu răbdarea propriu
lui electorat, că altfel ar ieși cu
tămbălău. Dar nui timpul pier
dut. Întrun singur an, social
democrații au ajuns la al treilea
premier, au scos sute de mii de
oameni în stradă, iar ultima is
pravă e legată de salarizarea
bugetarilor.
Degeaba se chinuie ministrul Mun
cii, Olguța Vasilescu, să explice că
na scăzut nici o leafă. PSD a in
trat în luna neagră, cea a flutu
rașilor de salariu. Nici o decla
rație dinspre PSD nu va mai con
ta pentru angajații din diverse
zone când vor simți pe propria
piele ce înseamnă mai puțini
bani în portofel.
Când îi spui omului că îi creș
te leafa (sau măcar că nu scade),
iar în ziua de salariu respectivul
constată contrariul, furia e mare.
Nici o sută de emisiuni la RTV și
două sute la Antene nu pot crește
disponibilul de pe carduri.
Din punct de vedere politic,
lovitura e năucitoare. Pentru PSD,
desigur. În campania electorală
din 2016 nu scria nicăieri în pro
gramul PSD că vor urma scăderi
de salarii. Cine își închipuia că

taman PSD va gafa, când același
partid a avut grijă să speculeze la
maximum momentul 2010, cel cu
tăierea cu 25 la sută a lefurilor de
către guvernarea BocBăsescu.
Poate că în toamna lui 2016 au
existat destui români care nau
crezut în basmele cu dublarea le
furilor, dar nici cel mai înverșu
nat votant antiPSD nar fi pariat
pe tăieri mascate cum face acum
guvernul PSD.
Ce sa întâmplat de fapt? O
incompetență crasă în zona poli
ticului. În loc să măsoare de zece
ori și să taie o dată, PSD a tăiat din
prima. Iar zilele astea încep să
măsoare. Și să vadă că nimic nu
mai e ca înainte.
Colac peste pupăză, a venit și
trecerea contribuțiilor de la anga
jator la angajat. Nici azi nu am
înțeles de ce sa luat această mă
sură și dacă la bugetul statului se
vor colecta mai mulți bani.
Ce vedem însă? Derută totală
în zona bugetară și o îngrijorare
teribilă în sectorul privat. Dacă la

bugetari mai poți trage din condei,
eventual printro ordonanță de
urgență, în zona privată nimic nu
funcționează pe bază de decrete.
Sau cu decizii de sus de la partid.
În compania care vinde șuruburi,
ca să mărești lefurile ai două va
riante: ori dai niște oameni afară,
iar restul muncesc dublu pe bani
mai mulți, ori cauți noi piețe ca să
vinzi mai mult. Dar nici așa nu e
sigur că lucrurile se așază, iar la
final de lună contabilul va spune
că nu sunt suficienți bani pentru
o mărire cu 25 la sută a lefurilor.
România are nevoie de inves
tiții, de o creștere economică sus
ținută timp de câțiva ani, dar și de
o redimensionare a personalului
bugetar.
Sunt domenii unde angajații
actuali nu fac față volumului de
muncă, dar în destule sectoare de
stat, angajații taie frunze la câini.
Dar sunt plătiți bine, cu mii de lei
plus prime etc.
În loc să facă o analiză temei
nică, PSD a pus căruța înaintea

În loc să măsoare de zece ori și
să taie o dată, PSD a tăiat din prima.
Iar zilele astea începe să măsoare.

boilor, dovedind o incompetență
necaracteristică acestui partid.
Am mai scris în această pagină că
vechiul PSD era atent la modul în
care guvernează. Era un partid
care nu greșea zi de zi și care ana
liza de cinci ori orice decizie ad
ministrativă. Dintro dată, socote
lile nu mai ies, legislația e dată
peste cap, bugetarii nu știu ce ur
mează, iar în zona privată jalea e
și mai mare.
Iar toate astea vin întrun mo
ment în care economia crește cu 7
la sută, potrivit statisticilor ofi
ciale. Păi imaginațivă acest haos
în vremuri de criză. Posibil că si
tuația ar scăpa de sub control.
Mai grav este faptul că nu știm
ce va urma. Nici măcar PSD nu
știe. Dragnea vorbește de impozi
tul pe gospodărie. Doamne fereș
te. E o bulibășeală peste tot, ni
meni nu pricepe ce vrea de fapt
guvernul.
Tot circul ăsta se datorează
instabilității la nivel guvernamen
tal. Trei guverne întrun an ar fi
prea de tot chiar și pentru o țară
așezată cum e Japonia.
La noi nici un ministru nu știe
ce trebuie să facă, pentru că totul
trebuie trecut și parafat la partid.
Întrun târziu șia dat seama și

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Dragnea că e greu cu dubla co
mandă și ia mutat biroul lui Da
rius Vâlcov din Kiseleff în Palatul
Victoria. Dar nu asta va rezolva
problemele, câtă vreme funcțiile
din ministere sau împărțit pe ba
ronate, în interiorul PSD, și nu pe
bază de competențe.
Credeți că îl cunoaște Liviu
Dragnea pe ministrul Educației
de la Suceava? Sau pe cel de la
Economie, care abia vorbește?
Când semeni sfeclă nu poți
spera să recoltezi grâu. Nici măcar
PSD nu va reuși performanța asta.
În vară, oamenii își vor da seama
că li sa promis o pâine mai bună,
dar în final vor constata că tre
buie să mulțumească partidului
pentru lingurița de zahăr oferită
gratis la cafeaua de dimineață.
Asta evident, după ce vor plăti an
ticipat impozitul pe ceașcă. SDC
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Mihail Sebastian, între meloman
luminat și cronicar muzical
În toamna anului trecut, aproape
concomitent cu apariția primului
volum al antologiei lui Geo Șerban,
cu scrierile și notațiile pe teme mu
zicale ale lui Mihail Sebastian „re
pertorizate“ (Bucuriile muzicii. Con
vergențe, confluențe, confesiuni,
Editura Hasefer, 2017), un portal
online occidental publica un inter
viu cu criticul muzical francez Alain
Lompech. Critic apreciat de decenii,
redactor la revistele „Diapason“ și
„Le Monde de la Musique“, iar din
1988 la „Le Monde“, astăzi colabora
tor la „Bachtrack“, Alain Lompech
spunea, între altele, că „critica de
concert nu este o critică de disc... Ar
trebui, în opinia mea, ca o recenzie
de concert să fie puțin ca un repor
taj asupra evenimentului, să fie vie.
Nu te afli acolo pentru a da lecții
muzicienilor, pentru a le spune cum
trebuie să cânte. [...] Ești acolo pen
tru a povesti o istorie despre ceea ce
tocmai sa petrecut, luminând, evi
dent, elementele muzicale pentru a
face să se înțeleagă mai bine sau
unde se află miza [concertului],
dar nu mai mult“.
Cine citește astăzi, în traducerea ex
celentă, plină de viață și eleganță a

lui Geo Șerban, cronicile de concert
din anii ’30, publicate de Mihail Se
bastian în „L’Indépendance Rou
maine”, regăsește parametrii criticu
lui ideal descris de Alain Lompech.
Mihail Sebastian nu a fost totuși un
critic muzical de profesie – nici nu
o pretinde vreodată, dimpotrivă –,
ci, lipsit de o pregătire muzicală spe
cială, sa mărginit la a fi un melo
man luminat, inspirat în majorita
tea aprecierilor sale.
A spune astăzi că a publicat
sub pseudonim pentru a se supune
unor „condiții de confidențialitate
impuse de statutul său ingrat“, cum
o face un altfel bun recenzent al
cărții lui Geo Șerban, este, cred, exa
gerat. E bine cunoscut, iar în epocă
era un secret al lui Polichinelle, că
și numele Mihail Sebastian a fost
un pseudonim, dintro serie cu care
jurnalistul șia semnat publicistica
(Cornelia Ștefănescu, Maria Dines
cu și, mai recent, Diana Georgescu,
sunt referințele de consultat). Fla
minius, pseudonimul adoptat pen
tru seria de cronici din „L’Indépen
dance Roumaine“, nu își are o ori
gine „bizară“, cum înclină să creadă
Geo Șerban; el vine, mai mult ca
probabil, din lecturile pasionate ale

lui Sebastian din Shakespeare, enu
merate în Jurnalul său.
Pentru cine vrea să știe cum a
ajuns Sebastian (și) un cronicar per
manent de muzică clasică, Geo
Șerban semnează o prefață bine do
cumentată, ca de obicei, intitulată
sugestiv Surprize ale unui literat
mistuit de pasiunea muzicii. Sur
priza, poate, cea mai mare, este con
statarea că Sebastian își începea
seria de cronici exact întrun mo
ment în care se plângea lui Octav
Șuluțiu spunând: „Scriu în silă, scriu
de nevoie, scriu fără plăcere... [...] Fac
gazetărie cu ochii închiși“.
Colaborarea cu „L’Indépen
dance Roumaine“ începea la 13 oc
tombrie 1935, cu un articol despre
concertul inaugural al stagiunii

Filarmonicii bucureștene la Ateneu
și se încheia – dacă nu mă înșel – în
ziua de Crăciun a anului 1938, când
Sebastian deplora absența din pro
gramele de concert a marelui reper
toriu de muzică religioasă și glosa pe
marginea unei seri beethoveniene la
Ateneu cu participarea violonistei
Lola Bobescu. Primul volum al Bu
curiilor muzicii include cronicile
până la 31 decembrie 1937.
Altfel, Geo Șerban a avut exce
lenta idee de a reuni în volum și pasa
jele despre muzică din astăzi celebrul
Jurnal al lui Sebastian și, mai ales, câ
teva articole răzlețe din alte publicații:
cinci din „Cuvântul“ (193133) și șapte
din „Rampa“ (193536). Din rândul
acestor „răzlețe“ vin și cele mai mari
surprize. De exemplu, un Sebastian,
după formula Martei Petreu, „în trena
lui Nae Ionescu“ se ralia punctului de
vedere „al ziarului nostru“ aducând în
discuție o posibilă închidere a Operei
Române pe motivul că „astăzi, când
oamenii crapă de foame, România nu
sar prăpădi dacă nar mai asculta Ca
valeria rusticană și Trubadurul“. „Ce
este românesc acolo?“ – se întreba Se
bastian, în octombrie 1932, pe un ton
populist, ce friza xenofobia. „Muzica?
Este de Verdi și Puccini. Textul? Este

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

italian, francez, german. Interpreții?
Sunt ruși, poloni, franțuji. Atunci?
Atunci singurul lucru care este in
contestabil românesc acolo... sunt
banii. Banii noștri.“
Același versatil publicist se des
părțea însă total de mentorul său când
în discuție se afla Germania lui Hitler.
Un adevărat pamflet, sub titlul Jazzul
subversiv, apărea astfel în „Rampa“, la
17 octombrie 1935. „«Führerul radio
foniei Reichului a dat un ordin prin
care se interzice pe viitor difuzarea
muzicii de jazz de către posturile ger
mane. Muzica neagră este înlocuită cu
vechi cântece populare.» [...] «Mäd
chen in Uniform», iată ce trebuie să de
vină cei 65 de milioane de germani...“
Păcat că Geo Șerban și Editura
Hasefer sau mulțumit cu o ediție mi
nimă, lipsită de note de subsol, co
mentarii și de un indice de nume.
Bucuriile muzicii ar fi intrat în istoria
literară ca un volum de referință. Voi
reveni! SDC

Mărturisirile unui punk-rocker hemingwayan
Fiindcă aveam niște îndoieli asu
pra conținutului, am ezitat nițe
luș să cumpăr cartea lui Duff
McKagan, It’s So Easy... și alte
minciuni (Editura Casa, Oradea,
2017, traducere Nicolaie Ardelean).
Un motiv de șovăială era formatul
volumului: 24/17 cm, 368 pagini,
hârtie volumetrică, 16 planșe color,
copertă cartonată, tipărit și legat
impecabil la Dürer Nyomda Kft.,
Gyula. Ușor la gramaj, opul dă bine
așezat lângă altele în bibliotecă, dar
sigur este incomod la lectură pen
tru cineva obișnuit să țină obiectul
cu o mână, cealaltă folosindo pen
tru răcoritorul pahar cu bere sau
pentru gustoasa țigară de după.
Al doilea motiv de codeală
nar fi trebuit să fie (dar a fost!)
observația lui Hefe (realizator ra
diotv, membru al formației Coma)
de la pagina 8: „Este genul de carte

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
pe care o parcurgi întro noapte“.
Miam amintit pe dată cărțile sor
bite nocturn, lecturi tinerești la
capătul cărora eram epuizat și
transformat mental. Bunăoară:
Însemnări din subterană – Dosto
ievski, Metamorfoza – Kafka, Tu
nelul – Sábato, Delirul – Preda,
Străinul – Camus ori Maitreyi –
Eliade. De romanele astea sa cioc
nit It’s so easy... în mintea mea. Nu
mia fost jenă săl bănuiesc pe Hefe
de reclamă, fie și dezinteresată.

Îi cer scuze: avea perfectă dreptate
să scrie cea scris, mai puțin con
tinuarea: „cu fiecare pagină în
toarsă, crește dorința ca, odată
ajuns la finalul ei, să te repezi la
CD player, să bagi rând pe rând al
bumele la care a participat Duff“.
Asta, eu nam simțito și nam
făcuto, cu toate că miam actuali
zat, să zic așa, baza de date.
Am văzut în această carte
exact ce este: un text bine scris,
al cărui conținut poate fi așezat
sub titulatura Portretul artistu
lui la tinerețe. Ce au în comun
James Joyce, autorul Portretului,
și Duff McKagan, punkrockerul
tatuat? Evident, Irlanda, țară din
care Joyce a emigrat, la fel ca bu
nicul lui Duff, fiecare din alte
motive și în altă direcție. Apoi,
pe un palier diferit al evidenței,
dragostea pentru carte și dorin
ța amândurora de a se perfecționa

necontenit prin studiu, până la
moarte.
Nam făcut apropierea în mod
gratuit, nici ca săl șochez pe bunul
cititor și asprul rocker. Mi sa
impus, citind eu însumi cu mirare
ce scrie McKagan: anume că, la un
moment dat, ars de necesitatea
unei schimbări radicale a modului
său de trai, a găsit în cărțile lui He
mingway ajutorul nesperat. Perpe
lit de nevoia exprimării în alt fel
decât până atunci, omul din inte
riorul individului (precizarea e a
lui Duff), exponent al stilului de
viață rockandroll (sex, drugs,
drinks), a vrut să se autodefineas
că, să se autocunoască. Odiseea că
tre sine a inclus ciclismul și artele
marțiale, ca modalități detoxifi
cante și de reclădire a organis
mului șubrezit de alcool și droguri
până aproape de colaps. Surprin
zătoare a fost lectura, îndeletnicire

oarecum învechită și cumva inutilă
pentru un tip bogat, muzician capa
bil oricând să compună un hit adu
cător de notorietate și bani. Or – și
aici se poate dibui faimoasa încă
pățânare irlandeză – Duff a vrut
să(și) arate de ce en stare. Și e!
Cartea se citește în ritm alert.
Nu doar că întâmplările povestite
au miez și mustesc de inedit; ele
sunt developarea unui spirit al
epocii, un artist care șia dat mă
sura valorii în genul ales – punk
rock – și care a trăit la intensitate
maximă porția sa de viață. Puțini
oameni au avut parte deo nebu
nie asemănătoare celei generate
în jurul „afacerii“ Guns N’ Roses,
considerată la un moment dat cea
mai tare trupă rock din lume. Dar
foarte puțini oameni știu despre
ce, cu adevărat, este vorba. Pagina
256, revelatoare, e numai un punct
de interes, dintre nenumărate. SDC
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Reguli și regulamente de odinioară
În Iașul anului 1832, spectacolele teatrale și
de divertisment erau foarte pe placul celor
înstăriți, categorie care le frecventa, având
deschiderea intelectuală și posibilitățile
ﬁnanciare necesare. Cunoscută era trupa
francezilor Baptiste și Joseph Fouraux, care,
înainte de a beneﬁcia de sprijinul guvernului
din Moldova, activase și la București. Oferta
teatrală includea mai ales comedii, varietăți,
musicaluri, numere de circ și dans, „baletistele“
ﬁind punctele de maximă atracție în
programul oricărei seri.
După ce a testat mai multe spații
din oraș, trupa fraților Fouraux sa
stabilit în casele lui Talpan (pore
cla boierului Lascarachi Agachi),
undeva în zona de azi a Teatrului
Național. În „Albina românească“,
publicație coordonată de Gheor
ghe Asachi, se preciza în această
privință că Teatrul de Varietăți
avea „formă eliptică, cu trei rânduri
de lojă și cu o galerie, toată cu gust
împodobită“, amenajarea fiind fă
cută cu ajutorul unui arhitect. Din
colo de aspectele de natură istori
că, puțin aride, interesant e că încă
de atunci existau regulamente și o
poliție a teatrului, care se preocu
pau de bunul mers al creației și al
spectacolelor. Tot întrun număr
din „Albina românească“ de atunci
era publicat acest Regulament de
ordine interioară cum i sar zice
azi, atunci numit „Regulament pri
vitor la îndatoririle actorilor“, iar
din articol reiese clar că „dorința
nobleții și a publicului cultivat a
acestei capitalii de a ave un teatru să
înființează“. Responsabilitatea actu
lui de cultură, adică „inspecțiunea și

privegherea teatrului“, ia revenit lui
Neculai Șuțu, „unul din boierii cei
mai luminați și mai iubitori de arte
din Moldova“. Acesta, de comun
acord cu artiștii au redactat, în fran
ceză, primele „legiuriri teatrale la noi
în țară“. Cel puțin primele despre
care se știe.
Actorii aveau îndatoriri clare,
a căror nerespectare era sancțio
nată cu amendă. Dincolo de amu
zamentul citirii celor 23 de ar
ticole, prevederile spun multe și
despre atmosfera de culise, despre
boema artistică și despre viața co
tidiană a celor deprinși cu mersul
la teatru. Prima regulă, deci cea mai
importantă, statua obligativitatea
actorilor de a fi în teatru „cu o oră
înainte de ora hotărâtă pentru
reprezentație. […] Acei care se vor
lenevi a se duce, vor fi supuși la o
amendă de 2 lei“. Nu e singura
amendă prevăzută de regulamen
tul din 1832. Se mai pedepseau în
târziatul „la ridicarea perdelei
(cortinei, n.m.) cu cinci minute“,
„acei care vor lipsi o intrare“, „acei
care nu vin la repetiție“, „când

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
cineva va veni la teatru în stare de
beție“, „când se va sfădi în teatru“,
„pentru fumatul în teatru (afară de
sala bufetului)“ etc. „Pentru insultă
făcută directorului sau regisorului –
un galben“. „Dacă din cauza unei
absențe va trebui să se schimbe
reprezentația, amenda va fi de un
galben.“ „Pentru bătaie, 2 galbeni.“
Ultimele trei situații atrăgeau cele
mai mari sancțiuni, indicând că ar
fi fost cele mai grave abateri disci
plinare. Ca să ne facem o idee în
privința severității consecințelor:
un galben însemna destul de mult,
atâta vreme cât salariul unui actor
de categoria I era în jur de 380 de
galbeni pe an.
În epocă, iluminatul teatrelor
se făcea cu lumânări așezate în
scenă pe jos, în partea din față a
spațiului de joc, la rampă. De aici
provine și expresia „luminile ram
pei“, devenită metaforă pentru
lumea fascinantă a artei teatrale,
întreținută oarecum și de lumina
insuficientă care ambiguiza deco
rurile și fețele interpreților. Și
care avea consecință un anumit
stil de joc, cu fața la public, în
proscenium, cu gesturi ample, ros
tire prețioasă, declamatorie. Lu
mânările aveau un anumit timp
de ardere, iar pauza dintre acte și
de aici se trage, de la nevoia de
a curăța și schimba lumânările.
Iată cum se reglau „reflectoarele“

atunci: „Iluminatul teatrului se fă
cea cu lumânări din său; între acte
veneau un șir de servitori cu mu
căile în mână și executau tăierea
mucurilor“.
Dacă interpreții „vor pune
mâna pe lumânările culiselor, vor
plăti o amendă de 1 leu“, iar avertis
mentul indica faptul că asemenea
situații se mai petrecuseră. Dacă nu
cumva erau chiar frecvente. Disci
plina profesională era riguroasă și
în privința textelor de scenă. Ele se
aflau în grija sufleorului, iar cine le
pierdea mai plătea, pe lângă pena
lizarea financiară, și un copist
care să le transcrie de mână, sin
gura modalitate de a le multiplica.
În acest prim regulament exis
tau o serie de precizări legate de
Poliția internă a teatrului. „Pen
tru a înlătura orice învălmășag și
accident ce sar putea întâmpla“,
poliția avea grijă să direcționeze
trăsurile cu care lumea venea la
spectacol: „Slugile vor sta și aștepta
în coridorul lojelor și nu vor putea
intra în sală fără porunca stăpânilor

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

lor (art. 3). Sunt rugați ca nimenea
să nu steie cu capul acoperit în tim
pul cât ține spectacolul (art. 4)“.
Poliția internă a teatrului era
alcătuită dintrun comisar, un
epistat (subcomisar), doi slujitori
și patru pojarnici (pompieri).
Toate reprezentațiile începeau la
18:30, iar în privința biletelor,
exista un sistem de abonamente
pentru lojă, pe trei categorii de
rânduri, cu 18, 16, respectiv 14 gal
beni, pentru 24 de reprezentații.
„Pentru scaunele închise nume
ruite“ se plăteau 5 galbeni, iar in
trarea la parter costa doar 2
sorcoveți, adică 70 de bani, iar la
galerie/ balcon, 1 sorcovăț (35 de
bani). Dispunerea locurilor în
sală și prețurile diferențiate oferă
o idee limpede a stratificării so
ciale de odinioară. În privința
comportamentului în sala de
spectacol, reglementările poliției
interne sunt clare: „Nimeni nu
trebuie să tulbure liniștea, nici să
întrerupă reprezentația prin nici
un mod“. SDC
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SCRIITORUL MIHAI BUZEA:

„Am înțeles faptul că peste tot
în lume se fură de la stat“
Viața e grea, a conchis după repetate
experiențe Mihai Buzea, jurnalist, actualmente cațavenc. Așa că i-a căutat alte
aspecte și a ajuns să lucreze în Anglia,
ca arborist (ceea ce nu există în România și ar putea ﬁ descris ca ocupația de
a toaleta copacii; la noi de obicei se taie
de tot). De aici era să-i iasă o teză de
doctorat, dar a avut noroc și a scris
un roman. Măcar scapă de bănuieli de

plagiat. Un roman-reportaj, trebuie spus,
care arată experiența sa de gastarbeiter.
Mai puțin ca arborist, mai mult ca
vorbitor de engleză, dar asta numai ca
viața să ne arate că poți ﬁ orice, oricând,
doar motivație să ai. Și că studiile superioare mai au și succes uneori. Pe scurt,
de aici am pornit discuția cu această
întruchipare a visului, nu american, ci
românesc, dar peste hotare. Și veți

INTERVIU REALIZAT DE
RADU CUCUTEANU

Am văzut cu ochii mei cum vine
Brexitul, l-am auzit cu urechile mele –
orb și surd trebuia să fi fost ca să
nu-l văd și aud.

Cum ajungi de la a fi jurnalist
zilnic la a învăța o meserie inexistentă în România?

Cu greu. Chiar dacă nu sunt jur
nalist zilnic, ci „jurnalist hebdo
mar“ (nu există termenul ăsta,
lam inventat acum), tot mia fost
al dracului de greu. Una e să mergi
pe teren ca reporter și să iei parte
la viața cotidiană a unor oameni,
după care tentorci în redacție șiți
scrii textul în liniște, și alta e să fii
parte. Ca să ajut, vin cu o compa
rație: una e să faci un curs de su
praviețuire de trei, cinci sau șapte
zile, și alta e să faci armata. În pri
mul caz, dacă nu reziști, te duci
acasă și plângi după taxa de par
ticipare; în al doilea, te duci fru
mușel în batalionul disciplinar,
ceea ce naș dori nici dușmanilor.
Dar a fost și partea bună, și anu
me că arboristica este încă inexis
tentă în România: am învățat
lucrurile așa cum trebuie, de la
sursă, de la profesioniști, nu de la
diverși Nea Gică, meșteri în tras
chiulul și artiști în cerutul de
țigări. O amintire de prin anii ’90:
undeva printre blocurile adoles
cenței mele, în Berceni, crescuse o
glădiță enormă, care trebuia do
borâtă. Paranteză: spre deosebire
de plop (de departe cea mai peri
culoasă specie de arbore urban,
pentru căi foarte sensibil la vânt),
glădița nu omoară pe nimeni, dar
atrage insecte și face un iad din
viața vecinilor. Bun. Primăria tri
mite o echipă. Știi cum era o

rămâne uimiți: de ce plopul e cel mai
periculos copac din peisajul urban, de
ce berea uneori nu face bine la scris,
cum Londra e un oraș mult mai periculos decât ce e pe la noi, cum se leagă
Centenarul între Vechiul Regat și
Transilvania, cum poate medicul să te
apropie de idiotism sau modestia
impusă de Stadtluft. Altcumva decât
în carte, dar altceva aproape de tot.

tine?“ El sa mirat, sa minunat ca
orice om foarte ocupat, care nare
treabă cu literatura („Scrie, mă,
dacă așa vrei tu... mulți nebuni pe
lumea asta!“), aproape că sa repe
tat celebra scenă cu Panait Istrati
și unchiul său. O știi? „Unchiule“,
strigă Panait, întors de la Paris, „am
scris despre tine și mam îmbo
gățit!“. Unchiusău, stupefiat: „Cum
așa, nepoate? Teau plătit parizie
nii ca să afle ce mai fac?!“. Cam așa
cu Moș și cu băieții, care nu price
peau boacă de cear interesa pe ci
neva necazurile lor de gastarbei
teri. Rămâne să văd cum se vinde
cartea, ca să le pot da un răspuns...

echipă de arboriști pe vremea
aia? Doi țigani cu o căruță! Nu
este absolut nici o exagerare. Sau
adunat pensionarii, au făcut scan
dal, până la urmă a apărut și un
amploaiat al primăriei și a expli
cat: din lipsă de fonduri, erau obli
gați să „subcontracteze“ lucrarea,
adică amărâții ăia lucrau pe gra
tis, cu echipamentul lor (cal, că
ruță!), în schimbul lemnului re
zultat din doborâre. Morala: până
șin ziua de azi mai dăm peste
câte un client care ne propune
același tip de afacere – mai ales în
orașele mici ni sentâmplă asta.
Când aude că lucrarea îl costă

între o mie și trei mii de lei și că
lemnul îi rămâne lui, omul se ia
cu mâinile de cap șincepe să
plângă după Ceaușescu.
E foarte fain cum ți-ai construit
povestea, cu un stil suculent,
dar care refuză să intre în amănunte personale. Maximum de
context și minimum de
informații. Figura lui Moș e cazul cel mai evident. Cum de ai
ajuns la formula asta?

Formula nu e complicată, nu este
formula acidului dezoxiribonu
cleic: am cerut voie, am cerut per
misiunea. „Moș, pot să scriu despre

Poate o întrebare potrivită ar fi
cum și unde ți-ai scris romanul.
E clar că o parte sunt notații din
timpul acela, dar altfel? Unde
și cu câtă bere?

La Bibnat lam scris. E liniște, te
poți concentra, nu te bârâie ni
meni la cap; o singură dată a venit
o babă, cică să mă ridic deacolo
că ăla e locul ei, dar iam zis să
facă pași. Am văzuto când am
plecat: se așezase la alt calculator,
își pusese căștile, naviga pe You
Tube. Dacă aș fi avut regrete co
hușuisem, atunci mi sar fi ostoit;
dar nam avut. Am dat gata ma
nuscrisul în șapte luni, cam între
septembrie 2016 și martie 2017,
iar bere nam prea băut estimp,

pe deo parte că stăteam rău cu
banii (dacă mergeam la bibliotecă
în loc să merg la muncă!), iar pe
de alta că berea mă scoate din
mood. Nu mam născut cu con
vingerea asta, experiența man
vățat. Un exemplu: scriu de luni
până vineri, îmi merge mâna, sunt
optimist, știu cum va arăta lucrul
în următoarea săptămână, am
schița în minte, în linii mari, așa
că mă duc la cârciumă în loc să
mă duc acasă; merit! E, și la câr
ciumă mă iau pe bere cu bucureș
tenii, cu miștocarii, cu păreriștii,
și mă enervez ca de obicei când
sunt luat cu „maestre“, mă resetez
și decid să bag în carte un capitol
despre ei, așa, ca termen de com
parație. O tâmpenie, bunînțeles.
Și de luni până hăt, miercuri sau
joi, pierd timpul de scris mergând
pe această pistă falsă, până mă
prind că sunt minciună și revin la
planul inițial, la schița de vineri.
Dar miam bătut eu joc de aproa
pe o săptămână de scris?! Miam!
Daia zic. Fără multă bere la efort
de anduranță, că nu e bine.
Dintre toate experiențele de
care ai avut parte în călătoriile
tale de menestrel de copaci,
care ai spune că a fost cea mai
formativă?

Astai cea mai grea întrebare de
până acum. „Pe cine iubești tu mai
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Londra e un oraș
mult mai periculos
decât orașele mari
de la noi.

mult și mai mult, pe mama sau pe
tata, pe bunica sau pe bunicul?“
Formative au fost toate, capcoa
dă, chiar și cele rutiniere, dar hai
să marunc la o enumerare, cât de
cât: urgența de pe Avon a fost
cumplită, atunci miam dat seama
de curajul fără seamăn (și fără
vorbe!) al băieților mei; aș zice,
cumva în răspărul timpului nos
tru, că atunci mam simțit și eu
mândru că sunt român. Să nen
țelegem, nu că sunt Mihai Buzea,
nu, că eram galben ca ceara și tre
muram de frică, deși riscul meu
personal era zero; eram mândru
că niște oameni atât de bravi ca
băieții din echipa mea mă consi
derau ca pe unul deal lor. Mai to
lomac, mai puriu, mai slab de
înger, dar deal lor. Foarte rar mi
se întâmplă să trăiesc acest senti
ment al apartenenței: la meciuri,
nu, la concerte, nu, la proteste,
cam slăbuț, la cârciumă, nici atât.
Poate pe munte, la maratoane și
la Revoluție, dar, na, astea aparțin
altei lumi. Poporul, în sensul „oa
menii de la țară“, nare el treabă
cu muntele, cu maratoanele sau
cu Revoluția, și deaia zic că e
greu, pentru unul ca mine, să se
simtă mândru de poporul său.
Acolo, pe malul Avonului, mam
simțit. Nui puțin lucru!
Formativă a fost și înțelege
rea, foarte lentă și greoaie, a fap
tului că peste tot în lume se fură
de la stat. De la buget, de la primă
rie, de la consiliul local, spunei
cum vrei, dar se fură, și se fură
mult: cu acte, frumos, legal, dar
mult al dracului. Iată: un platan
stradal din Londra (London plane,
cum zic ei) costă între 40 de mii și
70 de mii de lire. Imagineazăți
suma asta! Iar „costă“ înseamnă că
atât te costă săl dobori, nu alt
ceva! Cu alte cuvinte, un antre
prenor care trebuie (șantier etc.)
să dea jos un platan are de rupt
din portofel șapte’j de mii de lire
numai ca bani de despăgubire

pentru primărie, dar șpăgile care
se dau pentru aprobarea de dobo
râre nu intră aici, aleas separat.
Plus banii pentru echipa de arbo
riști care execută lucrarea – cam
o mie sau o mie cinci sute de lire,
ușor (există și doborâri de patru
mii de lire. Da!). Am dat un exem
plu absolut banal și probabil ridi
col; în fond, în câteva luni, ce poate
afla un muncitor necalificat de
spre afacerile care senvârt aco
lo?! Iar arboristica e un domeniu
mărunt, marginal, sărăcăcios, în
comparație cu construcțiile, cu
autostrăzile, cu rețeaua feroviară
sau cu amenajările fluviale. Nu zic
de bankingul londonez, că nu mă
pricep; zic de chestiile astea în
care muncesc oameni reali, ceși
asumă riscuri fizice. Apropo de
riscuri: Londra e un oraș mult mai
periculos decât orașele mari de la
noi. Violență stradală, da, asta știe
toată lumea, dar acum mă refer la
furt, la furtul de o altă natură: ja
furi și spargeri. Vorbesc serios. Și
poliția, și spitalele sunt complet
depășite de amploarea problemei.
Și al treilea lucru „formativ“,
cum zici, legat de ceam spus mai
sus: am văzut Brexitul cum vine.
Lam văzut cu ochii mei, lam
auzit cu urechile mele – orb și
surd trebuia să fi fost ca să nul
văd și aud! Știu ce se spune în Ro
mânia, că bătrânii au vrut Brexi
tul, că sunt regretnici ai Imperiu
lui Britanic și ai tinereții lor, obladi,
oblada. Dar punete în locul unei
bătrâne londoneze din clasa mij
locie: pensia nu crește, prețurile
cresc, „culoarea“ cartierului se
schimbă accelerat, ajutor nu are
de nicăieri – serviciile sociale
sunt supraaglomerate, poliția și
salvarea, la fel. Când sună, e pusă
pe hold, iar după câteva zeci de
minute o voce plictisită cu accent
străin îi spune să aștepte, co să
ajungă cineva și pe la ea, în câteva
ore, nu poate preciza câte, că sunt
alte probleme mai urgente și mai
grave. Da, bătrânii au fost „trupele
de șoc“ al Brexitului, dar nau fost
singuri. Muncitorimea a fost ală
turi de ei. Absolvent de liceu care
na găsit de lucru nici măcar ca
gunoier?! Păi ce să creadă băiatul
ăla despre țara care îi refuză drep
tul la muncă? Până la urmă a
ajuns la noi în yard, a lucrat și cu
echipele de români, neam înțeles

bine, iam înțeles ura pentru alba
nezi (ei controlează acolo aface
rea cu gunoiul), dar nam putut
săi scot din cap ideea. La ce mă
refer? La ideea britanică despre
continentali. Finlandezi, români,
belgieni, albanezi, polonezi sau
turci, tot un drac. Cum ar fi putut
vota el altfel?
Dacă tot zici de imigranți, după
tot ce ai cunoscut „pe acolo“,
azi mai ai probleme cu drujba?

Drujba are probleme cu mine, nu
eu cu dânsa. De când mam întors
lucrez ocazional cu Moș și cu
băieții din echipele lui, cu unii mă
cunosc din Anglia, cu alții, nu. Cu
cei cu caream fost acolo mă
înțeleg mult mai bine, de ce să
mint: o echipă sudată lucrează
altfel decât una improvizată, iar
când Moș ne mai trimite și vreun
începător pe cap, iese haz mare.
Nu toți rezistă, cam jumătate
pleacă întro lunădouă, își caută
altceva. Nu zic căi ușor „la cracă“,
iar dacă nuți place și nu simți
meseria, e clar că nu ești din fil
mul ăsta. Da, e acum mult de
muncă șin România, numai eu
am fost pe la Brașov, Săvârșin,
Brăila, Sibiu, Focșani, Găiești, Cis
nădioara, dar băieții au bătut țara
în lung șin lat, îi trimite Moș
peste tot, că bani pe piață sunt,
muncitori calificați nu prea sunt.
Apropo de drujbă, o mică poveste
cu tâlc, pentru cine are chef de
tâlcuiri: acuși la sfârșit de an, în
decembrie, eram în vorbe sămi
cumpăr o drujbă nouă, mai bună,
un McCulloch american, și lam
sunat pe Moș să mă sfătuiesc cu
el, că cine nare înțelepți săși
cumpere. Din vorbăn vorbă, aflu
că prețui una și întreținerea e
alta, că degeaba îți cumperi sculă
bună dacă nai undeo repara când
obosește; sfatul lui era să mă de
cid între Stihl și Husqvarna, dacă
vreau să fiu om serios. Îmi explică
apoi că nemții și suedezii au gro
sul pieței din România, ăialalți
nici nu contează, dar iată cum (îi
dau cuvântul lui Moș): „Ardealul
și Banatul lucrează cu Stihl, Rega
tul și Bucovina merg pe Husqvar
na“. Nu știu daco fi chiar așa, dar
nam putut să numi amintesc de
anii mei de glorie ca bișnițar,
când era exact la fel: dincolo de
munți se calcula în mărci, din
coace, în dolari. Că tot aniversăm
anul ăsta Centenarul.
Adesea, în urma a două vieți
paralele (la tine, cea de jurnalist
fără bani, dublată de cea de
arborist), apare o ruptură.
Ai rămas cu vreun sindrom

(posttraumatic să-i spunem)
după experiența asta?

Da, categoric. So iau cu sindro
mul: mă trezesc în creierii nopții
să plec la o urgență, trag niște
hanțe pe mine și mă reped săi
scol pe băieți, că dorm duși. Evi
dent, o scol pe nevastămea caremi
trage o papară de nu mă văd, și
abia pe urmă încep să mă dumi
resc cam visat. Uneori madună
de sub pat, undemi caut bocan
cii; alteori mă scoate din debara,
cun crac al pantalonilor gata bă
gat peun picior, iar în majorita
tea dăților când mapucă vorbitul
prin somn, trăncănesc amestecat,
în ambele limbi. Am fost la doctor,
mia zis că asta se cheamă „para
somnia“ și căi frecventă la copii
și la idioți. Mia făcut șio progra
mare, dar nu mam mai dus vreo
dată la el; bani aruncați pe fereas
tră! În ceea ce privește „ruptura“,
aici lucrurile au categoric și o
nuanță pozitivă, pentru că eu nu
sunt „jurnalist“, așa în general, eu
sunt doar reporter de teren, nu
știu să fac altceva. Iată, o poves
tioară: mă întreabă cineva ce me
serie am, șii spun că reporter, la
care omul îmi zice că simbolul
profesiunii mele este microfonul.
Microfonul?! Nam ținut în viața
mea un microfon în mână, habar
nam să umblu cu scula aia. Cred
că el confunda meseria de „repor
ter“ cu cea de „intervievator TV“,
deși trebuie să admit că percepția
publică iar da lui dreptate, nu
mie. Revenind la „ruptură“: faptul
că pot merge pe teren, ca drujbar,
îmi permite să observ lucruri pe
care nu leaș fi putut (și nu leam
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putut) observa ca reporter de pre
să scrisă. Da, meseria moare, de noi
nu mai e nevoie în epoca fake
news, dar eu sunt prea bătrân ca să
vreau sănvăț șmecheriile astea; de
altfel, și dacaș vrea, concurența e
foarte mare... emoticon.
Cu certitudine, s-au schimbat
lucrurile, la nivel personal și jurnalistic, după aventurile prin
care ai trecut. E normal, situații
noi, oameni noi, nevoi noi. Cum
ai zice că a fost schimbarea asta?

Păi, cum să zic, sunt mult mai mo
dest. Figurant nu eram nici îna
inte, că doar viața ma zvârlit de
colo până colo, dar oricum. Ca să
fac ceva bani, am mișunat prin câ
teva orașe (merită să povestesc
cândva despre Budapesta și Paris,
că Istanbulul și Wrocławul nu in
teresează pe nimeni; îi știu eu pe
românii noștri! Tot ce nui afară,
le pute, da), dar nicăieri nu mam
simțit atât de mic can Londra.
Ăsta e cuvântul: mic. Mihai cel Mic.
Lasă că e Londra mare, vorba e că
miam simțit eu neînsemnătatea.
Au nemții una dea lor, „Stadtluft
macht frei“, șiașa și e, toți cei năs
cuți la țară știm asta, dar pe de altă
parte „aerul orașului“ te și pune la
locul tău. Orice fumuri ai avea în
cap, orașul ți le scoate. Sau faci bani,
sau tentorci la coada vacii. Eu am
făcut bani, dar banii mau costat:
am lăsat nasul mult mai jos.
Dacă ar fi cazul, ai mai pleca să
copăcești sau ți-a ajuns?

Aș pleca oricând să copăcesc,
dar parcă pot? Cărțile cine mi le
scrie?! SDC
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Nebunia între biologie
și cultură, parte a umanității
Britanicul Andrew Scull, profesor de sociologie, este totodată unul dintre cei
mai de vază cercetători ai istoriei medicinii prezenți în spațiul public de ceva
timp încoace, ceea ce i-a adus și Medalia „Roy Porter“ pentru contribuția sa de
o viață în acest domeniu. În volumul de față, O istorie culturală a nebuniei,
Andrew Scull abordează un subiect de o vastitate care poate înspăimânta:
nebunia din Antichitate până în zilele noastre. Cum subliniază chiar el, nu este
o istorie a psihiatriei („n-ar ﬁ deloc o istorie“), ci a nebuniei, termen a cărui
folosire o apără lipsit de echivoc („Nebunia are relevanță mult mai largă pentru
ordinea socială și culturile din care facem parte și are rezonanță în lumea
literaturii, a artelor plastice și a credințelor religioase, ca și în domeniul științelor. Totodată, presupune un stigmat, iar stigmatul a fost și rămâne un aspect
regretabil a ceea ce înseamnă să ﬁi nebun“, p. 15).
RADU CUCUTEANU

Dar ce înseamnă să fii nebun? Ca
tegoriile nebuniei sunt în continuă
schimbare și pot include schim
bările de dispoziție, maniile, de
presia, halucinațiile, paranoia etc.
În alte veacuri aici intra, spre
exemplu, și isteria, epilepsia, for
mele de dependență, ba chiar și
lipsa de decență (în societățile pu
ritane). Problema a fost mereu alta,
nu definiția: indiferent de cum ai
privi lucrurile, societățile au în
cercat mereu să scape de proble
ma nebunilor; se pare însă că oa
menii, în mod general, o poartă în
ei. Problema nebuniei rămâne le
gată inextricabil de cea a civili
zației umane.
Încheierea cărții poate că este
cea mai relevantă: „Nebunia are într
adevăr semnificațiile ei, oricât de am
bigue și de efemere au fost încercările
noastre de a le surprinde. Ea rămâne
o enigmă fundamentală, un reproș la
adresa rațiunii, parte ineluctabil in
tegrantă a civilizației“ (p. 381).
Odată pornit pe acest drum, să
vedem structura cărții. Așa cum
arată și subtitlul, Scull abordează
problema nebuniei în durata lungă,
începând cu perioada biblică în
ainte de a se îndrepta spre China
dinastiei Han, să ajungă în Antichi
tatea europeană, pentru ca apoi să
ne poarte pe alte meleaguri, pre
zentând Islamul și nebunia, sau
spre apariția azilului de nebuni,
spre Viena lui Freud, pentru a ne
aduce până în contemporaneitatea
imediată.

Volumul este structurat în 12 ca
pitole, la care se adaugă un epilog.
Ilustrațiile bogate (128 la număr) ce
se adaugă celor 500 de pagini ale
cărții îi asigură cititorului un material
care îi permite să vadă mai bine felul
în care a funcționat paradigma uma
nă în perceperea bolilor mintale și
evoluția acesteia, inclusiv în ceea ce
autorul a numit „geografii ale nebu
niei“ (p. 129). Istoria culturală a nebu
niei a fost scrisă, lucru clar și din
structura sa, pentru un public foarte
divers, de la studenți la, pe scurt, orice
persoană interesată de subiect.
Ceea ce asigură relevanța lu
crării este abordarea culturală a su
biectului. Această perspectivă este
cea care oferă cu adevărat o imagine
de ansamblu care va însoți cititorul
mult timp după parcurgerea cărții.
Scull acoperă mai bine de două mi
lenii de istorie, urmărind trei punc
te principale: relația dintre nebunie
și artă; relația dintre religie și știință
(în sens larg), felul în care sa ajuns
de la nebunia de sorginte divină la
nebunia instituționalizată; și evolu
ția tratamentelor pentru cei afectați
de nebunie (așa cum era percepută
în paradigma dată) și a instituțiilor
ce le erau destinate.
Dacă primele capitole sunt mai
frugale (la nivel de informație este
și normal, având în vedere puțină
tatea izvoarelor care să ne permită
o investigare mai în amănunt a su
biectului), pe măsură ce ne apro
piem de prezent vocea autorului
devine din ce în ce mai sigură și, da
că se poate spune așa, mai tăioasă.
Evident, Michel Foucault nu pu
tea lipsi din această schemă; mai puțin

prezent în mod direct în paginile
cărții, umbra sa este vizibilă perma
nent. Există chiar un capitol numit
„Marea Închidere“ (ba mai mult, titlul
în original al volumului este Madness
in Civilization). Cartea este plină de
trimiteri implicite la opera filosofului
francez (de la interpretările artistice,
la terminologie). Dar atitudinea lui
Andrew Scull este una de natură cri
tică. Critică la adresa interpretărilor
foucauldiene și la adresa faptelor
pe care acesta lea folosit pentru a
ajunge la concluziile sale (în special
la nivel de detaliu istoric și de crono
logie greșită). Totuși, în linii mari,
amândoi par a fi de acord pe temele
importante (spre exemplu, Marea În
chidere are pentru ambii rolul de a
accelera „secularizarea“ nebuniei, tre
cerea sa dinspre supranatural spre
societal și medicină).
NEBUNIA FACE PARTE
DIN NOI
Pentru că întâlnirea dintre nebunie
și civilizație necesită prezența ambi
lor termeni, o atenție deosebită a fost
dată definirii civilizației. De aici și
comparațiile pe care le face istoricul,
spre exemplu, între Grecia, Roma și
China imperială. Dar sublinierea pa
radigmelor este foarte bine făcută, ci
titorul putând înțelege clar chiar și
transformările ce pot părea parado
xale, precum felul în care azilul este
considerat un simbol al civilizației (p.
180), prin comparație cu casele de ne
buni în care erau internați alienații
mintali la mijlocul secolului al XIXlea.
De aici derivă și întrebările pe care le
ridică Scull, precum în ce măsură

noțiunea de civilizație implică izola
rea celui alienat? În ce măsură mai
este acesta parte din societate? Și care
sunt efectele ultime ale alienării, dacă
rămâne netratată?
Și aici Scull se depărtează cu
multă ironie de ideea de sănătate ab
solută – sar putea spune că aceasta
este laitmotivul cărții. Pentru că el ne
arată că nebunia face parte din noi,
este înrădăcinată în civilizație. Când
e colectivă, nu mai este nebunie; indi
viduală, elimină persoana din grup.
De aici, de la această înrădăci
nare, susține el, și capacitatea germi
nativă a nebuniei, vizibilă în artă.
Printre operele analizate de britanic
se numără și Melancholia lui Dürer,
Orlando furioso a lui Ariosto, lucrările
lui Bosch și bineînțeles că nu puteau
lipsi Regele Lear al lui Shakespeare și
Don Quijote de Cervantes.
Percepția nebuniei a variat de la
a fi considerată o boală a sufletului

(psyche) la una a minții, pentru a
ajunge, prin psihiatrie, la o boală a
creierului. Dar, spune Andrew
Scull, în ciuda tuturor progreselor
făcute, de la vraci la medici, la
preoți, la psihiatri și până la neuro
logi, nu am progresat foarte mult
ca societate. Sau nu atât pe cât ar fi
trebuit. Iar abordarea strict biolo
gistă nu poate să ducă mult mai de
parte. „Ideea de bază că unele
dintre rădăcinile nebuniei trebuie
căutate în afara organismului nos
tru nu este în nici un caz depla
sată“, scrie el (p. 379).
Concluzia sa nu este una plină
de optimism – dar nici nu ar fi avut
nici cum, nici de ce. Unde se află, până
la urmă, aceste rădăcini ale nebuniei?
„Undeva în acel amestec neclar de
biologie și social.“ Dimensiunea so
cială și cea culturală trebuie să se aso
cieze cu cea biologică pentru a ne
putea defini nebunia. SDC
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Pop Up Festival Cameral: dau o călătorie
mai serioasă pe sufrageria de acasă
E mai curajos să te întorci decât să rămâi. Iar au trecut trei
săptămâni de la ultima plecare și nu mai am stare. Myanmarul mi-a făcut iar poftă de a mă pierde în mulțimi pestrițe, de a adormi la poarta vreunui templu, de a prinde
autobuze pe ultima sută de metri, de a-mi trânti rucsacul
DESIRÉE HALASEH

Toate sunt fix așa cum leai lăsat,
mia confirmat sec un amic binevoi
tor când mă întrebam oare cum se
schimbă fața Iașului an după an.
Oare lumea unde mai iese să se dis
treze în weekenduri, ce locuri noi au
mai apărut, cine sa mai însurat,
cine sa născut, cine a rămas și cine
a plecat, mai există cofetăria și gea
murile frizeriei din Dispecer prin
care nu le invidiam deloc pe doam
nele frumos orânduite sub căștile
de coafor pentru un permanent de
șase luni? Și câte alte asemenea me
lancolii locale!
Dar de data asta am să fac lu
crurile diferit. Altfel. Nam să mă
mai plâng de fețe posomorâte și geci
gri, de starea națiunii, a sistemului
de sănătate, de tramvaie fără încăl
zire sau de soarta veganilor din Ro
mânia. Nu, de data asta am să mă
bucur cââât pot de mult. Am să fiu
oaspete în propria casă. Am să pri
vesc cu ochi noi sala de filme nou
nouță a Ateneului Tătărași unde nu
am nevoie de extra pulovere și
mănuși, sunetul e cristal și imaginea
se încadrează bine. Am să particip la
toate evenimentele culturale, care
mai de care mai variate: Introspect
și Trupa de Teatru Senzorial Labi
rint (Introspect sa născut din ini
țiativa adusă de Comunitatea Vie
împreună cu Centrul de Resurse
pentru Comunitate și Trupa Instinc
tiv de la ClujNapoca din dorința de
a oferi experiența acestui tip de tea
tru experimental la Iași) sau Sofar
Sounds și concerte în locuri secrete –
o comunitate globală alcătuită din
iubitori de muzică și nu numai, care
se reunesc o dată pe lună, în 398 de
orașe din întreaga lume, pentru a
lua legătura cu artiștii locali în ca
drul intim al unor concerte live.
A fost de ajuns să lansez o între
bare și brusc mam trezit în brațe cu
responsabilitatea de a aduce arta
mai aproape de consumatori, de a o
face accesibilă tuturor și de ami

petrece scurtul timp de acasă altfel.
Cumva cum nu numai mie miar
plăcea, ci și celor sătui de meniul
tradițional al opțiunilor de călătorii
în și în afara normelor obișnuite.
DUMINICĂ, 11 FEBRUARIE
Așadar a prins viață Pop Up Festival
Cameral. Un loc în care oricine se
simte liber să creeze, să fie spectator
în aceeași măsură în care este și per
former. Am creat un spațiu intim de
joacă, un gathering creativ de mi
crodimensiuni întro sufragerie,
un dormitor, o baie.
Un spațiu unde primești artă pe
pâine și la schimb îți aduci mânca
rea (musai vegană, casa mea – regu
lile mele), băutură nealcoolică, pa
puci de casă și perne de întins lung
oasele pe parchetul unei camere de
bloc de 4/4 m.
Programul începe în jurul prân
zului și se termină ușor înainte de
cină. Centrul Cultural Chinez „Nico
lae Milescu“ Iași deschide micul nos
tru festival cu o ceremonie a ceaiului,
după care ne așezăm în fața unui Ma
nifest senzorial cu Introspect, stăm la
cafele, gustărele și ne plângem de
vreme până ce o mână de oameni îți
aranjează chitarele, tobele, tamburi
nele și îți dreg vocea pentru o sesiune
de jamming și improvizații muzicale.
Doi actori stau față în față cu teatrul
lectură, iar la final ne întindem pe jos
în baie de boluri tibetane și încheiem
prima ediție a Festivalului Cameral.
Se întâmplă duminică, 11 februarie
de la trei. (Mai multe detalii pe pagina:
https://www.facebook.com/desi
ree.halaseh.)
Un proiect inspirat de Casa cu
Artiști: „suntem artiști necunoscuți
care fac arta cunoscută comunită
ților locale. Ne plimbăm din casă în
casă și punem pe masă: teatru, mu
zică, poezie, arte vizuale, dans con
temporan, performances și orice altă
formă de manifestare a spiritului.
Am pornit din Brașov și ne dorim să
umplem planeta de case cu artiști.
Viațai scurtă, fă din ea o artă!“. SDC

în vreun vehicul uitat de vreme către un loc despre care
nu am citit mai nimic, dar despre care mi-a povestit cu
nesaț vreun călător între două avioane printr-o țară de
tranzit din care sigur niciodată n-am să văd nimic mai
departe de perimetrul aeroportului.
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Niall Ferguson – Imperiul.
Cum a creat Marea Britanie
lumea modernă
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
volumul Imperiul. Cum a creat Marea Britanie lumea modernă, de Niall
Ferguson, traducere de Cornelia Marinescu, care va apărea în curând
în colecția „Historia“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Britanicii construiseră căi ferate
pe tot întinsul Imperiului cu aju
torul mâinii de lucru a culilor
asiatici. Acum, în cadrul uneia
dintre cele mai mari răsturnări
simbolice de situație din istoria
mondială, japonezii au silit 60.000
de prizonieri de război britanici și
australieni – precum și prizonieri
olandezi și lucrători indieni cu
contract obligatoriu – să constru
iască 400 de kilometri de cale fe
rată prin jungla montană de la
granița dintre Thailanda și Birma
nia. De la mijlocul secolului al
XVIIIlea, una dintre cele mai mari
mândrii ale englezilor a fost că
„britanicii nu vor fi niciodată, nici
cum, sclavi“. Dar prizonierii de
război de la calea ferată exact asta
au fost. Așa cum remarca cu amă
răciune un prizonier englez: „Pro
babil că e destul de amuzant pen
tru japonezi săi vadă pe «lorzii
albi» târșinduși pașii pe drum, cu
coșurile grele puse cobiliță pe
umeri, în timp ce japonezii trec pe
lângă ei în camioane!“. Jack Chal
ker, care fusese student la arte
plastice înainte de război, a făcut
în secret, riscânduși viața, schițe
realiste ce arată felul în care erau
tratați el și camarazii săi. Epuizați
și în pragul inaniției, erau forțați
să muncească chiar și atunci când
erau bolnavi de malarie, dizente
rie și, cele mai rele dintre toate, de
ulcerațiile tropicale care puteau
descompune carnea omului până

la os: „Somnul era mereu agitat și
niciodată profund. Puteam fi scoși
afară din colibele noastre la orice
oră, aliniați pentru apel, adunați
întro echipă de muncă sau ca să
fim bătuți; chiar și cei îngrozitor
de bolnavi trebuiau să participe,
indiferent de starea lor. Astfel de
adunări puteau dura ore, chiar și
o zi sau o noapte întreagă... uneori,
cei bolnavi mureau“.
Filmul lui Pierre Boulle și Da
vid Lean a făcut faimos podul
peste râul Kwai. Condițiile însă au
fost mult mai rele decât sugerează
filmul. Și cele mai rele au fost pe
„Calea ferată a morții“, aproape de
granița birmaneză. Abuzurile ne
încetate și adesea sadice la care
erau supuși prizonierii din lagărul
Hintok au fost consemnate în jur
nalul ținut cu meticulozitate pe
toată durata detenției sale de chi
rurgul australian și ofițercoman
dant al prizonierilor de război,
locotenentcolonelul Edward Dun
lop, poreclit „Obositul“ ca parte a
unui joc de cuvinte (DunlopTyre
TiredWeary), dar și pentru că,
fiind un tip înalt, trebuia să se
aplece când li se adresa mult mai
scunzilor săi inamici, pentru a le
salva reputația și a evita să le stâr
nească mânia, de obicei violentă:
„19 martie 1943... mâine este ne
voie de 600 de oameni pentru
calea ferată... cei cu regim de lucru
ușor și cei care nu au regim de
lucru și toți cei fără încălțări tre
buie să meargă și ei. Este aproape
o crimă. Evident că japonezii au
aici și la Singapore o rezervă mare

CARTEA
Cândva, suprafeţe vaste de pe tot cuprinsul globului erau marcate cu
roșu imperial și Marea Britanie stăpânea nu doar întinsul mărilor, ci și preriile Americii, stepele Asiei, junglele Africii și deșerturile Arabiei. Cum a
reușit o insuliţă ploioasă din nordul Atlanticului să conducă lumea? Și de
ce imperiul său, unde soarele nu apunea niciodată, a intrat în declin și, în
cele din urmă, s-a prăbușit? Apreciatul volum al lui Niall Ferguson
deapănă povestea acestuia în toată măreţia și misterul său, arătând cum
o mână de corsari și căutători de aur au sădit sămânţa celui mai mare imperiu din istorie – și au așezat lumea pe făgașul modernităţii.

de oameni și este limpede intenția
lor de a distruge pur și simplu oa
menii cu munca, fără cea mai mică
considerație față de viața sau să
nătatea lor. Lucrul acesta nu poate
fi considerat decât o nemiloasă
crimă cu sânge rece, evident pre
meditată, împotriva umanității...
22 martie 1943. Eram furios...
și iam spus supărat lui Hiroda
[ofițerul japonez responsabil] că
obiectez cu tărie împotriva deci
ziei lui de a trimite oameni bol
navi la muncă... Lam poftit să
ducă la capăt amenințarea de a
mă împușca (puștile erau îndrep
tate spre mine). «Puteți să mă
împușcați, dar în cazul acesta al
doilea la comandă este un om la
fel de dur ca și mine, iar după el va
trebui săi împușcați pe toți. Atunci
nu veți mai avea oameni la muncă.
În orice caz, am luat măsuri pen
tru ca întro zi să fiți spânzurat,
pentru că sunteți un ticălos cu su
fletul ca smoala!»“.
În ochii lui Dunlop, calea ferată
pe care o construiau japonezii –
sau prizonierii lor, mai degrabă –
era o „treabă uluitoare“, care părea
„să avanseze fără să țină seama de
topografie, ca și cum cineva tra
sase o linie pe hartă“. La Konyu
linia trecea drept printrun bloc de
stâncă lung de 73 de metri și înalt
de 25 de metri. Oamenii lui Dunlop
munceau în trei schimburi, fiind
nevoiți să arunce în aer, să sco
bească și săși sape calea prin el. În
ciuda faptului că erau în pragul se
zonului musonic și al unei îngrozi
toare epidemii de holeră, au reușit
să termine lucrarea în doar două
sprezece săptămâni. În timpul
turei de noapte, lumina lămpilor
cu carbid pâlpâind pe chipurile
trase ale prizonierilor de război ia
adus acestui debleu porecla de
Trecătoarea Iadului. Jurnalul lui
Dunlop arată clar cine erau diavolii
în acest iad: „17 mai 1943... În aceste
zile, când văd cum oamenii sunt tot
mai distruși, niște epave jalnice,

emaciați, umflați de beriberi,
slăbiți de pelagră, dizenterie și ma
larie și acoperiți de bube dezgustă
toare, urcă în mine o furie nimici
toare ori de câte ori văd un japonez.
O cohortă de oameni dezgustători,
deplorabili și plini de ură – niște
maimuțe. Este o lecție amară pen
tru noi toți să nu ne predăm în fața
acestor animale câtă vreme mai
există viață în noi“.
Sub bănuiala că ascundea un
radiotransmițător, a fost de două
ori bătut cu bestialitate și legat de
un copac, așteptânduși execuția
cu baioneta. Cu doar câteva se
cunde înainte, pedeapsa ia fost
comutată. Însă felul în care a fost
tratat unul dintre oamenii lui –
sergentul S.R. „Mickey“ Hallam – i
sa părut lui Dunlop că ilustrează
cruzimea gratuită a japonezilor:
„22 iunie 1943... sg. Hallam (mala
rie) sa prezentat la japonezii din
lagăr și a fost internat în spital...
[L]au târât afară din spital foarte
bolnav de malarie (chiar leșinase
în drum spre locul unde muncea),
a primit apoi o bătaie de nedescris
de la sergentulde geniu și de la
încă un japonez. Bătaia a cuprins
următoarele: lovituri de pumn, lo
vituri peste față și în cap cu saboții

de lemn, ridicat pe umeri și arun
cat cu putere la pământ, întro
mișcare ca a pompierilor, apoi lo
vituri în burtă, în scrot și în coaste
etc., biciuire repetată cu bețe de
bambus și alte măsuri de rutină...
treaba aceasta dezgustătoare și
brutală a continuat ore în șir...
Sergentul Hallam era dea dreptul
terminat, cu febră 39,5 și fața total
tumefiată – cu contuzii pe gât și
pe piept, multe julituri și contuzii
ale membrelor“.
Hallam a murit după patru
zile, din cauza rănilor. Așa cum
nota Dunlop: „A fost ucis de sadicii
ăia de niponi mai sigur decât dacă
lar fi împușcat“. Când Dunlop a
calculat numărul prizonierilor
aliați care au murit în lagărul de la
Hintok între aprilie 1943 și ianuarie
1944, a ajuns la un total de 676 –
unul din zece australieni și doi din
fiecare trei prizonieri britanici. Cu
totul, 9.000 de britanici nu au
supraviețuit perioadei de detenție
la japonezi, aproximativ un sfert
din totalul celor capturați. Trupele
britanice nu suferiseră niciodată
un tratament atât de îngrozitor.
Acestea au fost Patimile Impe
riului, crucificarea lui. După aceasta,
oare mai putea fi înviat? SDC
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Un băiat
cu racheta lui
Știu, știu că a trecut momentul.
Dar sentimentul acesta lam mai
avut o singură dată: în noaptea
în care a fost ales Trump, stătu
sem trează toată noaptea, alături
de un grup de prieteni. A fost ca
și cum am fi văzut pe viu cum o
fisură mică, aproape impercepti
bilă, se transformă întro prăpas
tie enormă care desparte globul
în două.
Eram speriați și toate scenariile
catastrofice ale sfârșitului lumii
așa cum o știusem deveniseră
peste noapte parte din gândurile
noastre obișnuite. Primii oameni
„normali“ pe care iam întâlnit în
dimineața aceea nedormită urlau
unul la altul pe tema unui loc de
parcare. Mam simțit din altă lu
me, fără sămi dau seama dacă era
greșită a mea sau a lor.
Nu am urmărit în direct lansa
rea rachetei Space X Flacon Heavy
și mia părut rău. A doua zi di
mineață, însă, de când am deschis

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
ochii și până mam pus în func
țiune, nu am văzut decât imagini cu
racheta, cu decolarea, cu astronau
tul, cu o mașină roșie zburând
deasupra Terrei, cu cele două pro
pulsoare întorcânduse grațioase,
în sincron, la câteva zeci de metri
unul de altul. Era ca și cum ar fi
existat un al doilea moment al pri
mului pas pe lună, pentru gene
rația noastră. Am deschis apoi
câteva ziare ieșene și apoi națio
nale. Era vorba despre niște gân
daci, cineva înjunghiase pe altci
neva întrun autobuz pentru că

scuipa semințe, niște crainici acu
zau Parlamentul European de pros
tie și manipulare, cineva din opo
ziție vorbea despre niște pastile în
urnele de vot. Am decis să rămân în
lumea care trebuie, așa că am să
lungesc momentul și subiectul, chiar
dacă entuziasmul sa estompat.
Dintre toate cele văzute și ci
tite zilele astea, nu sumele, spe
cificațiile tehnice sau recordurile
mau impresionat. Ci tot ceea ce a
însemnat „joacă“ în lansare. Nu
mele rachete, Falcon, este o trimi
tere spre celebra navă din Star
Wars. La bordul rachetei este o
colecție completă a volumelor
Fundația de Isaac Asimov, pentru
că Musk o consideră o moștenire
esențială a omenirii. În rachetă
este o Tesla roșie, cu un costum de

astronaut la volan și melodia
Space Oddity la maximum. Costu
mul de astronaut Space X amin
tește de filme precum Tron: Le
gacy și Power Rangers. Pe panoul
de bord al mașinii scrie „Don’t
panic“, o trimitere la romanul
Ghidul autostopistului galactic,
cartea preferată din copilărie a lui
Musk. E ca și cum am fi privit cu
toții cum un băiețel, în loc să își
îngroape cutia cu comori în spa
tele curții, a cheltuit miliarde de
dolari și a creat o navă mai bună
decât ce a reușit Guvernul Ameri
can și lea trimis în spațiu.
Povestea seamănă un pic cu
cea a lui Iron Man, un supererou cu
care am crescut toți. Om de știință,
inventator, un pic excentric, Tony
Stark este unul dintre acei supereroi

din benzi desenate care nu au pu
teri speciale, dar inventează lucruri
care să compenseze pentru asta. De
fapt, întrun fel este invers – regi
zorul Iron Man, dar și actorul care
la interpretat, au recunoscut re
cent că felul în care este conceput
personajul pe marele ecran a fost
inspirat de Elon Musk și de am
bițiile lui exotice.
După lansarea rachetei, Elon
Musk a mai dezvăluit o comoară
ascunsă pe Falcon: pe o placă de
circuite din Tesla scrie „Fabricată
pe Pământ, de către oameni“. E un
mesaj de visat cu ochii deschiși,
de topit bariere și făcut punți
peste prăpăstii. Sunt rare mo
mentele când te bucuri de specia
ta, așa că acesta merită prelungit
încă un pic. SDC

Cui folosește, totuși, Revoluția Fiscală?
PSD, partidul pentru care doar
cuvintele „salarii“ și „pensii“ sunt
mai sfinte decât „președinte“ și
„baron“, a dat atacul tocmai
acolo unde nu neam fi așteptat.
Întrun exercițiu demn de Orwell,
realitatea obiectivă devine iluzie,
istoria se schimbă, pentru ca ro
mânii să înțeleagă că nu mai pot
insista în prostia lor de a pune
semnul egal între venit și salariu.
„Salariile cresc, veniturile pot scă
dea“ reprezintă cheia de boltă a
înțelegerii situației prezente (tre
cerea contribuțiilor de la angaja
tor la angajat, aplicarea Legii Sa
larizării Unitare și a altor nenu
mărate ordonanțe, precum cea
privind contribuțiile sociale pen
tru normele parțiale de muncă).
De aproape jumătate de an,
mediul privat, alături de sindicate
(e o premieră notabilă!) încearcă
să deslușească nedeslușitul: ce stă
în spatele revoluției fiscale? Ce
urmăresc guvernanții noștri să

obțină, în cele din urmă, după ce
vor fi întors întreaga țară cu fun
dul în sus? De ce pentru PSD
ALDE, alături de Legile Justiției,
fiscalitatea muncii a trebuit mo
dificată în timp record și, mai ales,
fără a veni în spațiul public cu o
explicație cât de cât coerentă?
Traversăm prima lună în care sa
lariile se iau după Legea Nouă a
Pământului și răspunsurile tot
nau venit.
» Reducerea impozitului pe
venit de la 16 la 10%, în urma tre
cerii contribuțiilor sociale de la
angajator la angajat, ar putea as
cunde reintroducerea în viitorul
apropiat a cotelor progresive. Im
pozitarea muncii rămâne una
dintre puținele surse sigure la bu
getul de stat, câtă vreme guver
nanții nu vor porni pe urmele
marii evaziuni fiscale. Nevoia de
bani este uriașă, iar acest fapt îl
constatăm aproape zilnic, când
Ministerul de Finanțe se mai îm
prumută de pe piața liberă cu

câte un purcoi de bani – când nu
împrumută miliarde de euro, mai
rar, împrumută în ritm cotidian
niște sute de milioane de lei de la
băncile comerciale din România,
fapt aproape nebăgat în seamă de
media. Singurul motiv pentru
care guvernul încă se mai înca
drează, la limită, în ținta de deficit
de 3%, stă în tăierea oricăror chel
tuieli cu investițiile. Tot ce împru
mută statul român, în fiecare zi,
finanțează salariile bugetarilor și
pensiile. Dacă un proprietar de
afacere ar constata că firma nu
produce suficient nici cât să plă
tească salariile angajaților, ba, mai
mult, trebuie să se mai și împru
mute de la lună la lună, cu sigu
ranță ar închideo. Statul, știm
bine, nu se poate închide.
» Olguța Vasilescu și Eugen
Teodorovici sunt fericiți că au
echilibrat bugetele asigurărilor de
sănătate și sociale. Banii provin
din trecerea contribuțiilor la anga
jat. Costurile ar trebui suportate,

fără a crâcni, integral din venitu
rile companiilor private! La asta
se referă doamna Olguța când
acuză patronii că „vă fură“, PSD
vrea să asmută astfel angajații îm
potriva patronilor „hoți“. Să pre
supunem că mediul economic
„sar executa“ și ar pune banii în
plus la brutul angajatului pentru
a plăti mai mult statului, în așa
fel încât nici venitul net să nu
scadă. Pentru cât timp rezolvă
„din pix“ situația bugetului de
asigurări de sănătate și fondul de
pensii, câtă vreme numărul celor
asigurați sau aflați în plată conti
nuă să fie mai mic decât al celor
care contribuie? Cât și cu ce cos
turi va mai putea fi întreținută
această ficțiune?
Circulă printre antreprenori
o glumă care descrie două situații
diferite: o firmă are angajați pu
țini și obține profit maxim, o alta
are angajați mulți și se zbate la li
mita supraviețuirii. „Nu te poți pune
cu pasiunile oamenilor. Unora le

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
place să țină angajați“! Morala:
economia reală nu se susține cu
visători careși fac un scop din a
le da semenilor salarii. În schimb,
pare că statul român sa născut
pentru a plăti bugetarii din profi
turile firmelor, împărțind țara în
mai multe tipuri de cetățeni, cu
drepturi și obligații diferite. Mai
știm despre aceștia că și votează
diferit, însă numai un bazin elec
toral poate fi controlat. Dacă ați fi
partid, cui vați adresa: celor mai
mulți și mai disciplinați în opțiu
nea de vot sau celor mai puțini și
cu idei proprii? SDC
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#MeToo: Cenzură sub
pretextul dezbaterii
A venit și rândul prerafaeliților să intre în colimatorul cenzorilor
politically correct.

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Din data de 26 ianuarie, Manchester
Art Gallery a retras de la expunere
tabloul Hylas și nimfele, realizat
de John William Waterhouse, unul
dintre reprezentanții de seamă ai
mișcării prerafaelite de la sfârșitul
secolului al XIXlea.
Pânza ascunsă a fost înlocuită
cu un soi de text explicativ în care
conducerea galeriei a încercat să
justifice gestul: „Această galerie
prezintă corpul femeilor fie ca o
«formă pasivă decorativă», fie ca
«femeie fatală». Să punem în discuție
această fantasmă victoriană! Aceas
tă galerie există întro lume încer
cată de probleme de gen, rasă, sexu
alitate și clasă care ne afectează pe
toți. Cum, oare, ar putea operele
de artă să ne vorbească întrun mod
mai contemporan și pertinent?“.
Conducerea galeriei a trans
format cenzura întrun adevărat
spectacol. Scoaterea tabloului a

fost filmată și difuzată și a fost in
serat întrun „performance act“ al
artistei Sonia Boyce, a cărei operă
va fi expusă la muzeu începând
din martie.
În același timp, publicul a fost
îndemnat să comenteze, fie în scris,
fie pe Twitter, această inițiativă.
Cum era de așteptat, majoritatea
comentariilor au acuzat galeria de
cenzură pură și dură desfășurată
sub pretextul firav al „dezbaterii“
și „contextualizării“. Mai mult, peste
o sută de persoane au semnat o
petiție, cerând ca tabloul să fie din
nou expus și denunțând „cenzura
politically correct“.
Care a fost, totuși, justificarea
acestei inițiative? Sala în care era
expusă lucrarea poartă numele de
„Căutarea frumuseții“ și în ea sunt
expuse mai ales picturi din secolul
al XIXlea, reprezentând nuduri fe
minine. Pentru curatoarea Clare
Gannaway, care a avut inițiativa
actului de cenzură, această denu
mire deranjează fiindcă lucrările
sunt realizate numai de bărbați
mult prea interesați de corpul fe
meilor. Gannaway explică astfel că
mișcarea #MeToo a făcuto să lan
seze o dezbatere și că tabloul ar
putea să fie expus din nou, dar „în
alt context“.

„Cine urmează, Picasso?”, se în
treabă indignat Jonathan Jones,
critic de artă, întrun articol publicat
de „The Guardian“. „Discuția la care
se referă cei ce au avut această idee
nu poate avea decât o temă și anu
me dacă muzeele ar trebui să cen
zureze operele de artă din motive
politice. Iar această întrebare nu
poate avea decât un singur răspuns
dacă ai încredere în progresul o
menirii. Scoaterea tabloului nu
este o critică interesantă, este un
gest vulgar ce va sfârși la lada de
gunoi a istoriei. Această cenzură
trebuie să stea, în aceeași ladă de
gunoi, alături de războiul împotriva
culturii gay și de acționarea în ju
decată a editurii Penguin Books
pentru vina de a fi publicat, în 1960,
Amantul doamnei Chatterlay. Măi
să fie, ce utopie au în minte acești
puritani de rit nou: o lume care ne
aruncă în urmă cu mai bine de ju
mătate de secol, întro eră a repre
siunii și ipocriziei!“
Așa cum era de așteptat, „The
Guardian“, care susține păreri „pro
gresiste“ a anunțat întrun editorial
că echipa redacțională nu vede în
gestul galeriei din Manchester nici
o „cenzură“, ci numai „un gest neîn
demânatic ce stimulează o dez
batere importantă“. SDC
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Vechile povești de dragoste
în era în care WhatsApp
ucide romantismul
Un experiment aparte are loc în An
glia, unde trei dintre cele mai cunos
cute povești de dragoste ale litera
turii britanice au fost rescrise pentru
a sublinia și mai mult felul în care
era digitală a alterat romantismul.
Mândrie și prejudecată de Jane
Austen, La răscruce de vânturi de
Emily Brontë și Tess d’Urberville

de Thomas Hardy au fost „updatate“
cu pasaje reformulate în care apare
tot arealul interacțiunilor sociale
moderne: postări pe Instagram,
selfieuri și WhatsApp. Totul pentru
a arăta cum câteva dintre cele mai
cunoscute povești de dragoste din
literatură ar fi sunat în era modernă.
De exemplu, în noul Mândrie și

prejudecată, felul în care Darcy îi
face curte lui Elizabeth este ame
nințat de WhatsApp. Elizabeth stâr
nește „o furtună pe Twitter“ când
postează din greșeală o poză cu
Darcy ieșind cu cămașa udă din
lac. Darcy cântărește opțiuni de
măritiș pe Tinder, iar surorile Ben
net se întrec în jocuri online.
În La răscruce de vânturi, ringtonul
telefonului lui Heathcliff o face pe
Catherine Earnshaw să se îndoiască
de sentimentele pe care le nutrește
pentru el și o determină să folosească
o aplicație de fitness pentru a reveni
la o formă fizică mai bună.
Aceste rescrieri sunt opera John
Sutherland, un apreciat profesor
de la University College London,
asistat de mai mulți scenariști care
lucrează pentru postul TV Drama.
Ideea a venit celor de la Drama în
urma unui sondaj cu privire la ro
mantism, realizat în pregătirea unui
nou sezon al programului „Roman
tic Sundays“. Ei au dorit, prin aceste
noi versiuni ale unor romane cla
sice, să arate impactul negativ pe
care îl are internetul asupra po
veștilor moderne de dragoste, așa
cum reiese din sondajul realizat.
„Deși suntem, cu siguranță, un
popor ce folosește tehnologia mo
dernă pentru a comunica, a insera
aceste metode de comunicare în
cele mai romantice romane ale lite
raturii noastre este un mod de a
arăta felul în care aceste tehnologii
pot ucide romantismul“, explică
profesorul Sutherland. SDC

PE SCURT
n Fiindcă Disney și LucasFilm au
de gând să producă filme din seria
Războiul stelelor până la sfârși
tul lumii, producătoarea Kathleen
Kennedy a reușit să recruteze do
uă nouă nume pentru aceasta:
pe David Benioff și D.B. Weiss,
rea lizatorii serialului Urzeala
tronurilor.
n Producătorul și realizatorul Chris
Carter se gândește foarte serios
cum să continue Dosarele X și după
retragerea definitivă, la finalul aces
tui sezon, a actriței Gillian Anderson.
„Cred că Dosarele X mai au viață
în ele și mai au multe povești de
spus, cu Gillian sau fără ea“, a de
clarat Carter.

n După ce a cumpărat drepturile
pentru Stăpânul inelelor, Amazon
vrea să realizeze și o altă serie de
heroic fantasy: Conan Barbarul,
bazată pe cărțile lui Robert E. Ho
ward, care au mai fost parțial adap
tate, cu Arnold Schwarzenegger în
rolul titular.
n #MeToo dă idei. Astfel, scena
rista Bridget Lawless, o feministă
înverșunată, lansează un nou pre
miu literar, Staunch Book Prize,
pentru un „thriller“ în care „nici o
femeie să nu fie bătută, hărțuită
sexual, violată sau ucisă“. Nu toți
sunt de părere că acest premiu ar
avea vreun merit. „Nu ar fi mai
bine să recompensăm o carte care

atacă prejudecățile decât una care
le ignoră?“, sa întrebat scriitorul
irlandez Steve Cavanagh. Bridget
Lawless a anunțat că nu va participa
la ceremonia BAFTA de anul acesta
fiindcă „nimeni nu îmi poate garan
ta că nici o femeie nu a fost hărțuită
sau abuzată în procesul realizării
filmelor nominalizate“.
n Berlinala, festivalul de film de
la Berlin ce va începe pe 15 februa
rie, va fi și el plasat sub semnul
#MeToo, a anunțat directorul eveni
mentului, Dieter Kosslick. SDC

Quincy Jones: Beatles –
incompetenți, Michael
Jackson – machiavelic
Întrun interviu acordat publicației
„New York Magazine“, celebrul pro
ducător Quincy Jones, adevărată
legendă în lumea muzicii, nu sa
sfiit să își expună, sincer, părerea
despre vedete ale muzicii pop.
n Despre Beatles: „Prima mea impresie
despre ei a fost că sunt cei mai slabi
muzicieni din lume. Nu știau să cânte.
Paul McCartney este cel mai slab
basist pe care lam auzit în viața mea.
Iar Ringo? Nici să nu vorbim despre
el! Dar era un tip tare de treabă!“
n „Îmi plăcea trupa în care cânta
Eric Clapton, Cream.“
n Paul Allen, cofondatorul Mi
crosoft, „cântă la voce și la chitară
la fel de bine ca Hendrix. E bun!“
n U2 nu mai fac muzică bună. De
ce? „Nu știu. Îl iubesc pe Bono din
toată inima, dar este prea multă
presiune pusă pe formație.“
n Muzica pop modernă are o pro
blemă, fiindcă muzicienii nu au
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n „Numi place să spun asta public,
dar Michael Jackson a furat o gră
madă de lucruri, o grămadă de
cântece. Uite la State of Indepen
dence, melodia Donnei Summer
și la Billie Jean. Notele nu mint!
Michael era machiavelic. Și lacom.
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La 84 de ani, Quincy Jones se
poate lăuda cu o carieră extraor
dinară în decursul căreia a câștigat
27 de premii Grammy din 79 de
nominalizări.
Opt din aceste premii au fost
aduse numai de Thriller, albumul
lui Michael Jackson pe care Jones
la produs în 1982. SDC
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Alexandria
În 2004 am rugat un prieten din SUA să-mi
cumpere o carte despre care citisem pe nou
apărutul internet. Cartea se numea False Papers,
iar autorul, André Aciman, îmi era cu totul necunoscut. M-am îndrăgostit de la primele pagini.

IULIA BLAGA
FILM
Era un eseu autobiografic despre
nostalgie și memorie, în care amin
tirile autorului din Alexandria
(orașul copilăriei din Egipt), Fran
ța sau Statele Unite intrau în
legătură subtilă cu amintirile me
le, fără să existe puncte comune
în afara mecanismului complicat
și vag al nostalgiei. În plus, pe co
pertă era o fotografie albnegru
făcută de André Kertész cu cinci
zile înainte de a mă naște eu, în
care silueta unui bărbat apare
fantomatic în spatele unui geam
mat, pe o terasă din fața mării.
Trei ani mai târziu am recitit car
tea și, cuprinsă de un entuziasm
subit, iam găsit lui Aciman o
adresă de email de la facultatea
unde preda și iam scris. (Acum,
când văd că are și cont pe Face
book, the thrill is gone, pardon de
expresie.)

Spre marea mea surpriză, mia
răspuns pe neașteptate, spunân
dumi printre altele: „Până la urmă
nu contează de unde venim: fie
care ducem o Alexandrie în inimă,
un loc pe care lam pierdut, care
sa îndepărtat de noi, dar care con
tinuă să ne influențeze viețile. (…)
Dar mai sunt și celelalte Alexan
drii, lucruri care compun profilul
nostru psihologic și care sunt
lucruri pe care leam pierdut sau
pe care nu ar fi trebuit să le pier
dem niciodată; unele dintre ele par
să fie cu noi de atâta timp încât
suntem siguri că neau aparținut;
ele se comportă aidoma unor filme
pe care le proiectăm peste tot. De
spre celelalte Alexandrii e mai greu
să scrii pentru că se pot dovedi
filme proiectate pe aer, doar pe aer“.
A trebuit să văd 10 ani mai
târziu Call Me by Your Name, film
care adaptează romanul omonim
al lui Aciman, ca sămi acord ră
gazul de a mă gândi și altfel la
cuvintele scriitorului. Luca Guada
gnino a recreat cu instrumentele
cinemaului textura scrisului lui
Aciman – o narațiune fluidă care
se ondulează și formează sub ochii
cititorului. E simplă și elegantă,
dar duce pe negândite în zone

Vocație
Îi știți pe marii artiști care în co
pilărie habar nu aveau că vor
ajunge mari artiști?
Sau pe marii medici care, pe băn
cile școlii primare, se vedeau pre
lucrători prin așchiere? Apoi a
venit destinul peste ei și nu sau
putut opune propriei genialități.
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BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
În ziua în care am dat șase lei
cu camătă, am știut că viața mă
pregătise pentru o carieră de in
terlop. A fost momentul în care
parcă mam eliberat de toată
greutatea trupească, am împins
pieptul înainte și am început să
privesc muritorii de pe soclul

ageografice, cum e nostalgia. Fil
mul lui Guadagnino e infuzat de
nostalgie, dar sentimentul nu de
vine palpabil decât la final. Până
atunci totul pare un dolce far
niente văratec în care timpul are
răbdare cu oamenii, piersicile se
culeg direct din copac, pe gresia
veche nu se merge decât desculț,
iar alt mijloc de locomoție în afara
bicicletei nu sa inventat. Firește,
tot acest decor a fost construit
anume și totul pare să conspire
pentru ca scurta și intensa poveste
de dragoste să aibă loc. Dar perso
najele nu fac decât să acumuleze
amintiri și să construiască o Ale
xandrie interioară pe care so ducă
în inimă toată viața. O zonă invizibilă

pentru alții, dar care săi susțină
(cum mia mai spus Aciman) când
nu vor mai avea ancoră și busolă.
Acțiunea se petrece în anii
’80, în nordul Italiei, unde un
băiat de 17 ani se îndrăgostește de
un student american deal tatălui
său, venit pentru o scurtă perioa
dă la vila familiei din Lombardia.
Filmul acoperă doar o vară, reda
tă prin detalii de viață cotidiană,
dar trebuie să se termine filmul
pentru ca adevăratul film să în
ceapă pentru spectator. Sau, spus
cu cuvintele lui Aciman, specta
torul să înceapă săși proiecteze
propriul film pe aer. De aici vine,
cred, entuziasmul cu care e primit
filmul și care pare mai mult un

fel de duioșie față de amintirile
fiecăruia.
Call Me by Your Name nu e un
film gay, adică un film de nișă, cât
o „întâmplare simplă“ despre viața
care trebuie trăită intens și respon
sabil, străduindune să fim fericiți
și asumândune că fericirea vine la
pachet cu lacrimile. Filmul ajunge
la spectatori prin acest mesaj de
licat despre măreția vieților ano
nime pe care le trăim ducândune
cu seriozitate propriile lupte – mari
sau mici, dar importante. Dincolo
de premiile luate anul trecut și de
nominalizările la Oscar, Call Me by
Your Name e unul dintre cele mai
frumoase filme din 2017 și, cate
goric, cel mai senzual. SDC

meu de Don. Don Bobione, așa
mia spus cel care urma sămi re
turneze șapte lei cincizeci după
două săptămâni. Doar că datorni
cul meu mă donbobionea în niște
construcții gramaticale total pă
guboase.
Mai așteaptămă o săptămâ
nă, Don Bobione, să vină alocația
copilului. Și uite cum sa făcut ju
mătate de an de neperformanță în
cămătărie. Era clar că trebuie săi
tai degetul. Oricât de neplăcut mi
se părea, trebuia să mă impun,
doar că, neavând experiență sufi
cientă, nu știam de unde anume
trebuie tăiat.
Mam dus în audiență la Don
Nelone Cartoforul, primul mare
interlop din orașul meu natal. Nu
i se spunea așa pentru că ar fi

jucat poker, ci fiindcă, pe vremuri,
dădea cartofi cu camătă. Dar era
un dur, îți dădea cinșpe barabule
și îi returnai șapteșpe, dar la cu
loare! Altfel rămâneai fără deștu’
ăla de faci speologie nazală și tre
buia să rogi prietenii să te scar
pine, asta dacă ei nu luaseră deja
cartofi de la Don Nelone. Am să
rutat cu respect mâna veteranului
și iam expus problema. Mia ex
plicat că e simplu: pentru zece lei
îi tai degetul de la jumate, pentru
douăzeci il tai de la cot, iar pen
tru treizeci, de la gât. Bun, dar
pentru șase lei?
Pentru șase lei, Don Bobione,
poți săi tai unghia. Aha. Păi, ’tuți
parastasul mătii de datornic, vezi
tu imediat! Am luat unghiera și
pila și am trecut prin ușa omului

ca un tanc rusesc. Mâna pe masa,
acum! Ție frică, foarte bine! Clic,
clic, clic! Ca să te înveți minte!
Stai, că a rămas un colț! Terifiat,
debitorul meu își privea unghia
perfect tăiată și o compara cu ce
lelalte patru gheare strâmbe și
pline de glod.
Șase ori patru, douășpatru. Îți
mai dau douășpatru de lei, dar mă
lași săți fac și restul de degete.
Na, acum dute în oraș și aratăle
tuturor ce poți păți dacă te pui cu
mine. Asta este treaba cu vocația,
te găsește și în gaură de șarpe.
Cariera mea de cămătar nu
avea să dureze. În schimb, salo
nul de manichiură e cel mai cău
tat din tot județul Botoșani. Don
Bobione – rafinament, eleganță și
extensii cu gel. SDC

