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Renașterea 6.0

Nicu Ilie

C
ivilizația europeană – nu 
doar a Europei, ci de tip 
european – a evoluat prin 
numeroase refondări. În 
istoria culturii sunt deja 
cinci asemenea momente 
teoretizate ca renașteri, 

ca întoarceri la momente primordiale de unde 
să fie extrasă energia necesară pentru viito-
ruri radical diferite.

„Renașterile” oficiale, teoretizate ca atare, sunt 
în număr de cinci. Cea mai importantă, în această 
ordine, este Quattrocento – Renașterea meditera-
neană, propriu-zisă, numită astfel, programatic, de 
primul istoric al artei, Giorgio Vasari. Nemulțumit de 
arta gotică, dar și de degradarea culturii cavalerești la 
finalul cruciadelor, el a teoretizat o întoarcere cultu-
rală la rădăcinile ei romane, precreștine. Dar, dincolo 
de perspectiva teoreticianului său, Renașterea a avut 
o dinamică mult mai complexă, marcată de evoluții 
geo-politice radicale – cucerirea Bizanțului de către 
otomani și descoperirea Americilor –, evoluții demo-
grafice complexe și apariția unor noi tehnologii și a 
unor noi surse de energie.

Ulterior, alți istorici ai artei au găsit argumente pentru 
a teoretiza Renașterea carolingiană. Primul imperiu al 
Europei nordice a dezvoltat stiluri artistice și modele 
culturale inspirate de Bizanț și vechea Romă, iar 
acestea au constituit modelul de statalitate prin care 
civilizația formală s-a întins spre nordul continentului 
și, ulterior, mult dincolo de marginile acestuia. După 
Renașterea propriu-zisă, alte două refondări radi-
cale – clasicismul și romantismul – au avut ca prototip 
aceeași Romă precreștină. Romantismul, pe care 
astăzi îl putem privi ca pe o formă tabloidă a culturii, 
fiind atras de extraordinaritate și stridență, a resus-
citat, în modul superficial în care a făcut-o, nu doar 
ruinurile Romei, ci și ale Egiptului și ale Orientului. 

Este calea pe care avea să meargă o a cincea refon-
dare artistică, la începutul secolului 20, care, întorcân-
du-se spre arta primitivă, protoistorică și preistorică, a 
facilitat apariția abstractului și diversificarea extremă 
a stilurilor, caracteristică a artei contemporane. 

Este o privire simplistă și care restrânge universul 
doar la cele câteva refondări cu un epicentru artistic 
bine precizat. Dar exemplele devin tot mai nume-
roase dacă extindem perspectiva. Protestantismul a 
fost o refondare de același tip, prin întoarcerea ideo-
logică la bisericile primitive, pre-imperiale. Iar crești-
nismul însuși, în epoca în care a fost decriminizalizat 
la Roma, era o resuscitare a rădăcinilor elenistice ale 
culturii latine. Aproape toate salturile radicale din 
istoria civilizației europene au fost întoarceri, refon-
dări simbolice. Tradiții sau practici culturale au fost 
scoase din uitare și încărcate cu  o mitologie a înce-
putului, care este definitorie pentru cultura umană.

Suntem într-o epocă la fel de neliniștită ca acum șase 
sute de ani. Ca atunci, noi tehnologii se insinuează 
în structura însăși a societății; o foarfecă demogra-
fică scurtcircuitează relații sociale; speen-ul unor 
pandemii și catastrofe este tot mai prezent; geopo-
litica este provocată. În mod esențial, suntem provo-
cați să redefinim valorile sociale și pe cele indivi-
duale pentru a putea evolua.

Unele lucruri le știm. Că nu mai putem trăi împotriva 
naturii. Că putem, noi înșine, să fim mai educați, mai 
altruiști, mai inteligenți. Mai creativi. Altele sunt încă 
tulburi. Între ele, și prototipul refondării.

Ca întotdeauna, artiștii, oricum vom fi dispuși să 
vedem viitorul artei, sunt cei care vor lovi diapa-
zonul care creează lungimea de undă a armoniei 
sociale. Inerent, artele sunt azi într-o exuberanță 
încă imposibil de clasificat, prin metisări ale tehni-
cilor și mediilor artistice, printr-o criză profundă a 
ideologiilor estetice. Nimic mai normal, la scara isto-
riei. De-acum, tehnologiile și-au făcut treaba. A venit 
rândul artelor. l
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Buzura despre Buzura 

 Expoziție de fotografii și 
manuscrise la Muzeul Național 

al Literaturii Române

A
tunci când autorii se clasicizează, 
mentalul colectiv tinde să îi simp-
lifice, să păstreze despre ei câteva 
atribute, acelea utilizate mai frec-
vent în legătură cu ei. Ușor-ușor, 
în timp, totul devine extrem de 
schematic, stereotip. Expoziția 

„Buzura despre Buzura”, găzduită de Muzeul Național 
al Literaturii Române, încearcă să ocolească stereo-
tipurile și să aducă în fața privitorului frământările și 
neliniștile omului Augustin Buzura. 
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Expoziția „Buzura despre Buzura”, organizată de Fundația Culturală „Augustin 
Buzura”, pe care Muzeul Național al Literaturii Române o găzduiește la sediul 
din Strada Nicolae Crețulescu 8, reconstruiește, cu documentele inedite, 
păstrate în arhiva familiei, traseul intelectual al scriitorului și medicului psihi-
atru Augustin Buzura.

Foile de observație – în care studentul la medicină adăuga detalii de scriitor; 
manuscrisul lucrării de diplomă – „Shakespeare în psihiatrie”; scrisorile unor citi-
tori care țin să-și exprime solidaritatea cu autorul ale cărui cărți erau retrase de 
comuniști din librării; aprecierile private adresate de 
critici de profesie – expoziția descrie, cu o abundență 
de documente, responsabilitatea pe care scriitorul 
Buzura și-a asumat-o cu prețul unei continue frămân-
tări. Fragmentele din jurnalul încă nepublicat al scrii-
torului, alături de documentele din Dosarul de urmă-
rire al Securității (1974-1988), dezvăluie o permanentă 
chestionare a rolului unui scriitor într-o lume în care 
libertatea de expresie este îngrădită. De o importanță 
majoră pentru istoria literaturii române din perioada 
comunistă sunt și notițele luate la una din ședințele 
Consiliul Uniunii Scriitorilor din România (de la sfârșitul 
anilor 1970). Expoziția „Buzura despre Buzura” aduce 
la suprafață partea puțin cunoscută a unei personali-
tăți care a trăit acut dezbaterile morale și ideologice 
de dinainte și de după Revoluția din 1989.

Expoziția valorifică nu doar imaginea publică a auto-
rului sau neliniștile sale intime, ci și pasiunile și 
hobby-urile sale, mediul în care a lucrat, instrumen-
tele, mașinile de scris, obiectele pe care le-a avut 
aproape. Pasiunea sa pentru cravate este cuprinsă 
în spațiul expoziției printr-o instalație realizată 
de artistele Zorana și Meda Samson prin utilizarea 
colecției de câteva sute de cravate pe care o avea 
Augustin Buzura. De asemenea, expoziția include un bogat material video, 
realizat în mare parte de cineastul Mihai Adrian Buzura, fiul scriitorului, parte 
dintre imagini fiind rare sau inedite.

Scriitor și medic psihiatru, Augustin Buzura (1938–2017) este unul dintre proza-
torii remarcabili ai literaturii române din perioada comunistă și postcomunistă. 
Autor a opt romane, trei volume de proză scurtă și sute de articole publicate 
în reviste literare și de cultură, Buzura și-a început cariera la revista „Tribuna” 
din Cluj, pe care a și condus-o ulterior. Unul dintre cei mai citiți și iubiți scriitori 
din România, Buzura a fost de patru ori laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor 
– pentru romanele Absenții (1970), Fețele tăcerii (1974), Vocile nopții (1980) și 
Refugii (1984) – și câștigător al premiului „Ion Creangă” al Academiei Române, 
în 1977, după publicarea romanului Orgolii. În 1992 a devenit membru al 
Academiei Române. Imediat după revoluție a inițiat proiectul Fundației 
Culturale Române, după modelul Asociației Literare Europene „Gulliver”, al 
cărei membru era. A condus Fundația Culturală Română între 1990 și 2003, iar 
în 2003 a participat la transformarea acesteia în Institutul Cultural Român, al 
cărui prim director a fost. Promotor al culturii române și al diplomației cultu-
rale românești, Buzura a stabilit relații de colaborare cu mari instituții cultu-
rale ale lumii și cu personalități ale vieții artistice și culturale din Europa și de 
peste ocean.

Echipa proiectului expozițional: Ileana Marin, Meda și Zorana Samson, cu spri-
jinul redacției revistei „Cultura”. Foto: Imaginea scriitorului, instalație realizată 
de artistele Zorana și Meda Samson
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din expoziție

Fotografii din anii studenției
Facultatea de Medicină la Cluj

Augustin Buzura 
22 septembrie 1938 – 10 iulie 2017
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Fragment „To tell my story, Horatio”  
din caietul cu titlul „Zidul morții III”.  

Fișa personajului Victoria.

Fragment dintr-un text 
despre statutul medicului

Fragment din corespondența cu  
Ana Blandiana și Romulus Rusan



10

revistaCULTURA.ro

Fragment din caietul „Curcubeul. Roman”
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Augustin Buzura la mașina de scris

Pagini de manuscris din decembrie 1962
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Pagini inedite din  
Jurnalul lui Augustin Buzura 

din 1989

L
a 10 iulie 2017 se 
stingea din viață scrii-
torul Augustin Buzura. 
În arhiva sa personală 
au rămas nenumărate 
pagini de jurnal și de 
corespondență, alături de 

o cantitate enormă de pagini de lucru, 
drafturi și variante ale scrierilor cunos-
cute. Toate acestea conturează contextul 
social, politic, dar și personal, în care a 
creat și a publicat.

21 martie 1989

Mă vizitează fosta mea colegă de clasă, D.G. Printre 
multe altele ajungem și la un subiect la modă: 
sistematizarea satelor. Cică secretarul cu propa-
ganda de la județul lor, V.G., un om foarte blând 
și civilizat, pe care-l cunosc încă din tinerețe, a 
fost trimis să lămurească niște maramureșeni din 
Dragomirești sau Săcele de necesitatea acestor 

centre agro-industriale, de unirea comunelor etc. 
Bietul om a fost bătut cumplit de femeile din sat, 
bărbăția grav afectată, dus cu salvarea. Până la 
urmă a fost tot el sancționat că… n-a știut cum să 
pună problema! A trecut, în aceeași chestiune, șeful 
lui, exact la locul unde a fost maltratat V.G. Acesta 
însă și-a început cuvântarea cu: „Pe mine vă rog să 
mă lăsați în pace că-s bolnav, abia ieșit din spital 
etc.” Femeile au fost, cică, generoase!

Este cumplită scufundarea aceasta, cu fiecare 
zi mai mult, în noapte, în ignoranță. Am ieșit din 
Europa, ne-am pierdut pe undeva într-un feuda-
lism cu nuanțe orientale. Foamea, spaima și incul-
tura fac ravagii. În iarnă am auzit de oameni care au 
murit de foame. Acum aud de alții, tineri, distruși 
de stres. În lipsa unui sistem, cât de rudimentar, 
de informare înfloresc zvonurile. Se zice că… Am 
auzit că… Morți, schingiuiri. Nu ști ce să crezi. Sate 
distruse, oamenii care se sinucid. A trăi în interiorul 
unui coșmar căruia mă tem că n-am să-i supravie-
țuiesc. Altădată mă ținea voința, credeam cu tărie 
că voi trăi și în vremuri mai bune, că voi avea timp 
să scriu cum vreau, ce cărți vreau, măcar două-trei. 
Acum nu mai cred și nici nu mai am chef. Mi-a scăzut 
rezistența, voința. (…)
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Orice s-ar spune, un singur om n-a putut face un 
asemenea dezastru dacă n-ar fi fost ajutat. Cei ce 
torturează, cei ce sperie, cei ce amenință sau urmă-
resc sunt tot români curați – ungurii, nemții, evreii 
au fost scoși din joc, doar românii fac ce fac –, cei 
ce caută să facă exact cum cred ei că i-ar plăcea Lui 
sunt de asemenea români, cei ce aplică orbește 
– la fel, ș.a.m.d. O elementară pregătire politică 
lipsește de jos și până sus. Cei ce luptă sunt imediat 
izolați, părăsiți. Ești încurajat doar când cel ce o face 
este sigur că n-a fost văzut de nimeni.

15 aprilie 1989

Citesc ziarul și, din cea mai autorizată gură, mi-e dat 
să aflu că dispunem de tehnologie foarte avansată, 
că am putea fabrica, la o adică, bombe atomice 
(dacă spiritul nostru pacifist n-ar fi pe primul plan) 
etc. Nici nu știu dacă e de râs sau de plâns? Am 
putea face bombe atomice, dar nu găsești nică-
ieri o pastă de dinți sau, mai ales, o cremă de ras. 
Avem o tehnica avansată, dar nu poți face baie când 
dorești. O agricultură înfloritoare, dar pâinea este 
pe cartelă (300 grame de persoană). Vom trece la 
principiile comuniste de viață, dar râia, scorbutul, 
păduchii, malnutriția fac ravagii. Cine va ajunge 
pe acele culmi înalte ale progresului și bunăs-
tării? Copiii noștri subnutriți care nu știu ce este 
un pahar de lapte băut la timp, o bucată de cioco-
lată, un suc natural, copiii noștri care, flămânzi, 

strâng recolta, adună cioburi, hârtie, etc? Să te mai 
întrebi de care parte a baricadei trebuie să fie scri-
itorul? Și totuși nu puțini confrați se mai întreabă, 
au mii de argumente aduse în slujba lașității lor. 
Cumplită este lipsa de pregătire politică, dar și mai 
cumplită mentalitatea balcanică, de a cere îndurare 
superiorului, în ierarhia administrativă, de a nu-l 
contesta, de a-i cere dreptate celui ce te asuprește 
cu bună-știință, cu program.

30 aprilie 1989

Una din cele mai sigure metode de pierdere a 
demnității: foamea. Lipsa alimentelor te obligă la 
corupție. Odată corupt devii egalul celor ce aplică 
metoda. / pe plan moral/. Încetezi să mai fii om (în 
accepțiunea cuvântului), ci un animal care vrea să 
trăiască oricum, cu orice preț. Rațiunea cedează 
locul instinctului de conservare. (A se studia cărțile 
despre lagăre). Iată ??? Paștele, nimic în magazine, 
iar orașul arată ca după război, o lume care aleargă 
bezmetică, sperând că undeva se va găsi ceva. De 
fapt ziua de Paște a fost decretată zi de lucru. l

Fragment de jurnal, manuscris procesat digital și îngrijit de Mihai 
Adrian Buzura, parte a expoziției dedicată scriitorului aflată în pregă-
tire la Muzeul Național al Literaturii Române și curatoriată de Ileana 
Marin.
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Studii și cercetări

Piața cărții – cifrele 
esențiale

Principalii indicatori economici

Conform Registrului Comerțului, în România sunt 
1214 firme care au ca obiect de activitate 5811 – 
editarea cărților. Peste 1000 dintre acestea au 
sediul în București. În celelalte județe numărul soci-
etăților comerciale care au (și) acest obiect de acti-
vitate este cuprins între 4 (în Tulcea, Teleorman, 
Ialomița, Vrancea și Vaslui) și 154 – în Cluj. În jude-
țele Iași, Bihor, Ilfov, Brașov, Timiș, în această 
ordine, numărul editurilor înregistrate scade de la 
aproape o sută la 50.

La nivel național, firmele cu activități de editură 
reprezintă 0,04% din totalul societăților comer-
ciale din România. Conform TopFirme.com, ele au o 
cifră de afaceri de 146 de milioane de euro și doar 
2180 de angajați. Profitul anual al industriei este de 
26 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproape 
12000 de euro profit anual pe angajat. Activitatea 
de editare a cărților are un randament mediu anual 
per angajat dublu față de media tuturor ramurilor 
economice.

Primele 10 edituri/grupuri editoriale realizează 
peste o treime din cifra de afaceri a industriei și au 
un sfert din angajați. Cele mai vechi firme din top 
sunt editurile Humanitas și Paralela 45, înregis-
trate în 1994. Cea mai recentă este Grupul Editorial 
Litera, înregistrat în 2019, dar care continuă activi-
tatea unei edituri apărută în 1989.

Cele mai active 20 de edituri de pe piață au sediile în 
București – 16, Iași – 2, Pitești – 1 și Cluj-Napoca – 1.

Componentele pieței

Conform topurilor de vânzări – vezi, de ex., Topul 
Libris din 2021 și harta interactivă din link – lite-
ratura contemporană reprezintă o foarte mică 
pondere din vânzări și este dominată de traduceri. 
În cifrele de afaceri, literatura română contem-
porană este aproape inexistentă. În topul citat, 
principalele categorii sunt: cartea pentru copii, 
beletristica (titluri clasice din literatura română, 
predominant de uz școlar, și câteva capodopere 
ale literaturii universale), spiritualitate-ezoterism și 
dezvoltare personală.

Totuși, în lipsa unor date certe despre tiraje și distri-
buție, pe care industria nu le pune la dispoziție, 
analiza vânzărilor pe categorii este strict orienta-
tivă și nu poate fi generalizată.

De asemenea, o componentă de maximă impor-
tanță pentru edituri, și care nu se vede în vânzările 
din librăriile clasice și online, este reprezentată de 
editarea manualelor școlare și a auxiliarelor didac-
tice – patru edituri din top fiind specializate pe acest 
domeniu, iar alte patru au secțiuni dedicate cărții 
educaționale. Conform unei estimări din 2018 făcută 
de o asociație a editorilor francezi, citată de www.
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print-romania.ro, ponderea manualelor în vânzările 
de carte din România reprezintă 40% din total.

Evoluția de la an la an

Piața editorială a avut o curbă sinuoasă. În 
„Libertatea”, scriitorul Petre Barbu aprecia că 
industria a fost puternic afectată de criza din 2009 
și a reușit abia în 2019 să recupereze cifra de afaceri 
din 2008. Imediat după aceea, a urmat o nouă 
criză, cea provocată de coronavirus. Rapoartele 
Asociației Editorilor indică scăderi de 40% pentru 
vânzările de carte prin librării în 2020. Au crescut, 
în schimb, vânzările în librăriile online și vânzările 
de carte digitală, ceea ce a permis editurilor să 
încheie anul cu o pierdere de doar 7% față de anul 
precedent. În 2021 creșterea s-a reluat, iar ultimele 
rapoarte financiare indică cel mai bun nivel de până 
acum pentru piața de carte din România.

Totuși, inflația de două cifre de după izbucnirea 
războiului din Ucraina și creșterea dramatică a 

prețurilor hârtiei, indică o nouă criză care va lovi 
piața de carte și ale cărei semne sunt deja vizi-
bile. În acest context, vânzarea de carte digitală 
și, în general, digitalizarea serviciilor editoriale și 
de distribuție, poate fi debușeul care va echilibra 
piața, mai ales că spațiul de creștere este unul 
foarte mare.

Înainte de pandemie, Camera Deputaților estima 
piața cărții digitale la o valoare de 600.000 de euro, 
ceea ce reprezenta circa 0,5% din piața cărții. Cu 
toată creșterea vânzărilor eBook în timpul pande-
miei, acestea sunt cotate în jurul a 1% din piață – 
față de aproape două treimi în SUA și în Regatul 
Unit.

Granularitatea

Din numărul de o mie de societăți înregistrate în 
domeniul editării de carte, doar o pondere foarte 
mică sunt active și au un plan editorial multianual, 
relevant pe piață. Cercetarea realizată în 2017 de 
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Culturadata, „Studiul privind dinamica editurilor și 
a activității editoriale din România” a primit răspuns 
de la doar 196 din cele 1383 de edituri existente la 
acea dată. Din cele 196 de societăți care au parti-
cipat la cercetare, 30% au fost catalogate ca edituri 
mici, 42% ca edituri medii, 23% ca edituri mari și 5% 
ca foarte mari.

Doar jumătate din companii au declarat că acti-
vitatea editorială reprezintă principala lor activi-
tate. De altfel, aproape 75% din edituri au declarat 
că nu avuseseră nicio ediție în anul precedent sau 
tipăriseră între 1 și 20 de titluri. Doar 10% din 
edituri lansează minim 60 de titluri pe an. Totuși, 
datorită marilor edituri, activitatea editorială este 
una intensă. Liderul pieței din 2021 a fost Grupul 
Editorial Litera, care a lansat 765 de titluri noi, cu un 
tiraj de 2,6 milioane de exemplare.

Numărul de titluri

Biblioteca Națională emite peste 30.000 de ISBN-uri 
pe an pentru edituri și pentru tipărituri ocazio-
nale. În 1991 numărul acestora era sub 3000 și a 
urcat în 2005 la 14.000 (vezi studiul Piața cărții și 
principalele ei caracteristici, autori: Victor Boșcaiu, 
Alexandru Isaic-Maniu, Viorel Gh. Vodă, disponibil 
pe site-ul http://www.managementmarketing.ro/). 
În 2007, conform rapoartelor anuale ale Bibliotecii 
Naționale, au fost acordate 28.000 de ISBN-uri 
pentru edituri și 500 pentru lucrări în regie proprie. 
Zece ani mai târziu, numărul codurilor creștea la 
39.000, cifră depășită în 2021.

Numărul de exemplare

La fel ca în cazul numărului de titluri, tirajele diferă 
radical între editurile mici și cele mai și foarte mari. 
Studiul citat al Culturadata notifică încă din 2016 
existența tipografiilor digitale care pot tipări înce-
pând cu minim un exemplar. Astfel, 54% din editurile 
intervievate au declarat tiraje minime mai mici de 
200 de exemplare. În ceea ce privește tirajul mediu, 
84% din titluri aveau un tiraj sub 1000 de exemplare 
și doar 1% depășea cota de 10.000 de exemplare.

Dintre toți indicatorii pieței de carte, tirajul a 
suferit cele mai mari variații în ultimele decenii. 
Dacă în 1991 tirajul total era de 57 de milioane 
de cărți, în 2003 a scăzut la 8,3 milioane, iar în 
2005 a atins o cotă de aproape 12 milioane (cf. 

Piața cărții și principalele ei caracteristici). În peri-
oada recentă, cifrele privind tirajul sunt mai greu 
de găsit, parte și pentru că acest indicator tinde 
să își piardă relevanța prin apariția cărții digitale, 
care poate fi descărcată în oricâte exemplare, și a 
tipografiilor digitale, care permit tiraje flexibile 
și suplimentări de tiraj, atunci când piața o cere. 
Condițiile diferă așadar radical față de anii 1990, 
când tipărirea cărții se făcea inclusiv pe mașini 
rotative, unde tirajul minim era de zeci de mii de 
exemplare.

Tendința de scădere a tirajelor este una globală. 
Conform unui raport publicat de Federația Editorilor 
din Europa în 2017 și distribuit în România de AER – 
Asociația Editorilor din România, între 2005 și 2010 
numărul de exemplare per titlu a scăzut în Franța 
de la 8000 la 5000; în Spania de la 3800 la 2800, iar 
în Bulgaria de la 657 la 474.

Întâlnirea cu publicul

Publicul reprezintă punctul nevralgic al pieței de 
carte din România. Fără a avea date certe oferite 
de industria cărții privind numărul de titluri și de 
exemplare vândute în fiecare an, consumul de carte 
din România este cercetat exclusiv prin sondare. 
Rezultatele obținute, în Barometrele de consum 
cultural și în cercetări independente, plasează 
România pe ultimul loc al consumului de carte în 
Uniunea Europeană. De altfel, cifrele totale ale 
industriei confirmă această poziție.

Chiar și în creștere, piața de carte din România nu a 
reușit să le egaleze pe cele din Ungaria, Polonia sau 
Cehia și are un volum de cu 200-500% mai mic decât 
țări precum Belgia, Danemarca, Austria, Olanda, 
care au un număr mult mai mic de locuitori.

În același timp, cercetarea Culturadata a scos în 
evidență faptul că editurile ezită / sau au ezitat 
mult timp / să folosească instrumente moderne de 
marketing și publicitate. 63% dintre editurile parti-
cipante la studiu au refuzat să răspundă, iar 31% 
au declarat un buget maxim de 3000 de euro pe an 
pentru marketing și publicitate. Oricum, cele mai 
mari cifre erau de 4500-5500 de euro pe an, buget 
de publicitate pe care și-l permiteau 5% dintre 
edituri.

În ultimii ani, în condițiile restricțiilor aduse de 
pandemie, multe edituri au fost nevoite să se 
activeze pe piața publicității, în special prin noile 
media, dezvoltând formate video de promovare și 
accesând publicitatea online. / N.I.
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Consum cultural

România rămâne  
o țară Netflix

O
ferta televiziunilor 
online se diversifică 
tot mai mult și noi 
canale se deschid de 
la an la an, cu propu-
neri exclusive. Totuși, 
în România acestea 

ajung mult mai greu și, cel puțin pentru 
moment, România rămâne o țară Netflix.

Canale de streaming  
disponibile în România

Într-un comunicat trimis la redacție, monitorizarea 
globală Just Watch arată că Netflix are în România o 
cotă de piață de aproape 40%. Prime Video, canalul 
celor de la Amazon, este pe doi, cu puțin peste un 
sfert din piață. Pe trei este Horizon Go, cu 3%, iar 
HBO Max abia pe patru, cu 2%. Cifrele sunt valabile 
pentru primul trimestru din 2022. Pentru înțele-
gerea lor sunt necesare multe precizări.

Just Watch este un ghid pentru serviciile de strea-
ming, construit în jurul unui motor de căutare pentru 
producțiile difuzate de toate marile servicii disponi-
bile global, precum Netflix, Prime Video, Disney+ 
etc. Serviciul este disponibil în peste o sută de țări.

Monitorizarea Just Watch include doar serviciile 
legale de streaming și VoD. Conform datelor din 
alte surse, în România pirateria prin internet este 
încă la cote mari, dar serviciile de Video-on-Demand 
oferite de site-urile pirat nu sunt monitorizate și nu 
apar în statistici.

No 1

Netflix este principalul canal de televiziune online 
urmărit în România. El a devenit extrem de popular 
în perioada pandemiei și a carantinei. / Vezi Cum 
s-a schimbat cinematografia în pandemie. / Dintre 
marile servicii de streaming, este singurul care are 
o prezență specială în țara noastră. Pe lângă inter-
fața dedicată publicului român, include numeroase 
producții românești și din țările vecine. Oferta 
de programe pentru țările din Estul Europei este 
semnificativ mai mică decât în Vest și adesea există 
o întârziere de câteva zile sau chiar săptămâni între 
premierele internaționale și cele locale. Totuși, 
toate marile producții și producțiile exclusive 
Netflix sunt disponibile aproape instantaneu și în 
România.

Netflix domină piața mondială. Este nr. 1 în 94 de 
țări și are o audiență de ordinul miliardelor. Blogul 
britanic Electrical Direct, editat de o mare companie 
B2B europeană, a realizat propria statistică a cana-
lelor de streaming și VoD. Din proiect a rezultat 
o hartă a celor mai populare televiziuni online în 
funcție de țară.
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În Ro

Principalul rival pentru Netflix este Amazon Prime 
Video. În Statele Unite și în țări din sudul Europei, 
el a surclasat Netflix. În total în 11 țări – și nu chiar 
mici: India e pe listă.

În România, Prime Video are dezavantajul de a nu fi un 
bonus „prime” pentru utilizatorii serviciilor Amazon, 
întrucât liderul comerțului online pur și simplu nu 
este prezent în România. Acționând de unul singur 
pe piața locală, Prime Video în limba română oferă 
un număr foarte limitat de filme și seriale, îndeosebi 

Serviciile de streaming din România – cote de piață. Primul trimestru din 2022
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marile producții ale studiourilor Amazon: „The Wheel 
of Time”, „Expanse”, „The Man from The High Castle” 
ș.a. Totuși, din cauza restricțiilor regionale, în România 
nu pot fi vizionate nici măcar toate producțiile care au 
subtitrare în limba română. De asemenea, utilizarea 
VPS pentru a disimula IP-ul local, contravine politicilor 
Prime Video și poate atrage suspendarea contului. 
De asemenea, din oferta pentru România lipsesc 
serviciile integrate de la alți furnizori, vizionarea cu 
reclame și ofertele pay-per-view.

Aplicația de pe trei, Horizon GO, deja nu mai există. Ea 
a fost înlocuită cu Vodafone TV. Serviciul include și o 

componentă VoD, dar este unul integrat, unde difu-
zarea live a canalelor tv are un rol important. Centrat 
pe un device fizic – un mediabox customizat, oarecum 
după modelul Alexa – Vodafone TV este o ofertă de 
integrare a tuturor device-urilor utilizatorului. Serviciul 
s-a dezvoltat ca extensie a televiziunii prin cablu.

Un subcapitol special: HBO

Compania HBO a constituit un model pentru dezvol-
tarea producției cinematografice și de seriale. Din 
păcate pentru cei de la HBO, un model din preis-
toria streaming-ului. Centrul de greutate rămâne pe 

Cele mai populare servicii de streaming pe țări.  
Sursa: https://www.electricaldirect.co.uk/blog/most-popular-streaming-services
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distribuția clasică, prin cablu, în cadrul unor abona-
mente speciale. Streaming-ul online este de dată 
recentă, ca reacție la competiție, dar obiectivul 
major pare a fi conservarea clienților existenți. Iar 
aceștia sunt pe cablu. Flexibilizarea adusă de servi-
ciul dedicat online, HBO Max, încă se lovește de 
faptul/handicapul că filmele și serialele importante 
au fost deja văzute prin vechiul sistem de difuzare.

Dar HBO, ca primă televiziune globală de film, a rafinat 
un ghid de bune practici din care se inspiră toți compe-
titorii actuali. În primul rând, producțiile locale. Peste 
tot în lume, unde a avut acces, compania a finanțat și a 
difuzat cinematografie locală. În România canalul a avut 
o contribuție certă la impunerea Noului Val. A finanțat 
și film studențesc, scurt-metraj și film documentar.

HBO Max și Max Originals fac disponibile online, 
într-un mod quasi-exclusiv, producțiile proprii mai 
vechi și mai noi. GoT – „Game of Thrones” este seri-
alul care a stabilit recordurile mondiale de audiență 
și popularitate. Dar el deține și recordul de cel mai 
pirat produs cultural. Abia după această experiență, 
HBO a pariat masiv pe VoD. În prezent, pe segmentul 
online, se bate pentru poziția a treia în ierarhia 
mondială. Competiția, însă, devine una acerbă.

Categoria „Și alții  
care vin repede din urmă”

25% din „plăcinta” audienței din România este la capi-
tolul „Și alții”. Fiecare – sub 2% din piață. Aici găsim de la 
proiecte locale, cum este platforma testată de aproape 
10 ani de Digi, până la servicii care au o foarte mică 
ofertă sau nu au deloc ofertă pentru piața românească.

MUBI patinează cu destul succes prin piața mondială. 
Cu o politică de tip „catch all”, distribuie film nou, 
premiat-nepremiat, seriale la modă, filme vechi și 
foarte vechi, multe altele. Inclusiv filme de festival. 
Sau filme de referință, cum ar fi „400 de lovituri”, 
„Dictatorul” lui Chaplin, „Viața dublă a Veronicăi”, etc. 
etc., pe care nu le mai găsești nicăieri în altă parte.

iOS a lansat în 2015 Apple TV, care a devenit unul 
dintre cei mai importanți producători. În ultimii 
ani, au venit și premiile. Evident, dintre consuma-
tori sunt favorizați deținătorii de iPhone și devi-
ce-uri Apple, care în România nu sunt foarte nume-
roși. Prețul dispozitivelor are mare importanță. 
Această situație se regăsește în multe alte părți ale 
lumii. Politica de extindere a serviciilor, în parte-
neriat cu Roku, Amazon, Samsung, LG, precum și 
lansarea unui mediabox propriu, destul de ieftin, 
a dus la extinderea pieței, dar un alt impediment 
s-a dovedit a fi cantitatea foarte mică de content 
oferită utilizatorilor. Mult timp, Apple TV a încercat 
să distribuie doar producții proprii. Abia în 2020 a 
luat decizia să cumpere bulk-uri de film de la alte 
studiouri și a reușit să devină un actor important.

Disney la pachet

Un alt actor important la scară mondială este 
Disney+. Canalul intră zilele acestea în România 
și se fac încă vânzări promoționale. Lansarea e pe 
14 iunie. Având în portofoliu producții ale studiou-
rilor Disney, dar și Pixar, Marvel, Star Wars Studios, 
National Geographic ș.a., Disney țintește un public 
foarte tânăr, dar care consumă foarte mult internet.

Aceeași companie – Walt Disney – deține și un canal 
care adresează un public ceva mai matur. Hulu TV 
este s-a afirmat în ultimii ani ca un important produ-
cător de film, inclusiv în premiile internaționale. 
Serviciul întârzie să vină în Europa, dar probabil că o 
parte din programe vor fi disponibile prin Disney+. O 
altă parte este vândută către Netfix, care distribuie 
deja mai multe filme Hulu Originals. Evident, filmele 
și serialele pot fi văzute și prin VPN, fără subtitrare în 
română, dar, iarăși, aceasta ar reprezenta o încălcare 
a Termenilor și condițiilor publicați pe site.

Inițiativele locale

Platforma TIFF Unlimited este o inițiativă româ-
nească. Serviciul de Video-on-Demand valorifică 
filmele de artă disponibile în Festivalul de film din 
Transilvania și Premiile Gopo, care sunt parte a 
aceluiași proiect de promovare a filmului românesc 
și a celui european.

O altă inițiativă românească este canalul Cinepub. 
Filmele sunt disponibile complet gratuit pe site-ul 
proiectului și cu reclame pe Youtube. Producțiile 
disponibile nu sunt foarte numeroase, dar este 
deosebit de important faptul că există acest mediu 
unde sunt disponibile legal și în condiții excelente 
calitativ filme românești, predominant noi, de lung-
metraj, scurt-metraj și documentare. Oferta intrinsec 
artistică este completată cu un bogat material auxi-
liar. Making-off-uri, dialoguri cu creatorii și chiar „o 
istorie alternativă a filmului românesc”. lNumărul de abonați al serviciilor de streaming în 

2015. Sursa: Statista
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Strategic Thinking Group

Agenda România 2050 

O conversație despre viitorul României

Partea a II-a

S
ondajul de opinie „Agenda România 
2050. O conversație despre viitorul 
României – Ediția I” a fost realizat de 
INSCOP Research la comanda think-
tank-ului STRATEGIC Thinking Group 
(www.strategicthinking.ro) în cadrul 
unui proiect de cercetare sprijinit 

de mediul privat și având drept parteneri acade-
mici Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea București, Universitatea Politehnică 
București, Universitatea de Vest din Timișoara și 
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. 
Popa din Iași.   
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Proiectul Agenda România 2050 își propune demararea unei conver-
sații naționale despre politici publice esențiale pentru viitorul României 
pe termen lung, având ca punct de plecare opiniile românilor culese 
printr-o serie de sondaje de opinie naționale. Pornind de la ceea ce 
cred românii, dorim să încurajăm o conversație amplă a experților (din 
mediul academic, din sectorul public și privat) pe fiecare dintre temele 
proiectului. Proiectul își propune realizarea mai multor studii sociolo-
gice pe șase zone majore de interes pentru viitorul României, fiecare 
împărțită în teme specifice: societatea viitorului, infrastructura viito-
rului, mediul și resursele viitorului, economia și afacerile viitorului, 
tehnologiile și meseriile viitorului  și locul României în lumea viitorului.

Remus Ioan Ștefureac,  
președinte Strategic Thinking Group

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași s-a alăturat 
cu deosebit interes și aplecare demersului Strategic Thinking Group de 
a realiza o serie de studii sociologice la nivel național ca bază de discuție 
pentru conturarea viziunii de țară pentru orizontul 2050. Rezultatele 
actualului sondaj de opinie relevă o serie de aspecte importante ale 
percepției populației asupra stării de sănătate la nivel individual, dar și 
ale interacțiunii cu sistemul de sănătate din România. Preocuparea față 
de starea de sănătate și interesul pentru prevenție apar ca dominante 
în populație, susținând oportunitatea de a construi mecanisme publice 
care să răspundă acestor nevoi. Suntem convinși că analiza aprofundată 
a acestor date și a celor care vor fi în continuare colectate va furniza 
informații esențiale pentru dezvoltarea de politici publice în domeniul 
sănătății, iar Universitatea noastră se va implica în continuare în acest 
demers.

Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu,  
rectorul Universității de Medicină și Farmacie  

„Grigore T. Popa” din Iași
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Capitolul 4:  Percepția  
cu privire la starea de sănătate 

a populației

Starea de sănătate

Chestionați cu privire la starea actuală de sănă-
tate, 52,2% dintre români declară că nu știu să aibă 
probleme de sănătate. 20,6% declară că au probleme 
de sănătate cardiovasculare, 17,9% probleme reuma-
tologice, 10,7% probleme metabolice, 6,5% probleme 
respiratorii, 2,8% probleme oncologice, 9,5% alte 
probleme de sănătate decât cele enumerate mai sus. 
Nu știu sau nu răspund la această întrebare 0,5% din 
totalul eșantionului.

Analiza socio-demografică: Persoanele peste 60 
de ani și inactivii pasivi declară în procente mult 
peste medie că au probleme cardiovasculare. În 
rândul acelorași categorii se înregistrează cele mai 
ridicate procente de respondenți care declară că au 
probleme de sănătate reumatologice. Tinerii până 
în 30 de ani reprezintă categoria socio-demogra-
fică unde se înregistrează cel mai ridicat procent al 
celor care declară că nu au probleme de sănătate. 
Valori mult peste medie mai întâlnim și în rândul 
persoanelor până în 44 de ani, al gulerelor albe și 
al persoanelor cu venituri ridicate și foarte ridicate.

Preocuparea  
față de starea de sănătate

76,1% dintre români spun că îi preocupă foarte mult 
sau destul mult starea lor de sănătate (41,2%  dintre  
spun că îi preocupa foarte mult, iar 34,9% destul de 
mult). 23.8% declară că sunt preocupați destul de 
puțin sau deloc de starea lor de sănătate (16,8% destul 
de puțin, iar 7 % deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.        

Analiza socio-demografică: Persoanele cu studii 
superioare și gulerele albe declară în procente mai 
ridicate decât media că sunt preocupate destul 
de mult de starea lor de sănătate. Declară că sunt 
foarte preocupați de starea lor de sănătate mai 
ales persoanele peste 60 de ani, inactivii pasivi și 
locuitorii din regiunea Sud Vest Oltenia.

Nivelul de interes față de prevenție

85,8% dintre români declară că îi interesează foarte mult 
sau destul de mult prevenirea apariției unei boli sau a 
unor complicații ale unei boli (47,1% dintre respondenți 
spun că îi interesează foarte, iar 38,7% destul de mult). 
14,1% dintre români declară că îi interesează destul de 

puțin sau deloc prevenirea apariției unei boli sau a unor 
complicații ale unei boli (9,5% destul de puțin, iar 4,6% 
deloc). 0,1% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Locuitorii care declară 
că veniturile lunare le ajung pentru un trai decent 
declară în procente semnificativ mai ridicate decât 
media că sunt interesați de prevenție.

Surse de informare despre sănătate

Principalele surse de informare despre sănătate la care 
apelează românii sunt: medicul de familie  (variantă 
menționată de 70,2% dintre respondenți), medicul 
curant (variantă menționată de 25,7% dintre respon-
denți), website-uri dedicate furnizării de informații 
despre sănătate (15,4%), emisiuni TV/radio pe teme 
de sănătate (14,5%), Facebook și alte rețele sociale 
(9,9%), prietenii sau cunoștințele (7,4%), ziare și reviste 
care abordează teme de sănătate (6,6%). Nu știu 
sau nu răspund la această întrebare 1,6% din totalul 
eșantionului.

Analiza socio-demografică: Persoanele cu studii 
primare declară într-un procent semnificativ peste 
medie că se informează de la mediul de familie 
despre sănătate. Varianta „medicul meu curant” 
este aleasă într-un procent mult mai ridicat decât 
media de inactivii pasivi.

Frecvență contact cadru medical

28,5% dintre români declară că se adresează unui 
profesionist din domeniul sănătății pentru probleme 
legate de prevenție sau de starea de sănătate o data 
pe an, 16,7% de doua ori pe an, 8,3% de trei ori pe an, 
9,3% de patru ori pe an, iar 33,7% mai des de patru 
ori pe ani.

Analiza socio-demografică: Varianta „mai des de 4 
ori pe an” este aleasă în procente semnificativ mai 
ridicate decât media de inactivii pasivi și persoa-
nele peste 60 de ani.

Modalitate contact cadru medical

Prezentarea fizică la cabinet este modalitatea de inter-
acțiune cu profesioniștii din domeniul sănătății utilizată 
cel mai frecvent de majoritatea covârșitoare a popula-
ției. Mai precis, 91,3% din cei intervievați menționează  
această modalitate de interacțiune cu profesioniștii din 
domeniul sănătății. Alte modalități de interacțiune cu 
profesioniștii din domeniul sănătății menționate sunt: 
corespondenta prin servicii de mesagerie text (SMS, 
WhatsApp, etc.) (3,7%) prezentare online prin servicii 
de telemedicina (1,5%),  solicitare pentru vizită a profe-
sionistului din sănătate la domiciliu (1,3%), cores-
pondenta pe e-mail (1,2%). Nu știu sau nu răspund la 
această întrebare 1% din  totalul eșantionului.
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Starea de sănătate a populației

Care este starea actuală a dumneavoastră de sănătate? (% total eșantion)

20.6% 17.9%
10.7%

6.5%
2.8%

9.5%

52.2%

0.5%
 Am probleme de

sanatate
cardiovasculare

Am alte probleme
de sanatate

reumatologice

Am probleme de
sanatate

metabolice

Am probleme de
sanatate

respiratorii

Am probleme de
sanatate

oncologice

Am alte probleme
de sanatate decat
cele enumerate

mai sus

Nu știu să am 
probleme de 

sănătate

NR
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Starea de sănătate a populației - Profile

20.6%
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26%
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24% 22%
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46%
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14%
10%
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Reusim
 sa avem

 tot ce ne trebuie,

La Stat

La privat

VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care este starea actuală a dumneavoastră de sănătate?(%  Am probleme de sănătate cardiovasculare)
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Starea de sănătate a populației - Profile

17.9%
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Total

Barbat

Fem
eie

18-29

30-44

45-59

60+

Prim
ara

M
edie

Superioara

Inactivi pasivi

Inactivi potential activi

G
ulere albastre

G
ulere gri

G
ulere albe

 Bucuresti

 Urban, peste 90 m
ii loc

 Urban, sub 90 m
ii loc

 R
ural

Nord Est

Sud Est

Sud M
untenia

Sud Vest O
ltenia

Vest

Nord Vest

Centru

Bucuresti Ilfov.

Facebook

Instagram

Tik Tok

Nu Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Ne ajung num
ai pentru strictul necesar

Ne ajung pentru un trai decent

Reusim
 sa cum

param
 si unele bunuri m

ai
scum

pe

Reusim
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VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care este starea actuală a dumneavoastră de sănătate?(%  Am alte probleme de sănătate reumatologice)
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Starea de sănătate a populației - Profile
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62%
58%

70% 69%
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mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care este starea actuală a dumneavoastră de sănătate?(%  Nu știu să am probleme de sănătate )
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Preocuparea față de starea de sănătate proprie

Cât de preocupat sunteți de starea dvs. actuală de sănătate? (% total eșantion)

41.2%
34.9%

16.8%

7.0%
0.1%

Mă preocupă foarte
mult starea mea de

sănătate

Mă preocupă destul
de mult starea mea

de sănătate

Mă preocupă destul 
de puțin starea mea 

de sănătate

Nu mă preocupă
deloc starea mea de

sănătate

NS/NR
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Preocuparea față de starea de sănătate proprie - Profile
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22%
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Cât de preocupat sunteți de starea dvs. actuală de sănătate? (% Nu mă preocupă deloc / foarte putin ) 
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Preocuparea față de starea de sănătate proprie - Profile

34.9% 34% 35%
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Cât de preocupat sunteți de starea dvs. actuală de sănătate?(% Mă preocupă destul de mult starea mea de sănătate ) 
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Preocuparea față de starea de sănătate proprie - Profile
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Cât de preocupat sunteți de starea dvs. actuală de sănătate?(% Mă preocupă foarte mult starea mea de sănătate ) 



30

revistaCULTURA.ro

TITLU RAPORTwww.strategicthinking.ro

Nivelul propriu de interes față de prevenție
Prevenția reprezintă totalitatea măsurilor de promovare a sănătății și de combatere a factorilor de risc menite să păstreze 
starea de sănătate, fie prin impiedicarea apariției unei boli fie prin evitarea apariției complicațiilor unei boli deja existente. Care 
este nivelul dumneavoastră de interes față de prevenție? (% total eșantion)

47.1%
38.7%

9.5%
4.6%

0.1%
Mă interesează foarte mult 
prevenirea apariției unei 

boli, sau a unor complicații 
ale unei boli

Mă interesează destul de 
mult prevenirea apariției 

unei boli, sau a unor 
complicații ale unei boli

Mă interesează destul de 
puțin prevenirea aparitiei 

unei boli, sau a unor 
complicații ale unei boli

Nu mă interesează deloc 
prevenirea apariției unei 

boli, sau a unor complicații 
ale unei boli

NS/NR

85.6% 
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Nivelul propriu de interes față de prevenție - Profile

38.7%
41%
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Care este nivelul dumneavoastră de interes față de prevenție?(% Mă interesează destul de mult)
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Nivelul propriu de interes față de prevenție - Profile
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 tot ce ne trebuie,
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VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care este nivelul dumneavoastră de interes față de prevenție?(% Mă interesează foarte mult )
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Surse de informare despre sănătate
Care sunt sursele dumneavoastră de informații referitoare la sănătate și modul de îngrijire a acesteia? 
(% total eșantion)

70.2%

25.7%
15.4% 14.5% 9.9% 7.4% 6.6% 1.6%

Medicul meu de
familie

 Medicul meu
curant

Website-uri
dedicate

furnizarii de
informatii

despre sanatate

Emisiuni
TV/radio pe

teme de
sanatate

Facebook și 
alte rețele 

sociale

Prietenii sau 
cunoștințele

Ziare si reviste
care abordeaza

teme de
sanatate

NS/NR
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Surse de informare despre sănătate - Profile

70.2% 69%
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 tot ce ne trebuie,

La Stat

La privat

VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care sunt sursele dumneavoastră de informații referitoare la sănătate și modul de îngrijire a acesteia?(% Medicul meu de familie ) 
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Surse de informare despre sănătate - Profile
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 tot ce ne trebuie,
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VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Care sunt sursele dumneavoastră de informații referitoare la sănătate și modul de îngrijire a acesteia? (%  Medicul meu currant ) 
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Frecvență contact cadru medical

Cât de des vă adresați unui profesionist din domeniul sănătății (medic, asistentă medicală, farmacist, stomatolog, 

psiholog, nutriționist, etc.) pentru probleme legate de prevenție sau de starea de sănătate?  (% total eșantion)

28.5%

16.7%

8.3% 9.3%

33.7%

3.5%

O dată pe an De două ori pe an De trei ori pe an De patru ori pe an Mai des de patru ori
pe an

NS/NR
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Frecvență contact cadru medical - Profile
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mediaTip localitateSex Varsta Sector

Cât de des vă adresați unui profesionist din domeniul sănătății (medic, asistentă medicală, farmacist, stomatolog, psiholog, 
nutriționist, etc.) pentru probleme legate de prevenție sau de starea de sănătate?(% O dată pe an)
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Frecvență contact cadru medical - Profile

33.7%
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31%

39%

23%

35% 34% 34%
32%

28%
33%

38% 36%
40%

31% 29% 30% 31%
26%
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Cât de des vă adresați unui profesionist din domeniul sănătății (medic, asistentă medicală, farmacist, stomatolog, psiholog, 
nutriționist, etc.) pentru probleme legate de prevenție sau de starea de sănătate? (% Mai des de patru ori pe an)
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Modalitate contact cadru medical

Ce modalitate de interacțiune cu profesioniștii din domeniul sănătății (medic, asistentă medicală, farmacist, 
stomatolog, psiholog, nutriționist, etc.) utilizați cel mai frecvent?   (% total eșantion)

91.3%

1.3% 1.2% 3.7% 1.5% 1.0%
Prezentare fizică la

cabinet
Solicitare pentru

vizită a
profesionistului din

sănătate la domiciliu

Corespondență pe e-
mail

Corespondență prin 
servicii de mesagerie 

text (SMS, 
WhatsApp, etc.)

Prezentare online
prin servicii de
telemedicină

NS/NR
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Modalitate contact cadru medical - Profile
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Ce modalitate de interacțiune cu profesioniștii din domeniul sănătății (medic, asistentă medicală, farmacist, stomatolog, 
psiholog, nutriționist, etc.) utilizați cel mai frecvent?(% Prezentare fizică la cabinet)
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Participarea adulților din România la activități de învățare pe tot 
parcursul vieții nu este una foarte ridicată, arătând cel puțin două 
lucruri: pe de o parte, încrederea limitată pe care adulții o acordă 
învățării ca mijloc de promovare și dezvoltare profesională, iar pe de 
altă parte, disponibilitatea scăzută de a investi resurse în educație și 
formare, atât la nivel individual (buget propriu), cât și la nivel de orga-
nizație. Putem observa că discrepanțele și inegalitățile clasice din soci-
etatea noastră sunt reflectate și aici: bărbații au o rată de participare la 
formare aproape dublă față de cea a femeilor, iar cei cu nivel de trai și 
de educație medii și ridicate au o pondere de aproape trei ori mai mare 
în populația care accesează cursuri de formare profesională. Interesant 
este faptul că nu regăsim discrepanțe așa de mari cum ne-am fi putut 
aștepta între urban și rural, iar un semn de optimism ar putea fi repre-
zentat de faptul că tinerii cu vârste cuprinse între 18-29 de ani inves-
tesc cel mai mult în propria formare și dezvoltare profesională. Atunci 
când vine vorba despre automatizare, inteligență artificială, interfață 
creier-mașină, putem sesiza o tendință de polarizare a percepțiilor. Ca 
o lecție învățată a pandemiei, remarcăm faptul că aproximativ jumă-
tate dintre cei chestionați manifestă interes și disponibilitate pentru 
telemuncă

Prof. univ. dr. Lucian Ciolan,  
prorector, Universitatea București

Capitolul 5: Percepția asupra 
Științei și Tehnologiei. 

Inteligența artificială și roboții. 
Meseriile viitorului

Afinitatea față de noile tehnologii

71,9% dintre români declară că ar fi interesați să 
învețe mai multe despre cum funcționează noile 
tehnologii, în timp ce 27,6% nu ar fi interesați, iar 
0,5% nu știu sau nu răspund.

Analiza socio-demografică: Persoanele până în 30 
de ani, persoanele cu studii superioare, gulerele 
gri și gulerele albe sunt categoriile cele mai inte-
resate să afle mai multe despre cum funcționează 

noile tehnologii. Manifestă un dezinteres semnifi-
cativ mai ridicat decât alte categorii față de posibi-
litatea a învăța mai multe despre cum funcționează 
noile tehnologii persoanele peste 60 de ani, inac-
tivii pasivi și persoanele care nu au cont pe rețelele 
sociale.

Învățare pe tot parcursul vieții

17% dintre respondenți declară că au participat în 
ultimele 12 luni la cursuri de pregătire plătite sau 
furnizate de angajator pentru a-și îmbunătăți aptitu-
dinile, 81,1% spun că nu au urmat asemenea cursuri. 
Nu știu sau nu răspund 1,9%

Analiza socio-demografică: Declară că au parti-
cipat în ultimele 12 luni la cursuri de pregătire 
plătite sau furnizate de angajator pentru a-și îmbu-
nătăți aptitudinile în special: persoanele cu vârsta 
sub 60 de ani, cele cu educație superioară, gulerele 
gri sau albe, angajații la stat.

19,1% dintre respondenți declară că au urmat  cursuri 
de pregătire plătite din bugetul propriu, 80,5% spun 
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că nu au urmat asemenea cursuri. Procentul non-răs-
punsurilor este de 0,4%.

Analiza socio-demografică: Persoanele cu vârsta 
sub 44 de ani, cei cu educație superioară, gulerele 
albe, locuitorii din București sau din urbanul mare, 
cei cu un venit mai ridicat au urmat  în ultimele 12 
luni cursuri de pregătire plătite din bugetul propriu 
într-o proporție mai mare decât celelalte categorii 
de populație.

27,5% dintre respondenți declară că au beneficiat 
de pregătire la locul de muncă (sub îndrumarea unor 
colegi, supervizori) în ultimele 12 luni, 70,5% răspund 
negativ la această întrebare și 2% nu știu sau nu 
răspund.

Analiza socio-demografică: Bărbații, persoanele 
cu vârsta sub 44 de ani,  cei cu un nivel de educație 
mai ridicat, gulerele gri și cei cu un venit mai ridicat  
au beneficiat de pregătire la locul de muncă într-o 
măsură mai mare decât restul populației.

Percepția asupra științei  
și tehnologiei

Rugați să-și exprime acordul cu afirmația ”Știința și 
tehnologia ne fac viața mai sănătoasă, mai ușoară și 
mai confortabilă”, folosind o scală de la 1 la 10, unde 
1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord 
total”, 7% dintre respondenți aleg varianta 1,  0,6%  - 
varianta 2, 1,2% - varianta 3,  3,3% - varianta 4, 12% - 
varianta 5.  Varianta 6 este aleasă de către 4,7% dintre 
respondenți, 7 de către 10,1% , 8- 15,8%, 9- 8,8%, 10 
- 34,9%. Ponderea persoanelor care acordă notele 8, 9 
și 10, adică un acord ridicat este de 59.5%, indicând un 
nivel mare de răspunsuri favorabile.  Procentul non-răs-
punsurilor este de 1,5% din totalul eșantionului.

Rugați să-și exprime acordul cu afirmația „Datorită 
științei și tehnologiei, generația următoare va avea 
mai multe posibilități de împlinire”, folosind o scală 
de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 
10 înseamnă „acord total”, 6,1% dintre respondenți 
aleg varianta 1,  1,4% - varianta 2, 2,6% - varianta 
3,  2,8% - varianta 4, 13,1% - varianta 5.  Varianta 6 
este aleasă de către 5,7% dintre respondenți, 7 de 
către 9,3%, 8 - 15,7%, 9- 7,9%, 10 - 33,3%. Ponderea 
persoanelor care acordă notele 8, 9 și 10, adică un 
acord ridicat este de 56.9%, indicând un nivel mare 
de răspunsuri favorabile.  Procentul non-răspunsu-
rilor este de 2% din totalul eșantionului.

Rugați să-și exprime acordul cu afirmația „Inteligența 
artificială și automatizarea vor crea mai multe locuri 
de muncă decât vor elimina”, folosind o scală de la 1 la 
10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă 
„acord total”, 19,5% dintre respondenți aleg varianta 
1,  3,9% - varianta 2, 5,2% - varianta 3,  6,2% - varianta 
4, 14,9% - varianta 5.  Varianta 6 este aleasă de către 

6,5% dintre respondenți, 7 de către 7,5% , 8 - 10%, 9 
- 3,7%, 10 - 20,1%. Ponderea persoanelor care acordă 
notele 8, 9 și 10 este de 33.8%, indicând un nivel 
scăzut de răspunsuri favorabile 2,7% dintre respon-
denți nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Atitudinea față de utilizarea 
Inteligenței artificiale

38,3% dintre participanții la sondaj au o părere bună 
despre utilizarea inteligentei artificiale în tot mai 
multe domenii de activitate. 41,5% au o părere nici 
bună/nici proastă, iar 18,4% o părere proastă. 1,4% 
nu știu sau nu pot aprecia, iar 0,4% nu răspund.           

Analiza socio-demografică: Au o părere bună 
despre utilizarea inteligenței artificiale mai ales 
bărbații, persoanele cu vârsta până în 30 de ani, 
persoanele care locuiesc în București și persoa-
nele cu venituri foarte ridicate. Au o părere proastă 
despre utilizarea inteligenței artificiale mai ales 
persoanele cu studii primare și persoanele cu vârsta 
între 45 și 59 de ani.

Atitudinea față de utilizarea  
roboților industriali

43% dintre români au o părere bună despre utili-
zarea roboților pentru a simplifica sarcinile oame-
nilor la locul de muncă, 27,7% au o părere nici bună/
nici proastă, iar 28,2% o părere proastă. 0,8% nu știu 
sau nu pot aprecia, în timp ce 0,3% nu răspund.

Analiza socio-demografică: Au o părere bună 
despre utilizarea roboților pentru a simplifica sarci-
nile oamenilor la locul de muncă mai ales persoanele 
cu studii superioare și gulerele albe. Au o părere 
proastă despre utilizarea despre utilizarea robo-
ților pentru a simplifica sarcinile oamenilor la locul 
de muncă mai ales persoanele cu studii primare și 
persoanele care au venituri foarte scăzute.

Atitudinea față de utilizarea 
interfeței creier-mașină

30,2% dintre respondenți au o părere bună despre 
posibilitatea utilizării unei interfețe creier-ma-
șină, prin intermediul unei căști speciale, care să 
permită teleghidarea mentală a diferitelor dispozi-
tive, inclusiv la locul de muncă. 32,7% au o părere 
nici bună/nici proastă despre această posibilitate, 
iar 33,2% o părere proastă. 3,5% nu știu sau nu pot 
aprecia, în timp ce 0,4% nu răspund.

Analiza socio-demografică: Au o părere bună 
despre posibilitatea utilizării unei interfețe 
creier-mașină, prin intermediul unei căști speciale, 
care să permită teleghidarea mentală a diferitelor 
dispozitive, inclusiv la locul de muncă mai ales 
bărbații și persoanele cu vârsta până în 30 de ani.  
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Afinitatea față de noile tehnologii

Dvs. personal sunteți interesat să învățați mai multe despre cum funcționează noile tehnologii? (% total eșantion)

71.9%

27.6%

0.5%
Da Nu NS/NR

TITLU RAPORTwww.strategicthinking.ro

Afinitatea față de noile tehnologii - Profile
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mediaTip localitateSex Varsta Sector

Dvs. personal sunteți interesat să învățați mai multe despre cum funcționează noile tehnologii? (% DA)
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Afinitatea față de noile tehnologii - Profile
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VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Dvs. personal sunteți interesat să învățați mai multe despre cum funcționează noile tehnologii? (% NU )

TITLU RAPORTwww.strategicthinking.ro

Învățare pe tot parcursul vieții  (I)  
In ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă 
îmbunătăți aptitudinile? (% total eșantion)
Cursuri de pregătire plătite sau furnizate de angajator

17.0%

81.1%

1.9%

Da Nu NS/NR
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Învățare pe tot parcursul vieții (I)  - Profile
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In ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă îmbunătăți 
aptitudinile? Cursuri de pregătire plătite sau furnizate de angajator (%  DA ) 
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Învățare pe tot parcursul vieții (I)  - Profile
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In ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă îmbunătăți 
aptitudinile? Cursuri de pregătire plătite sau furnizate de angajator (%  NU ) 
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Învățare pe tot parcursul vieții (II)  
În ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă 
îmbunătăți aptitudinile? (% total eșantion)
Cursuri de pregătire plătite din bugetul propriu

19.1%

80.5%

0.4%
Da Nu NS/NR
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Învățare pe tot parcursul vieții (II)  - Profile
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În ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă îmbunătăți
aptitudinile? Cursuri de pregătire plătite din bugetul propriu (%  DA ) 
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Învățare pe tot parcursul vieții (II)  - Profile
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În ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă îmbunătăți
aptitudinile? Cursuri de pregătire plătite din bugetul propriu (%  NU ) 
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Învățare pe tot parcursul vieții (III)  
În ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă 
îmbunătăți aptitudinile? (% total eșantion)
Pregătire la locul de muncă (sub îndrumarea unor colegi, supervizori)
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70.5%

2.0%

Da Nu NS/NR
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Învățare pe tot parcursul vieții (III)  - Profile
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În ultimele 12 luni, aţi participat sau nu la vreunul dintre următoarele tipuri de pregătire/instruire pentru a vă îmbunătăți

aptitudinile? Pregătire la locul de muncă (%  DA ) 
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Învățare pe tot parcursul vieții (III)  - Profile
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aptitudinile? Pregătire la locul de muncă (%  NU ) 
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Percepția asupra științei și tehnologiei (I)  
Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți 
de acord cu următoarele afirmații? (% total eșantion)
Știința şi tehnologia ne fac viața mai sănătoasă, mai ușoară şi mai confortabilă

7.0%
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Percepția asupra științei și tehnologiei (I)  - Profile
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Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți de acord

cu următoarele afirmații? Știința şi tehnologia ne fac viața mai sănătoasă, mai ușoară şi mai confortabilă (% NOTA 10)
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Percepția asupra științei și tehnologiei (II)  
Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți 
de acord cu următoarele afirmații? (% total eșantion)
Datorită științei şi tehnologiei, generația următoare va avea mai multe posibilități de împlinire
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Percepția asupra științei și tehnologiei (II)  - Profile
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Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți de acord
cu următoarele afirmații? Datorită științei şi tehnologiei, generația următoare va avea mai multe posibilități de împlinire
(% NOTA 10)
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Percepția asupra științei și tehnologiei (III)  
Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți 
de acord cu următoarele afirmații? (% total eșantion)
Inteligența artificială și automatizarea vor crea mai multe locuri de muncă decât vor elimina
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Percepția asupra științei și tehnologiei - Profile
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Folosind o scară de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „dezacord total” iar 10 înseamnă „acord total”, în ce măsură sunteți de acord
cu următoarele afirmații? Inteligența artificială și automatizarea vor crea mai multe locuri de muncă decât vor elimina
(% NOTA 10)
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Atitudinea față de utilizarea Inteligenței Artificiale
Ce părere aveți despre utilizarea inteligenței artificiale (definită drept capacitatea unei mașini de a imita funcții 
umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea) în tot mai multe domenii de activitate? (% total 
eșantion)
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bună/nici proastă
o părere proastă Nu stiu / nu pot

aprecia
Nu raspund

TITLU RAPORTwww.strategicthinking.ro

Atitudinea față de utilizarea Inteligenței Artificiale - Profile
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Ce părere aveți despre utilizarea inteligenței artificiale (definită drept capacitatea unei mașini de a imita funcții umane, cum ar 

fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea) în tot mai multe domenii de activitate? (% o părere bună )
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Atitudinea față de utilizarea Inteligenței Artificiale - Profile
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Ce părere aveți despre utilizarea inteligenței artificiale (definită drept capacitatea unei mașini de a imita funcții umane, cum ar 

fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea) în tot mai multe domenii de activitate? (% o părere nici bună/nici proastă )

TITLU RAPORTwww.strategicthinking.ro

Atitudinea față de utilizarea Inteligenței Artificiale - Profile
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Ce părere aveți despre utilizarea inteligenței artificiale (definită drept capacitatea unei mașini de a imita funcții umane, cum ar 

fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea) în tot mai multe domenii de activitate? (% o părere proastă )
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Atitudinea față de utilizarea roboților industriali

În general, ce părere aveți despre utilizarea roboților pentru a simplifica sarcinile oamenilor la locul de muncă? 
(% total eșantion)
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Nu raspund
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Atitudinea față de utilizarea roboților industriali - Profile
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În general, ce părere aveți despre utilizarea roboților pentru a simplifica sarcinile oamenilor la locul de muncă? 
(% o părere bună ) 
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Atitudinea față de utilizarea roboților industriali - Profile
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În general, ce părere aveți despre utilizarea roboților pentru a simplifica sarcinile oamenilor la locul de muncă? 
(% o părere nici bună/nici proastă ) 
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Atitudinea față de utilizarea roboților industriali -
Profile
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În general, ce părere aveți despre utilizarea roboților pentru a simplifica sarcinile oamenilor la locul de muncă? 
(% o părere proastă ) 
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Atitudinea față de utilizarea interfeței creier mașină

Ce părere aveți despre posibilitatea utilizării unei interfețe creier-mașină, prin intermediul unei căști speciale, care să 
permită teleghidarea mentală a diferitelor dispozitive, inclusiv la locul de muncă? (% total eșantion)
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0.4%
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o părere proastă Nu stiu / nu pot
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Nu raspund
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Atitudinea față de utilizarea interfeței creier mașină - Profile
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Ce părere aveți despre posibilitatea utilizării unei interfețe creier-mașină, prin intermediul unei căști speciale, care să permită 

teleghidarea mentală a diferitelor dispozitive, inclusiv la locul de muncă? (% o părere bună ) 
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Atitudinea față de utilizarea interfeței creier mașină - Profile
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Ce părere aveți despre posibilitatea utilizării unei interfețe creier-mașină, prin intermediul unei căști speciale, care să permită 

teleghidarea mentală a diferitelor dispozitive, inclusiv la locul de muncă? (% o părere nici bună/nici proastă ) 
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Atitudinea față de telemuncă

Dvs. personal sunteți dispus să lucrați de la distanță prin intermediul aplicațiilor online de comunicare? (% total 
eșantion)

47.7% 47.1%

5.0%
0.3%

Da Nu Nu stiu / nu pot
aprecia / nu lucrez

Nu raspund

Atitudinea față de telemuncă

47,7% dintre cei intervievați ar fi personal dispuși să lucreze de la distanță prin 
intermediul aplicațiilor online de comunicare, în timp ce  47,1% nu ar fi.  5% nu 
știu sau nu pot aprecia, iar 0,3% nu răspund.

Analiza socio-demografică: Ar fi dispuși să lucreze la distanță prin tele-
muncă mai ales tinerii până în 29 de ani, persoanele cu studii superioare și 
gulerele albe. Nu își doresc o asemenea perspectivă în special persoanele 
cu studii primare, gulerele albastre și persoanele care nu au cont pe rețe-
lele sociale.
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Atitudinea față de telemuncă - Profile
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Dvs. personal sunteți dispus să lucrați de la distanță prin intermediul aplicațiilor online de comunicare? (% DA )
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Dvs. personal sunteți dispus să lucrați de la distanță prin intermediul aplicațiilor online de comunicare? (% NU  )
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Lumea de astăzi a ieșit din paradigma blocurilor geopolitice stabile 
ale secolului 20 și s-a schimbat semnificativ prin fragmentarea inte-
reselor și multiplicarea relațiilor internaționale bilaterale, prin creș-
terea disparităților economice și sociale, dar și prin avansul tehnologic 
rapid și interdependențele circuitelor globale logistice. În contextul 
unei perioade dominate de riscurile de securitate globale generate de 
intervenția militară nelegitimă a Federației Ruse în Ucraina, dar și după 
cei doi ani de restricții pandemice și intrarea într-o criza energetică 
generalizată, românii, ca și ceilalți europeni, resimt acut nevoia de sigu-
ranță, în raport cu care instituțiile publice sunt chemate să ofere mai 
multe mecanisme de stabilitate și securitate. Dezbaterea asupra preo-
cupărilor și îngrijorărilor exprimate social prin curentele de opinie își 
găsește un spațiu privilegiat în mediul universitar. La Universitatea de 
Vest din Timișoara s-au conturat, de mai mulți ani, programe și proiecte 
de cercetare, educație și dezbatere comunitară îndreptate spre dezvol-
tarea culturii de securitate și spre aprofundarea principiilor și reali-
tăților care funcționează astăzi în relațiile internaționale. Ca urmare a 
proiectelor strategice derulate și a orientării structurale către dezvol-
tarea culturii de securitate în mediul academic, Universitatea de Vest 
Timișoara a obținut în 2020 statutul de membră a Colegiului European 
de Securitate și Apărare al UE, în cadrul căruia participă, prin compo-
nente educaționale, la dezvoltarea resurselor umane din UE. Avem tot 
mai mare nevoie de jaloane în cunoașterea și înțelegerea realităților 
internaționale, pentru a ne fixa strategia de dezvoltare ca țară, pentru un 
termen de minimum zece sau chiar douăzeci și cinci de ani. Contextul 
securitar și al poziționării noastre strategice, ca stat component al UE și 
NATO, reprezintă o piesă de referință pentru construcția acestei stra-
tegii, în orizontul anului 2050.

Prof. univ. dr. Marilen Pirtea,  
rectorul Universității de Vest din Timișoara

Capitolul 6: Securitatea 
națională a viitorului

Direcție România – Vest vs. Est

În opinia a 83,5% dintre români, VEST (adică UE, 
SUA, NATO)  este direcția înspre care ar trebui să 
se îndrepte România din punctul de vedere al alian-
țelor politice și militare. 8% consideră că România ar 
trebui să se îndrepte către EST (adică Rusia, China). 
Ponderea non-răspunsurilor este de 8,5%.

Analiza socio-demografică: Nu sunt dife-
rențe semnificative în funcție de categoriile 

socio-demografice analizate între cei care consideră 
că România ar trebui să se îndrepte către VEST din 
punctul de vedere al alianțelor politice și militare.

Garanțiile de securitate pentru 
România – percepție viitor

Dacă ar fi să se gândească la viitorul mai îndepărtat, 
65,8% dintre români cred că NATO va rămâne prin-
cipala garanție de securitate a României, în timp ce 
29% sunt de părerea contrarie. 5% nu știu sau nu pot 
aprecia, iar 0,2% nu răspund.

Analiza socio-demografică: Consideră că NATO 
va rămâne principala garanție de securitate a 
României în procente mai ridicate decât restul 
populației: tinerii până în 30 de ani și persoanele cu 
venituri foarte ridicate.
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Direcție România – Vest vs. Est
Dacă ar fi să vă imaginați situația României din 2050, care credeţi că ar trebui să fie direcţia înspre care să se 
îndrepte România din punct de vedere al alianţelor politice şi militare? (% total eșantion)

83.5%

8.0% 8.5%

VEST (adică UE, SUA, NATO) EST (adică Rusia, China) Ns/Nr
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Direcție România – Vest vs. Est - Profile
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Dacă ar fi să vă imaginați situația României din 2050, care credeţi că ar trebui să fie direcţia înspre care să se îndrepte 
România din punct de vedere al alianţelor politice şi militare? (% Vest)
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Garanțiile de securitate pentru România – percepție viitor
Au trecut aproape 20 de ani de la aderarea României la NATO. Dacă ar fi să vă gândiți la viiitorul mai îndepărtat, 
credeți că NATO va rămâne principala garanție de securitate a României? (% total eșantion)
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aprecia

Nu raspund
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Garanțiile de securitate pentru România – percepție viitor - Profile
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Au trecut aproape 20 de ani de la aderarea României la NATO. Dacă ar fi să vă gândiți la viiitorul mai îndepărtat, credeți că

NATO va rămâne principala garanție de securitate a României? (% DA )
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Garanțiile de securitate pentru România – percepție viitor - Profile

29.0%
27%

31%
26%

32%
35%

24% 22%

30% 29%
24%

31%
34%

31%
28%

23%

31%

23%

33% 32%

26%

35%

26%
23%

32% 31%

24%

31%
27% 26%

23%

34%
30% 30%

25% 23%

35%
30%

Total

Barbat

Fem
eie

18-29

30-44

45-59

60+

Prim
ara

M
edie

Superioara

Inactivi pasivi

Inactivi potential activi

G
ulere albastre

G
ulere gri

G
ulere albe

 Bucuresti

 Urban, peste 90 m
ii loc

 Urban, sub 90 m
ii loc

 R
ural

Nord Est

Sud Est

Sud M
untenia

Sud Vest O
ltenia

Vest

Nord Vest

Centru

Bucuresti Ilfov.

Facebook

Instagram

Tik Tok

Nu Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

Ne ajung num
ai pentru strictul necesar

Ne ajung pentru un trai decent

Reusim
 sa cum

param
 si unele bunuri m

ai
scum

pe

Reusim
 sa avem

 tot ce ne trebuie,

La Stat

La privat

VenitEducatie Ocupatie Regiune Social 
mediaTip localitateSex Varsta Sector

Au trecut aproape 20 de ani de la aderarea României la NATO. Dacă ar fi să vă gândiți la viiitorul mai îndepărtat, credeți că

NATO va rămâne principala garanție de securitate a României? (% NU  )
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Armata Romană

În opinia dvs., în viitor armata României …(% total eșantion)
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Armata Romană - Profile
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În opinia dvs., în viitor armata României …(% Ar trebui să se mărească)

Armata Română

În opinia a 70,9% dintre români, în viitor Armata 
României ar trebui să se mărească. 23,2% sunt de 
părerea că Armata Română ar trebui să rămână 
la fel ca acum, iar 3,5% că ar să se micșoreze. 
Ponderea non-răspunsurilor este de 2,4% din totalul 
eșantionului.

Analiza socio-demografică: Sunt de părere că 
Armata Română ar trebui să se mărească mai ales 
locuitorii din regiunea Sud Est și persoanele cu 
venituri foarte scăzute. Gulerele albe, persoanele 
cu studii superioare și locuitorii din regiunea Centru 
împărtășesc în proporții semnificativ mai ridicate 
decât restul populației părerea că Armata Română 
ar trebui să rămână la fel ca acum.
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În opinia dvs., în viitor armata României …(% Ar trebui să rămână la fel ca acum )

Aeronave NATO pe baza Mihail Kogălnicanu. Foto: MAPN
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Parteneri academici ai proiectului

Partenerii academici ai proiectului sunt: Universitatea Babes Bolyai din 
Cluj Napoca, Universitatea București, Universitatea Politehnica din București, 
Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Medicină și Farmacie 
Grigore T. Popa din Iași.   

Sponsorii și partenerii proiectului sunt: Fundația Superbet, INSCOP Research, 
Green Marketing Advisory, Business Review.
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Documentar

Holodomor –  
Foametea din Ucraina: 
istoria, filmele, cărțile

Cum și de ce Stalin  
a provocat deliberat genocidul

I
storia recentă a Estului european a trezit și trezește 
doar un interes marginal, redus la generalități. Se trăia 
rău. Se murea. Oamenii erau persecutați. Totul era ținut 
secret. Chiar și cele mai înfiorătoare povești umane 
trezesc un interes redus, limitat la grupuri de victime și 
urmași ai acestora și la cercetători de nișă. De regulă, 
interesul este local și personal.

Ca exemple, informațiile despre Ungaria 1956 trezesc 
prea puțin atenția în țări ca Bulgaria sau România; 
Praga 1968 suscită în Ungaria nu doar un interes 
redus, ci și dispute, dată fiind participarea tancu-
rilor maghiare, alături de cele rusești la eliminarea 
mișcării democratice. Poveștile despre gulag sunt, 
de asemenea, de uz local. Fiecare țară ex-comunistă 
a avut propriul ei sistem represiv și propriile povești 

atroce. Gulagul sovietic, cunoscut în lumea largă 
datorită lui Soljenițîn, suscită în România un mai mic 
interes decât Poarta Albă, Sighetul sau Piteștiul.

Chiar și în interiorul aceleiași țări, evenimentele sunt 
resimțite diferit și sunt păstrate selectiv în memorie. 
În România, Marea Foamete din 1946-47 este o 
poveste a Moldovei. Colectivizarea forțată este mai 
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mult o poveste a chiaburilor și a urmașilor lor. Istoria 
deportărilor suscită interes numai pentru cine a avut 
pe cineva deportat. Exilul e o poveste a exilaților. 
Doar foarte rar, asemenea istorii trec cu succes din 
memoria vie în memoria umanității.

Holodomor

Marea foamete din Ucraina, Holodomor, 1932-33, se 
înscrie în aceeași categorie. Vag cunoscută la nivelul 
publicului general, mai mult prin câteva cărți cu circu-
lație internațională de nișă, ea devine acum temă de 
interes public după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Pe de o parte, Holodomor ilustrează un episod de 
un dramatism extrem în care rușii și ucrainenii au 
fost în tabere opuse în chiar timpul clamatei prie-
tenii ruso-ucrainene. Pe de altă parte, războiul 
însuși a declanșat sau e pe cale să declanșeze o 
criză alimentară în multe țări din lume, iar seceta 
extremă care a lovit Europa în 2022 atrage inte-
resul asupra unora dintre principalii producători: 
Ucraina și Rusia, aflați acum în conflict. În urmă cu 
câteva luni, publicul părea să nici nu mai știe că grâul 
există. Pâinea era un dat natural, ieftin și din abun-
dență, vag legat de fotografiile cu lanuri de grâu de 
pe Flikr sau Insta. Acum „securitatea alimentară” 
devine un cuvânt-cheie.

Holodomor înseamnă în limba ucraineană moarte 
prin înfometare. A fost, mult timp, unul dintre secre-
tele bine păzite de sovietici. La fel cum în Rusia de azi 
este interzis să se vorbească despre război, orice refe-
rință la foamete era considerat sabotaj și trădare. Însă 

evenimentul a avut milioane de victime și amploarea 
sa nu a putut fi ascunsă nici de sovietici.

În 1932-33, pe fondul unor ani cu producție agricolă 
diminuată, în plină colectivizare, țăranii au fost lăsați 
fără resurse minime de hrană. Dar seceta nu se trans-
formă într-un dezastru umanitar decât dacă este 
stimulată de factorul politic și de proasta administrare.

Istorie

Condițiile meteorologice proaste au fost una singură 
dintre componente. Dezastrul a fost potențat de 
dorința Moscovei de a destructura mișcarea nați-
onalistă ucraineană și de a da o lecție țăranilor care 
se opuneau colectivizării. Chiaburii de la noi aveau 
ca paralelă în Ucraina și sudul Rusiei „culacii”. Cum 
avea să se procedeze și în celelalte state, inclusiv în 
România, pământurile culacilor au fost parțial confis-
cate. Li s-au impus, pentru pământurile rămase, cote 
ruinătoare. Muți au fost arestați, iar câteva zeci de 
mii au fost condamnați la moarte. Numărul celor 
deportați a fost de sute de mii. Întreaga structură de 
producție a fost alterată, iar comuniștii au fost incapa-
bili să pună altceva în loc.

Pe lângă aceste decizii politice vindicative, condu-
cerea comunistă dorea ca în paralel să forțeze 
mecanizarea agriculturii. Efectivele de cai au fost 
înjumătățite prin decizii administrative, începând 
cu 1930. Caii urmau să fie înlocuiți cu tractoare. 
Dar n-au fost. Industria sovietică a fost incapabilă 
să asigure necesarul creat. În 1931, 60% din trac-
toarele introduse în agricultură erau de import. În 

Statuia „Amintirea amară a copilăriei”, realizată de Petro Drozdovsky pentru Muzeul Genocidului.
În 2020, de Ziua Ucrainei, statuia a fost vandalizată.
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anii următori importurile au scăzut la zero din cauza 
Marii Crize mondiale. În loc să crească, producția 
sovietică de tractoare s-a redus și ea. Lipsită de 
caii care fuseseră eliminați printr-o viziune politică 

și fără a beneficia de mecanizare, agricultura din 
Ucraina a fost redusă la mijloace artizanale.

O rezoluție ONU adoptată în 2003 menționează între 
7 și 10 milioane de victime ale Holodomor numai în 
Ucraina. Lor li se adaugă numere foarte mari în Rusia 
și în nordul Caucazului. Dar lucrurile nu sunt nici-
decum clare.

Context

În 1933, de la război trecuseră 15 ani. De la războiul 
civil, 10. Oamenii își aminteau bine perioada de 
dinaintea bolșevicilor și mulți doreau ca aceștia să 
dispară. În timpul războiului civil, Ucraina se declarase 
independentă. A fost alipită URSS-ului de Armata 
Roșie în 1922. Naționalismul ucrainean și dorința de 
independență nu dispăruseră. Revoltele erau de mici 
dimensiuni, dar permanente. Poliția politică sovietică 
raporta mii de incidente la începutul anilor 1930.

Toată această tensiune se adăuga confiscării tere-
nurilor și colectivizării forțate. Spre deosebire de 
celelalte regiuni afectate de secetă, în Ucraina 
dezastrul umanitar a fost accentuat de represiune.

Genocid

În regiunile adiacente, pe Volga și la Marea Caspică, 
egal afectate de secetă și de decizii politice și admi-
nistrative proaste, dimensiunea dezastrului a fost 
uriașă, dar semnificativ mai mică decât în Ucraina. 
Nu există cifre certe, dar un set ponderat de date 
arată că între 5,5 și 7 milioane de oameni au murit 
de foame în Ucraina și 1-1,5 milioane în alte republici 
sovietice. Diferența majoră a fost că în alte regiuni 
s-a permis aducerea de alimente din alte părți ale 
URSS, dar Ucraina a fost închisă, nu au fost redistri-
buite alimente, nu au fost create rații și s-a îngrădit 
libera circulație. Partidul bolșevic a făcut totul 
pentru a crea condiții cât mai dificile populației și a 
agrava cât mai mult condițiile create de foamete.

Regiunea Odessa, 1932. După instalarea foametei, 
sovieticii confiscă, în plină iarnă, produse agricole 
din gospodăriile culacilor. Alimentele aveau să fie 
transportate în alte regiuni ale URSS. Sursa foto: 
Wikipedia.

Multe dintre imaginile care documentează marea 
foamete din Ucraina sunt greu de văzut și pot fi 
considerate ca expunând muribunzi și decedați 
în condiții degradante. Totuși, nu se poate face 
abstracție de valoarea documentară a acestor 
imagini. O parte dintre aceste imagini sunt incluse 
în articolul Holodomor: 13 fotografii șocante din 
timpul foametei din Ucraina publicat de Incredibilia. 
O altă arhivă media este disponibilă pe site-ul 
Enciclopediei Britanice.

În paralel, Ucraina a fost vizată de un val drastic 
de arestări și epurări. Intelectualii și clerul au fost 
primii vizați. Dar s-a mers până acolo încât au fost 
eliminați din viața publică nu doar ucrainenii ostili 
sau neutri față de comuniști, ci și cei din structu-
rile partidului bolșevic. Ei au fost înlocuiți cu ruși. 
Istoricii occidentali care au studiat arhivele URSS 
vorbesc despre frica reală a lui Stalin și a conducerii 
comuniste că Ucraina, chiar și comunistă, va dori 
din nou să fie independentă. Înfometarea până la 
moarte a fost o formă de represiune.

Politică

Despre Holodomor în URSS s-a vorbit abia în 
Glasnost, 50 de ani mai târziu. Chiar și atunci, au 
fost simple menționări, fără date concrete, docu-
mente și povești ale supraviețuitorilor.

Asociații ale ucrainenilor din diaspora, îndeosebi în 
Elveția și Canada, preluaseră mesaje ale supraviețu-
itorilor și documentaseră, cât se poate de indirect, 
valul de decese din Ucraina și din Rusia. Fotografii 
greu de văzut fuseseră extrase prin contrabandă 
din URSS și fuseseră publicate începând cu anii 

Iarna 1932-1933, deportarea unei familii din Donețk.  
Multe dintre deportări au fost în estul Ucrainei, în regiunile 

Lugansk și Donețk. Prin asemenea măsuri, populația ucraineană 
a fost înlocuită cu coloniști ruși sau cu populație deportată din 
alte zone ale URSS – Laponia, țările baltice sau Asia Centrală. 
Ca și în alte zone ale URSS, numărul rusofonilor din Ucraina a 

crescut masiv în urma valurilor masive de deportări din anii 1930.
Foto: Wikimedia
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1950. Dar, chiar și după prăbușirea URSS, nici la 
Moscova, nici la Kiev puterea politică nu s-a implicat 
până la sfârșitul anilor 1990 în recuperarea mărtu-
riilor și recunoașterea crimelor. Abia după 2000 
în Ucraina s-a înființat un muzeu dedicat marii 
foamete, iar Rada a adoptat un document în care a 
folosit termenul „genocid”.

În replică, Moscova recunoaște numărul mare de 
decese, dar contestă că ar fi fost vorba despre un 
genocid. Ca întotdeauna, Rusia încearcă să contro-
leze semantica pentru a controla gândirea. În spațiul 
sovietic și post-sovietic, cuvintele creează realitatea, 
nu invers. Discursul politic precede faptele și le poate 
modifica, orwellian, cu o superioritate suverană. 
Contestând termenul de „genocid”, politicienii ruși 
contestă ideea unor crime deliberate și reduc catas-
trofa umanitară la un accident climateric. Nici urmă de 
vinovați și de vinovăție. Represiunea dispare, conform 
logicii ruse, dacă nu se vorbește despre ea.

Mărturii

Primele relatări despre foametea din Ucraina 
apărute în mass media occidentală, în 1933, au 
fost publicate anonim de jurnalistul Gareth Jones, 
care reușise să facă trei vizite în URSS. Relatările 
sale au fost contestate de alți ziariști occidentali 
care primiseră viză sovietică și care beneficiaseră 
de tururi ghidate din partea sovieticilor, cu sate 
Potemkin și multă propagandă. Identificat ca autor 
al articolelor, Gareth Jones a fost silit să retrac-
teze. Mărturiile sale și notițele din acei ani au fost 
reluate de Ray Gamache, profesor de jurnalism la 
Harvard, care a publicat volumul „Martor ocular 
al Holodomorului”. Printre cele mai relevante 

informații notate de Gareth Jones este aceea că 
URSS diminuat, dar a continuat să exporte grâu și 
alimente și în anii foametei.

O altă carte de referință este „Foametea roșie” 
de Anne Applebaum. Unul dintre cei mai reputați 
jurnaliști ai momentului, Anne Appelbaum a scris 
mai multe cărți despre Rusia, spațiul ex-sovietic și 
țările din Europa Centrală. După mai multe volume 
dedicate Gulagului și Cortinei de fier, în 2017 Anne 
Applebaum a publicat „Red Famine”. Volumul pleacă 
de la întrebarea dacă Stalin a lăsat deliberat ca 
foametea să atingă asemenea proporții. Economistul 
indian Amartya Sen, profesor la MIT și Harvard, publi-
case în 1981 un studiu amplu – „Sărăcie și foamete” 
– care documenta numeroase cazuri din istoria 
recentă. Concluzia volumului era că influența sece-
telor este relativ redusă, iar escaladarea fenome-
nelor se datorează unor decizii politice și administra-
tive greșite. Totuși, cum remarca Sheila Fitzpatrick 
în The Guardian, cazul Ucrainei este special și mulți 
istorici vorbesc despre decizia directă a lui Stalin de 
a lăsa să se instaleze foametea.

Documente

Multe dintre cărțile apărute, inclusiv cea a Annei 
Applebaum, se bazează pe mărturii. Oricât de impre-
sionante, acestea pot fi acuzate de subiectivism. Dar 
nu lipsesc nici documentele. „Enciclopedia Istoriei 
Ucrainei” documentează întregul context al anilor 
1932-33. Sunt cuprinse deciziile politice, înființarea de 
noi organisme de represiune, confiscările, deportările.

Agravarea foametei prin decizii politice este anali-
zată și în volumul colectiv „Holodomor and Gorta 
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Mór” care trasează o paralelă între Ucraina 1933 și 
Irlanda 1850. Istoria orală a celor două evenimente 
este completată cu documente, unele inedite, din 
arhive diplomatice și din arhive secete. Lucrarea 
este disponibilă pe site-ul Universității Cambridge.

Cercetări

HREC – The Holodomor Research and Education 
Consortium, un ONG canadian al diasporei ucrai-
nene, a publicat lucrarea „A Sourcebook on the 
Famine of 1932-1933 in Ukraine”. Volumul, dispo-
nibil în PDF pe site-ul asociației, cuprinde docu-
mente sovietice și bolșevice, dar și corespon-
dența dintre demnitarii regionali și conducerea 
sovietelor. Imaginea care rezultă este că bolșe-
vicii erau bine informați asupra catastrofei sociale 
și acționau deliberat. Teroarea era decisă politic 
și urmărită în mod organizat. Alte capitole din „A 
Sourcebook on the Famine” rezumă studiile știin-
țifice, mărturii, jurnale, imagini și scrisori ale victi-
melor și supraviețuitorilor.

Un volum similar, apărut tot în Canada, este „The 
Famine of 1932–1933 in Ukraine: Anatomy of 
the Holodomor”, al cărui autor este Stanislav 
Kulchytsky. Volumul include fotografiile lui 
Alexander Wienerberger, primele documente 
concrete și incontestabile ale marii foamete.

Ficțiune

Goodreads a făcut o listă a celor mai populare 
titluri. Cartea Annei Applebaum este urmată de 
volumul lui Miron Dolot „Execuția prin înfometare: 
Holocaustul ascuns”. Întreaga listă cuprinde foarte 

puține titluri de ficțiune. Brutalitatea evenimen-
telor lasă prea puțin loc pentru asta.

Cele câteva sunt fie panorame, fie saga. „Maria”, 
de Ulas Samchuk, este prima referire literară la 
Holodomor și cartea care a impus acest cuvânt în 
media internațională. Romanul urmărește viața 
unei țărănci din 1861 până în timpul marii foamete. 
Ulas Samchuk, naționalist ucrainean, emigrase în 
anii 1930 în Cehia. Cartea a apărut în 1934. După 
1990 a devenit una dintre cărțile clasice ale litera-
turii ucrainene.

Vassil Barka, emigrant ucrainean în New York, a 
scris în anii 1950-60 mai multe nuvele și romane 
despre viața sub soviete. „Prințul galben”, apărut 
în 1963, este una dintre cele mai importante cărți 
despre genocid. Romanul a fost baza filmului 
„Holod/Golod 33” realizat de Oles Yanchuk în 1993.

Co-autor la „A Sourcebook on the Famine”, 
Alexander J. Motyl a scris și ficțiune. Romanul 
„Sweet Snow” a apărut în 2013 și spune povestea a 
trei evadați care se ascund și fug spre graniță prin 
Ucraina răvășită de foamete.

Filme

Povestea lui Gareth Jones a fost ecranizată 
de Agnieszka Holland în 2013, cu titlul „Mr. 
Jones”. Agnieszka Holland este autoarea filmului 
„Europa, Europa” pentru care a fost nominali-
zată la Oscar, a fost co-scenarist la „Alb”, filmul 
din trilogia culorilor al lui Kieslowski, și a semnat 
regia filmului „In Darkness”. Noul film este 
dedicat întregii cariere a lui Gareth Jones, inclusiv 
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asasinarea sa în China. Necazurile cu sovieticii, 
datorate dezvăluirilor sale despre Holodomor, 
constituie punctul culminant.

Marea foamete este fundalul mai multor filme 
ucrainene recente. „Ghidul”, 2014, este o odisee cu 
note tarkovskiene în care un cântăreț orb rătăcește 
prin Ucraina anilor 1930 ghidat de un copil murdar. 
„Recoltă amară”, 2017, este o poveste de dragoste 
în care un tânăr încearcă să revină în Ucraina izolată 
de sovietici pentru a-și salva iubita de la moarte. 
Foarte dur, cu o mare doză de violență grafică, 
este „Golod 33 / Foametea 33”, ecranizarea după 
romanul lui Barka.

Documentare

Sunt relativ numeroase documentarele care strâng 
mărturii despre Holodomor. Drama a sute de familii 
este reconstituită, trei generații mai târziu, din frag-
mente de amintiri, mici însemnări, colțuri de foto-
grafie. Filmul de televiziune „Holodomor: Vocile 
supraviețuitorilor”, 2015, încearcă să demonstreze 
că anii dezastrului au fost, de fapt, unii dintre cei 
mai buni ani agricoli, iar foametea a fost provo-
cată de decizii administrative, decizii politice și de 
teroare. Filmele „Femeia și pâinea”, 2015, și „Multe 
veri. Mereu”, 2020, au la bază interviuri cu nonage-
nare care au trăit acele momente istorice.

O altă specie a documentarului oferă o perspectivă 
amplă asupra evenimentelor de la începutul puterii 
bolșevice. „Genocidul din Ucraina anilor 1932-33”, 
realizat de Bobby Light în 2008, preia și dezvoltă 
ideea că foametea a fost provocată de confiscările 
masive de alimente ordonate de Stalin pentru a ruina 
clasa țăranilor bogați și pentru a elimina mișcarea 
naționalistă ucraineană. Serialul „Istoria Gulagului”, 

realizat de Patrick Norman începând cu 2019, dedică 
un episod marii foamete din Ucraina, considerând-o 
un experiment prin care Stalin a încercat să intro-
ducă munca forțată ca politică de stat, nu doar în 
Gulag, ci și în satele ucrainene și rusești.

Producții video

Invadarea Ucrainei de către ruși a relansat inte-
resul pentru istoria Ucrainei. Tema marii foamete 
a fost abordată de mai mulți dintre cei mai popu-
lari producători de content video. Probabil cea 
mai bună sinteză documentară este cea realizată 
de Vox cu titlul „Cum a înfometat Stalin Ucraina”. 
Filmul punctează informații esențiale, cuprinde 
hărți și infografice relevante și cuprinde mărturii 
ale supraviețuitorilor. Producții similare au fost 
lansate de canalele A Day in History și Radio Europa 
Liberă. Aceasta din urmă are o serie de producții 
video dedicate subiectului.

Pe lângă marii producători de conținut, vloggerii 
s-au implicat și ei în reluarea temei. Mos Kovitz a 
realizat în limba franceză un video documentat din 
surse indirecte, dar care include imagini rare de 
arhivă. Din rândul bloggerilor nu lipsesc nici nega-
ționiștii, cei care clamează bunele intenții ale lui 
Stalin, în ciuda milioanelor de morți.

Canalele sociale de con ți nut permit și dis tribuția 
unor documentare mai vechi, realizate cu ani sau 
zeci de ani în urmă. Imineo Documentaries, Pasha 
Moyer sau „Realwomen / Realstories” valorifică 
astfel documentare mai vechi. De asemenea, mai 
multe canale TV ucrainene au publicat online repor-
taje și documentare despre Holodomor dar, din 
păcate, acestea nu beneficiază de titrare în limbi de 
circulație. / N.I.
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Florin-Vasile Pop, care, ca fotograf, semnează 
Emanuel Luca, este licențiat al Facultății de Litere 
din Baia Mare, specializarea Limba și literatura 
română – Etnologie. A absolvit cursurile de master 
„Drepturile omului”, „Etnologie și Antropologie 
Socială” în cadrul Universității de Nord Baia 
Mare și studiile postuniversitare de specializare 
„Valorificarea Patrimoniului Cultural” (2010), în 
cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este doctorand al 
Școlii Doctorale Științe Umaniste la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere. Este 
redactor-șef al publicațiilor Archeus (din 2003) și 
Vatra Chioreană (din 2006). A coordonat proiec-
tele de cercetare și valorificare a patrimoniului 

cultural: Biserici din Ţara Lăpuşului. Tururi virtuale 
(2018) și Biserici din Ţara Chioarului. Tururi virtuale 
(2019) și a făcut parte din echipa de cercetare a 
proiectelor Biserici din Ţara Maramureșului. Tururi 
virtuale (2020), Eroii Maramureșului – Eroii României 
Mari (2018 – 2020) implementate de Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Maramureș în parteneriat cu 
Facultatea de Litere Baia Mare și alți actori cultu-
rali. Între 2006 și 2013 a participat la proiectul de 
inventariere a siturilor arheologice şi a monumen-
telor istorice din Maramureș și la Programul naţi-
onal eGISpat. Domenii de interes: patrimoniu 
cultural, mitologie, imagologie, fotografie, film 
documentar.

Știința veselă din fotografiile  
lui Florin Pop

Florin Pop (în stânga imaginii)  
într-o cercetare pe teren la Preluca
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Satul românesc este departe de a-și găsi ritmul și 
echilibrul între modern și tradițional. Dar satele din 
nord, curate și nu foarte îmbătrânite, unde tradi-
țiile au fost ținute vii până foarte recent, sunt privi-
legiate atunci când shift-ul de paradigmă înseamnă, 
într-o viziune ecologistă, întoarcerea la un trai în 
armonie cu natura. Pentru că, în esența lor, satele 
– și multe dintre energiile lor – sunt regenerabile.

Etnologul Florin Pop, alias Emanuel Luca, este el 
însuși un exemplu. Împărțit între studenții din oraș 
și vecinii de la țară, și-a creat în casa bătrânească din 
Copalnic-Mănăștur o locuință unde confortul modern 
se alătură cu naturalețe unui design arhitectural tradi-
țional, păstrat neștirbit. De aici pleacă, singur sau 
alături de studenții săi, pe dealurile și munții din jur în 
lungi fotosafari sau în cercetări antropologice. Satele 
Maramureșului, unde graiul și portul s-au păstrat 
adesea, constituie principala temă a fotografiilor sale. 
Adesea, acestea sunt însoțite de texte care notează și 
transmit bucuria simplă a locurilor. 

Parte dintre imagini și texte au fost reunite în 
albumul Claca de coasă din Țara Chioarului, publicat 
în vara acestui an. l
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Pregătiri pentru  
stagiul de practică etnografică
Dacă tot am intrat în horă și cu arheologii, într-un 
proiect comun, zicem și noi că azi am făcut o 
periegeză în zona Copalnic-Mănăștur, Dealu’ 
Mănășturului, Preluca Veche, Preluca Nouă, Aspra, 
Săhelbe – locuri în care vom ajunge și în perioada 
de practică de teren. Alături de colegii Vasile Chira 
și Daniel Pop (Etnologie anul I și anul II la Facultatea 
de Litere din Baia Mare), am făcut un tur de recu-
noaștere, bucurându-ne să găsim oameni fani, cu 
brațele și cu sufletele deschise. Am vizitat și locul 
de cazare / campare – însă, deocamdată, nu suflăm 
o vorbă (nici nu punem poze de-acolo), ca să nu vi 
se smintească gândul doar întru visare. Tot ce vă 
putem spune e că veți găsi toată tihna și confortul 
să vă refaceți după sesiune și, dacă e nevoie, să luați 
în piept și restanțele...  

Dar întâlnirile cu oamenii locului vor fi cele mai impor-
tante. Am vorbit și noi cu câțiva dintre ei. Pe unii i-am 
găsit acasă, alții erau pe câmp, la prășit mălaiul, la 
coasă sau la fân. Bucuroși să ne întâlnim. Bucuroși să 
vă întâlnească... 

Luni ne-am pre-umblat, urcând dinspre Mănăștur, 
pe Vicinal, până pe dealurile Prelucilor, și-apoi cobo-
rând înspre Cheile Lăpușului prin Săhelbe, să facem 
o scurtă recunoaștere pentru perioada de practică 
etnografică din iulie. La volan, Vasile. Eu – în dreapta, 
încercând să filmez câte ceva de pe drum prin 
parbrizul mașinii, și Daniel – cuminte, pe bancheta 
din spate. Acum, trebuie să vă spun că Vasile e olar. 
Un olar bun. Așa că învârte de volan, precum învârte 
în atelierul lui roata. Îl bănuiesc că îi e dor de roata 
veche și, tocmai de aceea, mișcă și piciorul iute pe 
pedale. Eu recunosc: începusem să apăs, din ce în 
ce mai des, pe o frână imaginară aflată în dreptul 
scaunului meu din dreapta la fiecare curbă. Daniel 
– cuminte, pe bancheta din spate, încă nu zicea 
nimic. Până la un dâmb mai mare de urcat. Biserică-n 
dreapta. Soare-n apus. Sat în vale. Copilăria lui Vasile 
peste două dealuri. Curbă-n stânga. O balotieră 
legată după tractor, aproape în mijlocul drumului. 
Vasile apasă frâna mai tare. Daniel zice vezi, numa’, 
vezi, că ne sar aparatele (foto) din mașină. Vasile 
ne spune mă iertați, râde și salută oamenii veniți 
de la fân, schimbă câteva vorbe cu ei. Eu încerc să 
zâmbesc, cam palid, și mergem mai departe. 

Ne mai întâlnim pe drum cu câțiva oameni, la câmp, în 
spatele unei cositoare mecanice. Și-apoi, un grup ce 
terminase de balotat fânul, lângă o casă. Ajungem în 
Săhelbe și... nu se mai aud motoare. Nici cositoare. Din 
capătul drumului, vedem doar o femeie ce mână calul 
la prășit. Facem poze. Daniel ne „vinde” câteva idei de 
încadrare și compoziție foto, până ce ajung oamenii cu 
prășitoarea la capătul brazdei. Chipurile se deslușesc. 

Mă bucur să-i cunosc. Terezia Florian. Mircea Florian. 
Un pinten de deal însorit. 

Terezia ne spune c-a tăiat un cireș acasă. Mergeți de 
mâncați, că-s coapte cireșele. În gândul nostru, obiș-
nuiți cu tăiat de porci și miei, cireșul tăiat și îmburdat e 
ceva neștiut... Mergem până acolo. În spatele casei, o 
creangă mare de cireș era îmburdată la pământ. Plină 
de cireșe negre și pietroase, dulci și zemoase. Pomul 
nu era tăiat de tot. Doar deasupra crengii prăvălite la 
pământ, se vedea o urmă de tăietură. Iute, sigură și 
precisă. Aproape ca o urmă de bisturiu. Doi oameni 
culegeau cireșe din crengile plecate. Din cireșul ăsta 
o căzut un băiat, ne-au spus... Sub crengile mari, cire-
șele, zdrobite de pământ, nu așteptau nicio explicație. 
Poate doar noi aveam în gând vorbele Tereziei: Am 
tăiat un cireș. Mergeți și mâncați! 

Mâncăm, ne mânjim pe degete și pe față de negrul 
dulceții, mulțumim frumos și pornim spre casă un 
pic grăbiți. Acum, din cauza mea. Că uitasem să 
las o cheie acasă, pentru Rodi. Și trebuie să știți că 
timpul măsurat la Preluca și-n Săhelbe, nu-i totuna 
cu cel scurs în Baia Mare și nici la Mănăștur... Vasile 
conduce și mai repede spre casă. 

Ieșim din Preluca Nouă, străbatem pădurea de pe 
Rântaș și în dreapta se deschide un luminiș. Încetinește. 
Ce faini îs, zice deodată, și aproape oprește mașina. În 
dreapta, într-o vale, pe-un capăt de țol, stăteau patru 
oameni, uitându-se, la sfârșitul zilei, către un șir de 
fârcituri puse în rând. Se vedea că unele-s mai vechi 
iar altele făcute recent, de bună seama, azi sau ieri. Și 
Vasile repetă, no, ia ce faini... și mașina curge din ce 
în ce mai încet, precum roata lui de olar. Poate că era 
vremea de o poză cu clăi, după ce toată ziua am văzut 
doar cositori mecanice, tractoare și balotiere. Mi-era 
oricum ciudă și mie că ne grăbim spre casă. Dar, zice 
Vasile, fârcitura nu-i tare bine făcută. Îi prea ascuțită 
dintr-odată.. Bunica mea zicea ca trebuie să fie ca un 
ou. Tata, zic eu, voia să fie ca oucu’, să se așeze în timp. 
Că trebuie să curgă ploaia de pe ea, zice Vasile... Mașina 
rula foarte încet de-a lungul gardului, cât să ne sfătuim 
noi, fiecare în gândul nostru, cu arhitecții noștri dragi 
de fârcituri – eu, cu tata, Vasile, cu bunica lui. Probabil, 
în spate, Daniel construia imagini și încadrări ale 
poveștii ce se derula dincolo de parbriz. În fapt, poate 
că se lupta cu o cadență... greu de prins pe peliculă. 

Mașina gonind bezmetic și grăbit printre cositoare 
mecanice şi balotiere – mașina încetinind lângă clăi și 
forme uitate. Fârciturile. Ca niște ouă imense aștep-
tând să fie clocite la soare. Ca niște cuibare de iarbă. 
Ca o coajă peste gânduri... Poate fi un subiect de film, 
zicem noi în gând, aproape glumind, scoborând de pe 
dealurile Prelucilor...

Fârciturile – ouăle ăsta de iarbă care scot vitele și 
oamenii din iarnă.



76

revistaCULTURA.ro



77

nr. 628 | 08.22

The scythe must dance

Iunie. Asta-i vremea de pus mâna pe coasă... Încet, 
încet, după Rusalii ne-apucăm dintr-un capăt de 
brazdă. Începem clăcile de coasă și-n Mănăștur... Tata 
îmi tot spunea cum trebuie să cânte coasa-n iarbă. 
Aici, în manuscrisul de ev mediu, pictat și aurit pe la 
începutul anilor 1400, personajele chiar dansează, în 
brazdă, cu picioarele dezvelite, în acel ritm și pe acea 
muzică de coasă pe care-o mai auzim încă în urechi 
și azi. Și ne mai bântuie oarecum blând și moale 
mișcarea lor, ca un abur ascuțit, iute și tăios, în dimi-
nețile crude de vară.... the scythe must dance!

La Dan

Ne-am reîntâlnit cu drag în brazdă. Ca de fiecare 
dată, de 8-9 ani încoace, începem cositul de la Dan 
și ne facem „încălzirea” la el în terti, cu iarbă lungă, 
deasă și grasă, ca să putem rostogoli clăcile prin sat 
până pe la sfârșitul lui septembrie, pe când numa’ 
ne-om juca la cosit otava... 

Ca să avem curaj toată vara, Dan s-a îndurat să pună 
în fața clăcașilor, dintru început, o fele de distilat de 
vin ținut în butoi de stejar în pivnița de sub casă, de 
câțiva ani buni. Da’  numa’  de gust. Noi, oricum, i-am 
cosit tot tertiul și, de nu venea iute Felicia cu plăcinte 
și purcei de varză (mulțumim frumos!), mă tem că-i 
coseam și straturile de ceapă, morcovi și porodici, la 
cât de lotri suntem... 

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem puterea 
și bucuria de a fi împreună și în această vară în 
povestea asta frumoasă!

La primar

... iulie, 2021. Cred că era aproape spre sfârșitul unei 
dimineți de clacă, la primar. Iarbă uscată, fâşcoasă, 
culcată la pământ, pe unde nu poate umbla cositoarea 
de la tractor. Noi, deja, ne și gândeam la mâncarea pusă 
pe masă de doamna Irina. Doar că primarul mai lăsase 
un capăt ascuns de terti, pe sub meri, dripălit de câini 
şi de ciute... acolo nici n-am mai făcut poze pentru că 
– trebuie să mă credeți – suferința clăcașilor era prea 
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mare... Cu toate acestea, nouă încă ne e drag, şi-abia 
așteptăm să fie vremea de coasă, de clacă, de a fi 
împreună...

Pe la patru dimineața, patru şi-un sfert, o fost musai 
să ne trezim. Să mergem în clacă. La coasă. La primar. 
Că primarul nostru așa știe să facă festivalul de coasă, 
înainte de răsăritul soarelui. C-aşa zice el că spuneau 
cei bătrâni: s-ajungi în brazdă, până să n-apuce Neti 
Sandu să-ţi strice ziua! Bun. Cu ochii la ceas, la tv şi la 
răsărit, pe la cinci dimineața, am ajuns la locul stabilit. 
Locul lung și-ngust, sub pădure, printre pruni. Nu-l 
vezi tot dintr-un capăt în altul. Ca să nu ne scadă 
curajul, îl atacăm din două părţi: cu coase, furci şi cosi-
toare. Aşa-i în clacă, fiecare vine cu ce are pe lângă 
casă! Pe când l-am dovedit, primarul îşi aduce aminte 
că mai are un capăt de terti de cosit. Mergem şi-acolo. 
Punem iarba jos. Era tocmai în vremea la care abia 
ce se scufunda stratul gros de brânză în tocană şi 
se întorceau plăcintele pe plită. Şi soarele numai ce 
răsărea prin uiaga de horincă...

Mulțămim de omenie şi de dimineața frumoasă 
petrecută împreună!

La Aurel

Clacă de coasă la Aurel – sâmbătă dimineața, 
Copalnic-Mănăștur 

[Preambul]: Mă întâlnesc joi, pe la prânz, cu Aurel și 
cu Dan, în fața primăriei. No, zice Aurel, pe sâmbătă 
dimineața, cosim în terti la mine. Cam pe la șase 
dimineața. Fain, zic eu... fain, da-mi pare tare rău, nu 
te supăra, dar nu pot veni, nu-s pe-acasă sâmbătă. 
D’apoi, dacă nu poți, nu cosim, zice Dan râzând – că 
am stabilit: noi nu cosim fără fotograf! Aurel râde și 
apoi se întoarce spre mine: no, bine... da’ unde ești 
sâmbătă? La Preluca Veche, zic eu; și-l văd imediat 
pe Aurel cum își deschide larg ochii a mirare: în 
Prelucă? La noi? Și-apoi nu poți coborî de-acolo 
două ceasuri la coasă!? Bine, zic aproape rușinat, 
încerc să vin. La ce oră? La șase! Șase dimineața...

***

[Desfășurarea acțiunii]: Sâmbătă dimineața, pe la 
șase, șase și-un sfert, eram la Aurel la poartă, cu 
încă doi cosași, gata de intrat în brazdă: echipajul de 
doi cosași plus cârmaci/fotograf de la specializarea 
Etnologie a Facultății de Litere din Baia Mare. Într-o 
oarecare ordine, dar schimbând câteodată rolu-
rile – Vasile, Claudiu și eu. Ceilalți clăcași veniseră 
puțin mai repede și, deja, pe un capăt de terti, iarba 
era culcată în brazde cuminți. Dintre ele, pământul 
cald și dezgolit de iarbă răsufla aburi calzi în lumina 
dimineții – (acum știu că v-ați dat seama că am scris 
această ultimă propoziție doar ca să îndulcesc atmo-
sfera încordată și să temperez desfășurarea acțiunii; 
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de fapt, mai mult, ca să nu băgați de seamă că 
n-avem poze de la începutul clăcii; cu toate acestea; 
asta nu înseamnă că nu e tocmai așa cum am scris – 
aburi grei se ridicau dintre brazde și, dacă erai puțin 
atent, puteai să vezi chiar un fuior plăpând învârtin-
du-se mai departe, spre cer, printre merii bătrâni din 
livadă). În fine, ca să revenim: după ce salutăm noi 
frumos, facem cunoștință cu oamenii, ne învârtim un 
pic prin iarbă, identificăm niște coase atârnate prin 
meri și intrăm și noi în brazdă. O vreme s-au auzit 
doar coasele tăind prin iarba uscată și șuierul iute al 
cuților, udate în tocuri, peste fața coaselor. Dacă ai 
vreme s-asculți, îți dai seama că fiecare sună altfel. 
Căci nu doar coasa e aleasă după om, ci și bietul om 
se mișcă și cântă din cute după cum îi cere coasa. 
Câteodată, mai rar, mai grav și mai apăsat la măsea, 
apoi mai iute către vârf; alteori, dimpotrivă, ritmul 
pietrei se stinge, cu cât se apropie de vârful coasei... 
„Să nu-i iei gura! Să nu-i mânânci gura!” – se zice când 
dai cu cutea anapoda și nu păstrezi linia ascuțișului 
coasei. Așadar, coasa are gură, are picior, are măsea... 
e o prelungire aproape carnală a omului care o alege, 
o potrivește în toporâște, o bate și-o mângâie cu 
cutea, apoi o leagănă prin iarbă...

Am cosit împreună, am glumit, am povestit despre 
noi și-ai noștri dragi duși dincolo de zare, am 
mâncat plăcinte (foarte, foarte bune! – îi mulțumim 
doamnei Cecilia), am băut un pahar de horincă – 
pentru Claudiu, colegul nostru de la master, venit 
din Sălaj, experiența matinală a fost ca o inițiere – 
încă două zile de-a rândul le-a spus tuturor celor cu 
care s-a întâlnit că aici a băut horincă la șase dimi-
neața. Și cum unii oameni nu înțelegeau prea bine 
despre ce e vorba, de unde atâta mirare, simțea 
nevoia să sublinieze: horincă!!! – la șase dimi-
neața! la clacă! Și mai era tare uimit Claudiu de un 
lucru: aici, primarul și popa se trezesc dimineața sa 
meargă în clacă la oameni!? 

Lăsăm deocamdată povestea aici, cu oamenii faini 
ai Mănășturului stând la masa din umbrarul lui 
Aurel, cu plăcintele și bucatele gustoase puse în 
față. Mulțumim frumos pentru găzduire și povești!
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Virgil Mihaiu

Priorități ecologice  
la Smida Jazz Festival
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Printre însușirile definitorii ale jazzului aș menționa, 
fără ezitare, versatilitatea. În aproape o jumătate de 
secol de carieră jazzologică, am întreprins nenumă-
rate demersuri de investigare a imenselor resurse 
combinatorii la care se pretează această ramură 
a muzicii cu alte domenii ale culturii și civilizației. 
Dintre prioritățile pe care le-am urmărit consec-
vent în toți acești ani aș aminti relevarea creativi-
tății şi specificităţii estetice a jazzului, dar şi a core-
laţiilor/interacţiunii dintre acesta şi întreaga sferă 
a muzicii, precum şi conexiunile dintre jazz şi alte 
arte (poesie/literatură, coreografie, arte vizuale, 
arhitectură, teatru, cinema etc.), sau domenii ale 
cugetului (filosofie, sociologie, psihologie, religie, 
antropologie etc.).

După decenii de ardente speranțe, comunitatea 
jazzistică din România a beneficiat din plin de elibe-
rarea de sub totalitarism produsă în decembrie 
1989. În acest domeniu, la noi, cele mai semnifi-
cative progrese s-au produs în sfera festivalieră. 
Certamente, în ultimele trei decenii festivalu-
rile române de jazz au atins niveluri de diversitate 
și calitate compatibile cu evoluțiile sale pe plan 
mondial (uneori însă, din păcate, și cu… involu-
țiile scenei globale). Nu-mi propun aci să intru în 
detalii, dar cel puțin extensia geografică a festiva-
lurilor noastre de jazz depășește cele mai optimiste 
prognoze. În anii „rezistenței prin cultură” contra 
regimului totalitar post-1971, bastioanele jazzului 
se concentrau în binecuvântatele oaze festivaliere 
de la Sibiu, Costinești, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara, 
cu discrete tentative similare la Satu Mare, Galați, 
Oradea, Bistrița, Craiova (se observă absența unui 
festival în capitală, unde controlul ideologic era, 
pare-se, și mai inhibant decât în restul țării). În anii 
din urmă, unele dintre menționatele centre filo-jaz-
zistice și-au continuat tradițiile acumulate cu atâtea 
sacrificii (de exemplu, Timișoara a ajuns la nevero-
simila cifră de cinci festivaluri de jazz per an), altele 
și-au pierdut din suflu sau chiar au dispărut de pe 
listă (cum ar fi mult-regretatele reuniuni estivale 
de la Costinești). În schimb, au apărut noi puncte 
de reper: București, Alba Iulia, Tulcea, Brăila, Baia 
Mare, Deva, Arad, Focșani, Câmpina, Miercurea 
Ciuc, Lugoj, Sighișoara… Un caz interesant este 
Ploieștiul, unde în 1969 avusese loc primul nostru 
Festival de Jazz (relocat, după trei ediții, la Sibiu); 
nu am reușit încă să particip la vreuna dintre recen-
tele ediții ploieștene, dar apreciez evidența că noii 
lor organizatori reușesc să dea viață unor programe 
demne de tot interesul.

Alt element remarcabil și totodată deconcertant: 
printre festivalurile noastre din deceniile post-to-
talitare, probabil cele mai solide performanțe 
organizatorice au fost puse la cale în spații impro-
babile: la Gărâna, pe culmile Banatului Montan 
din zona Reșiței, de către Marius Giura; la Castelul 

Bran, grație lui Sergiu Doru; în Biserica Lutherană 
din București, prin eforturile grupului coordonat de 
Cristian Moraru.

Printre atâtea tentații, s-a întâmplat că abia în 
august 2022 am reușit să ajung la un festival tânăr, 
ambițios, cu un profil aparte, amplasat în mirificul 
Parc Natural Apuseni, din chiar județul meu natal 
– Cluj. Locația se află la capătul lacului de acumu-
lare Fântânele, în minusculul sat Smida, la altitu-
dinea de 1100 m. Conștient că sunt un tip emina-
mente citadin, nu manifest niciun fel de veleități 
montaniarde. Însă nu pot rămâne insensibil, atunci 
când peisajele montane ating magnificența. Știu 
asta, cunoscând din copilărie zona Carpaților 
Occidentali, unde se născuse bunicul meu matern, 
sau cea a Alpilor Transilvani, dintre Sibiu și Brașov, 
unde viaseră bunicii mei paterni. În plus, de-a 
lungul vieții, aveam să mă înamorez de acel paradis 
terestru numit Muntenegru, unde abundă splen-
dori naturale similare celor din patria noastră 
(evident, Smida y compris).

În primăvara post-pandemonică a anului curent, 
vechii mei amici – medicii Traian Strâmbu și Radu 
Badea – m-au invitat să țin o prelegere în cadrul 
Clubului Rotary din Cluj, din care dânșii fac parte. 
Am ales să-l evoc acolo pe Iosif Viehmann (1925-
2016), mult-apreciatul speleolog, fondator în 
1968 al Clubului de Jazz de la Casa de Cultură a 
Studenților Cluj, mai apoi promotor al cauzelor 
nobile în calitate de „rotarian”. Cu ocazia acelei 
serate l-am cunoscut pe Valentin Vișan, despre 
care știam că fondase Smida Jazz Festival în 2016. 
Așa se face că, în torida vară a anului 2022, am avut 
privilegiul de a efectua o escapadă la cea de-a șasea 
ediție a acelui eveniment.

Grație generozității fondatorului (Valentin e unul 
dintre cei trei fii ai binecunoscutului actor Dorel 
Vișan) și a soției sale (Catherine – o doamnă fran-
co-română, pe cât de șarmantă, pe atât de efici-
entă ca personaj-cheie al resortului administrativ), 
am beneficiat de șansa cunoașterii „la obiect” a 
acestui complex proiect. În fapt, se poate zice că 
înfăptuirea de la Smida reprezintă o transpunere 
în realitate a ideilor implantate de precursorul 
Viehmann în inimile entuziaștilor săi studenți/
discipoli. Jovialul profesor reușise, avant la lettre, 
să realizeze o sinteză între concepțiile despre 
natură ale fondatorilor primului Institut de 
Speleologie din lume – la Cluj, în 1919! – și afini-
tățile filo-jazzistice ale studențimii române din 
perioada post-belică. Acestea atinseseră apogeul 
în quasi-pelerinajele organizate de Clubul de Jazz 
condus de Viehmann, în primăverile din perioada 
1976-1990, la legendarele festivaluri de jazz de la 
Sibiu. Așa se face că sub sigla Smida Jazz Festival 
ființează o exemplară acțiune de promovare 
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a mentalității ecologiste – în sens mai larg, de 
prezervare a tezaurului natural lăsat omenirii prin 
voia Providenței –, în consonanță cu posibilele 
efluvii energetice conținute de Jazz, ca expresie 
muzicală a libertății. Pe bună dreptate, organiza-
torii nu fac un secret din ambiția lor de a realiza 
întâiul eveniment integralmente „verde” dedicat 
acestui gen muzical. Dar una e să citești frumoa-
sele intenții expuse pe site-ul Festivalului, și alta e 
să vezi la fața locului cum au fost rezolvate ches-
tiunile logistice, într-un mediu inițialmente virgin 
în materie de infrastructură. Deși posibilitățile de 
cazare „mainstream” rămân extrem de limitate, 
fanii vieții în sânul naturii au la dispoziție diverse 
modalități de amplasare a corturilor proprii, plus 
un camping civilizat, cu instalațiile sanitare și 
spații de parcare corespunzătoare. Ca urmare, 
„activitățile parajazzistice” se pot desfășura pe 
vaste suprafețe, fie ca „explorări” ale Parcului 
Natural Apuseni din împrejurimi, fie în ateliere de 
yoga, sesiuni de dezbateri, lansări de carte, focuri 
de tabără, nocturne dansante, chiar și ateliere 
de scriere creativă (unde am regăsit numele lui 
Marius Chivu, apreciat autor de cărți de voiaj prin 
munți dificil abordabili de pe Glob) etc.

Latura muzicală este coordonată de Răzvan Scurtu, 
absolvent al Universității de Medicină din Iași, 
devenit clujean din proprie inițiativă. Într-o primă 

vizită la Smida Parc le-a sugerat proprietarilor ideea 
organizării unui festival de jazz contemporan pe 
pitorescul platou din apropierea Someșului Cald. 
Citez dintr-un interviu acordat de R.S. în 2017: „A 
fost o conjunctură în care am cunoscut persoanele 
care dețin Smida Parc, aflasem că aveau dorința de 
a organiza un eveniment acolo, nu știau exact ce. 
Când am fost prima dată la Smida, în decembrie 
2015, și am văzut locul, am avut ca o viziune și am zis 
că acolo s-ar potrivi festivalul de jazz contemporan. 
Pentru că muzica jazz se potrivește în natură, cadrul 
natural amplifică ceea ce oferă artiștii pe scenă.”

Astfel a devenit posibil ca în acest ambient inspirator 
să fie invitați artiști de talia norvegienilor Bugge 
Wesseltoft și Nils-Petter Molvaer, a elvețianului Nik 
Bartsch, a italienilor din grupul Gianluca Petrella 
Cosmic Renaissance, a danezei Marilyn Mazur sau 
a moldo-românului Alex Arcuș. Mi-a făcut plăcere 
ca, în escapada mea smidiană din august 2022, să-i 
reîntâlnesc pe entuziaștii membri ai grupării Cercul 
întreg de sub coordonarea lui Octavian Bogdan 
Racolța, cu care colaborasem fructuos în cadrul 
Centrului Cultural Casa do Brasil de sub egida UBB, 
pe care am onoarea să îl conduc din 2015. Dintre 
alte surprize agreabile aș menționa recitalul Trio-
ului de avangardă Torsan/Juan/Bălan, constituit pe 
baza afinităților elective dintre Călin Torsan/instru-
mente de suflat și Andrei Bălan/ghitare electrice, 
computer live, coagulate prin energicele impulsuri 
percuționistice ale venezuelianului aclimatizat în 
București, Juan Carlos Negretti. Discuțiile cu cei 
trei pot fi realmente inspiratoare, având în vedere 
experiențele lui Torsan în interstițiile dintre varii 
arte, precum și profesiunea de arhitecți a partene-
rilor săi scenici.

E cazul să citez anunțul oficial, referitor la entitățile 
ce au contribuit la buna desfășurare a ediției 2022, 
evident, pe lângă efortul de un an întreg al echipei 
organizatoare cu cartierul general în edificiul Smida 
Parc: „Smida Jazz Festival este un proiect cultural 
sprijinit de: Birra Moretti, UniCredit Bank, MedLife, 
Wine Point, Match Point, Oscartielle Est Europa, 
Distral, Repro Invest, Tatratea, Dorna și co-fi-
nanțat de Administrația Fondului Cultural Naţional 
(Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția 
Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu 
este responsabilă de conținutul proiectului sau de 
modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. 
Acestea sunt în întregime responsabilitatea benefi-
ciarului finanțării.)”

Judecând după atmosfera exuberantă din timpul 
zilei și cea feerică de după lăsarea serii, Smida Jazz 
mi se pare unul dintre festivalurile cu indubitabil 
potențial, ce transcende limitele locale, cu bune 
șanse de inserție în competitivul context internați-
onal. l

Trio-ul avangardist Torsan/Juan/Bălan (de la stânga la 
dreapta): Călin Torsan, Juan Carlos Negretti, Andrei 

Bălan, pe scena Festivalului Smida Jazz 2022

Gruparea Cercul întreg, condusă de Octavian Bogdan Racolța
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Regizorul și scenaristul  
Sebastian Mihăilescu: 

„Mă interesează adevărul  
pe care îl poartă în sine fiecare 

individ”
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Mi-am dat seama  
că adevăratul film se întâmplă 

în fața ochilor mei

Spuneai într-un interviu că filmele te ajută să 
trăiești în prezent. În ce măsură filmul Pentru mine 
tu ești Ceaușescu este despre trecut?

Eu am încercat să fac un film despre trecut, am venit 
cu documentele de acasă, m-am pregătit (ha ha ha!), 
dar ce să faci, în timpul filmării, mi-am dat seama că 
adevăratul film se întâmplă în fața ochilor mei, acolo, 

atunci și e filmul 
lor, al acestor 
tineri.

Pretextul 
filmului pare 
a fi devenirea 
lui Ceaușescu. 
Ai încercat să 
scoți acest 
personaj din 
aura lui uneori 
mitică, alteori 
caricaturală?

Într-adevăr 
acesta este 
pretextul 
acestui film, 

dar nu am încercat nimic. Mi-am propus doar să 
creez spațiul necesar pentru ca acești tineri să se 
desfășoare și în același timp să îi observ pe ei și să 
mă observ pe mine observându-i. Poate e și despre 
regizor ca personaj mitic pe platoul de filmare, carica-
tural, despre luatul în serios atunci când facem filme, 
care… oricum, să fim serioși, la o scară mai mare, sunt 
degeaba.

Măcar am încercat  
să facem acest drum împreună

Dar devenirea este de fapt a tinerilor, nu? De pildă, 
mi s-a părut excelentă scena în care tinerii se plâng 
de așchiile din palme sau de loviturile minore pe 
care le au la mâini după care filmează caraghios un 
episod de tortură din închisoare. Cât au înțeles ei 
istoria lui Nicolae?

Ei sunt pe rând actori, personaje și regizori, m-a 
fascinat această „devenire”, în capul meu existau tot 
felul de paralele, mă gândeam la motivațiile mele, de 
ce fac film, de ce acest film, ce fac în acel moment, 
ce voi face în viitor, de ce? Și încercam să găsesc niște 
răspunsuri observându-i pe ei. Nu știu cât au înțeles 
ei istoria, nu știu cât am înțeles eu, dar măcar am 
încercat să facem acest drum împreună.

Citate din Dale Carnegie alături de cântece pionie-
rești, Elena Ceaușescu în travesti, lupte între daci 
și romani… Până unde merge ironia în acest film și 
care este scopul ei?

Am încercat să folosesc la maximum mijloacele mini-
male pe care le-am avut, dispozitivul formal al unei 
audiții cu tineri actori neprofesioniști. Și dacă se mai 
întâmplă printre rânduri și niște interacțiuni amuzante, 
eu sunt fericit. Chiar nu îmi place pretențiozitatea și 
oricum… cum poți să vorbești despre un personaj ca 
Ceaușescu astăzi, în „epoca content-ului”, TikTok-ului?

Opui tinerele generații vechilor generații sau din 
contră, le asemeni pe unele cu altele?

Nu știu nici eu, eu doar mi-am dorit să le aduc 
împreună. Și apoi să observ ce se întâmplă. Ceea ce 
mă interesează cu adevărat este să găsesc distanța 
potrivită de la care să privesc, indiferent că e vorba 
despre distanța dintre cameră și subiect, sau dintre 
prezent și trecut. Să realizez un echilibru fin între 
foarte aproape și foarte îndepărtat.

Sunt interesat de amintirile, 
emoțiile și subiectivitățile care 

vor influența în mod direct 
reprezentarea filmică

De ce ai selectat actori profesioniști și neprofesio-
niști ca să joace împreună în același film? De ce nu 
ai optat doar pentru una dintre categorii?

Oricum din start sunt puțini actori în intervalul acela 
de vârstă, iar la un casting poate să vină oricine. Mă 
interesează adevărul pe care îl poartă în sine fiecare 
individ și din acest motiv îmi propun să folosesc cât 
mai mulți interpreți neprofesioniști. Sunt interesat 
în mod special de semnificațiile și repercusiunile 
dramatizării asupra lor. Și sunt interesat de amintirile, 
emoțiile și subiectivitățile care vor influența în mod 
direct reprezentarea filmică, dar care sunt și profund 
afectate de aceasta.
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Cristi Puiu ți-a spus despre două tipuri de artiști, 
cei care îl pun pe Dumnezeu în fața și cei care îl 
pun în spatele camerei. Ai declarat că faci parte 
din prima categorie. Care e Dumnezeul din fața 
camerei în filmul tău?

În filmul ăsta, cred că e lumina naturală pe care am 
încercat să o păstrăm aproape în fiecare cadru, atât 
cât am putut noi. Măcar nu am pus-o noi cu mâna în 
cadru. Eu eram fascinat de razele de soare care intrau 
uneori în cadru într-un mod aleatoriu și căpătau tot 
felul de sensuri.

Filmul vorbește mai mult 
despre ei decât despre 

Ceaușescu

Din punct de vedere antropologic cum ai rezuma 
filmul Pentru mine tu ești Ceaușescu?

La noi camera nu s-a distanțat de evenimentele 
filmate, a fost o cameră participativă, a intervenit 
direct și cred că a reușit să surprindă niște imagini-do-
cument. Filmul are și dimensiunea asta observațio-
nală, cu un anumit caracter antropologic. Nu am venit 
cu lecția învățată de acasă și am încercat să îi las pe 
protagoniști să se desfășoare. Eu am fost fascinat 
de ei, de referințele lor filmice, de modul în care se 
exprimă, de modul în care se raportează la istorie, 
la trecut. Filmul vorbește mai mult despre ei decât 
despre Ceaușescu și e, poate, într-un final, chiar un 
autoportret al lor. l

Sebastian Mihăilescu este scenarist 
și regizor de film. Scurtmetrajele sale 
au călătorit în întreaga lume la nume-
roase festivaluri internaționale. Au fost 
selectate la Festival del film Locarno 
sau prezentate la Museum of Modern 
Art (MoMA) și Film Lincoln Center din 
New York. Primul său lungmetraj docu-
mentar, Pentru mine tu ești Ceaușescu, 
a avut o dublă premieră mondială: la 
Festivalul de Film Documentar Ji.hlava, 
unde a primit Premiul pentru cel mai 
bun documentar din Europa Centrală 
și de Est și la Festivalul de film docu-
mentar Doclisboa, unde a fost distins 
cu premiul New Talent Award. Foto: 
Vlad Bâscă
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Cristina Rusiecki

Muzică, nebunie și fantome 
trase pe sfori

S
e pune întrebarea cum să născo-
cești un „Hamlet” care să placă, de 
vreme ce toată lumea știe și drama, 
și textul, și semnificațiile. Regizorul 
Martin Tulinius găsește răspunsul. 
Și face un adevărat regal în 
Festivalul Internațional de Teatru 

Shakespeare de la Craiova.
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În montarea sa de la Teatrul Republique din 
Copenhaga, „The Tiger Lillies joacă Hamlet”, Martin 
Tulinius marșează pe o teatralitate adâncă. Una care 
îi vine mănușă binecunoscutei trupe, cu muzica ei 
celebră, strălucind de grotesc, comic noir și excen-
tricitate. Iar actorii care îi înconjoară știu să facă 
de toate: și să joace shakespearean, și să pluseze 
pe corpurile lor din cale afară de expresive, ca de 
plastilină, și să facă numere de circ sau de magie, și 
să te lase cu gura căscată cu echilibristica lor, și să 
creeze atmosferă poetică în jur. Drept e că de cea 
din urmă se ocupă mai degrabă regizorul. Ca și de 
crearea ludicului din nimic sau a unui tip de amuza-
ment care nu forțează (prea mult) limitele textului 
canonic. Totul curge din invenție în invenție, 
fiecare scenă aduce ceva nou, iar spectatorul se tot 
întreabă ce doamne iartă-mă ar mai putea să născo-
cească oamenii ăștia. Și uite că pot!

Atmosfera strălucește  
de stranietate

Câtă vreme nebunia este leitmotivul acțiunilor din 
piesă (din care rămân doar cele esențiale), Martin 
Tulinius scoate din mâneca regizorală o puzderie 
de mici nebunii. Și totul ține de dozaj. Avem în 
„Hamlet” muzica de cabaret dark a celor de la The 
Tiger Lillies (Martyn Jacques, Adrian Stout, Budi 
Butenop), apariții accentuat teatrale, cu machiaj 

puternic, fețe albe ca hârtia, din care răsar ochii 
negri, imenși. Arătările cântă la orice, la chitară, 
la acordeon, la pian, la tobe, la ukulele, la fierăs-
trău. De prisos să spunem că sarcasmul lor excen-
tric împrumută o altă turnură dramei bietului prinț. 
Apoi, avem imagini pe cât de frumoase pe atât de 
surprinzătoare. La început, capete cu ochii închiși, 
încă adormite, ies din cortină, din loc în loc, pentru 
a se trezi la viață cu câte o replică. Imediat ritmul 
se întețește și toți rostesc la unison. Cadrul este 
stabilit, atmosfera strălucește de stranietate, 
personajele stau înghețate în poză, cu paharele în 
mână, în poziții cu totul nefirești, la o masă încli-
nată, în timp ce chitaristul cântă agățat de o sfoară. 
Este momentul ca acordeonistul să anunțe, ca un 
rapsod ce e, „The king is dead. Long live the king”. 
Și să se strâmbe.

Totul se joacă  
pe muchie de cuțit

Iar regizorul te aruncă din registru în registru fără 
să te lase să-ți tragi sufletul. Sigur, e ușor să-ți 
închipui că nebunia presupune depășirea unei 
limite fragile și că totul se joacă pe muchie de cuțit. 
Dar, când muchia aceasta devine fizică și toate 
planurile spațiale se răsucesc neverosimil, rămâi 
mut. Nebunie, poezie și distracție în același timp, cu 
o trupă în care fiecare actor pare să ia caimacul prin 

Fotografii de Martin Tulinius
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profesionalism. De pildă, întâlnirea dintre Hamlet 
și Ofelia. Pe pat, proiecția cu picături de ploaie 
care curg în apă împrăștie atmosfera poetică. 
Îmbrăcată în alb, Ofelia, ca o fetiță inocentă, se 
joacă făcând echilibristică pe marginea patului. Iar 
Hamlet se strecoară întins, la orizontală, pe o frân-
ghie. Dragostea lor eterică absoarbe văzduhul, cei 
doi iubiți rămân suspendați în aer, iar corpurile lor 
plutesc. La propriu! Virtuozitatea actorilor Caspar 
Phillipson și Andréane Leclerc este uluitoare.

O meditație asupra teatrului,  
dar, cu siguranță, una ironică

Cu un eclectism jucăuș, regizorul Martin Tulinius 
combină registrele în fel și chip: acum o scenă plină 
de poezie; în curând, una de accentuat grotesc, 
când tatăl băgăcios, Polonius, spionează la geam 
în chip de marionetă cu mâini enorme. De altfel, 
decorul, ingenios construit de regizor, un simplu 
perete de fundal, cu tăieturi unde apar ba cape-
tele personajelor, ba uși ivite din senin, oferă tot 
felul de surprize. Montarea speculează ironic clișee 
binecunoscute, ca și o mecanică a reacțiilor. Tot în 
chip de păpuși, mânuite chiar de Hamlet, vor evolua 
Rosencrantz și Guildenstern, cu fețe prostuțe și 
multe bâlbe, câtă vreme prințul le rostește repli-
cile iar ei mai reușesc din când în când să mimeze un 
fragment de playback. În același registru, în scena 
întâlnirii actorilor cu Hamlet, în timp ce-și rostește 
învățăturile despre interpretare, toți învățăceii fac 
mișcări exagerate de clovn. O meditație asupra 
teatrului, dar, cu siguranță, una ironică.

Într-o notă similară, Polonius, explicându-le stăpâ-
nilor cauza nebuniei lui Hamlet, va desfășura o 
scrisoare enormă, care pare să nu se mai termine. 
Iar Tiger Lillies completează drama prințului cu un 
îndemn implacabil ironic: „Înnebunește, Hamlet!”. Și 
toată lumea cântă și dansează. Nebunia lui Hamlet 
devine prilej de amuzament și de vioiciune. Tot 

muzicienii, după moartea lui Polonius, „povestită” 
printr-o proiecție cu o aglomerație de viermi, pe 
măsură ce Hamlet îi răspunde regelui că sfetnicul 
său „este la cină”, îl vor acompania cu o melodie 
despre pești și viermi, pentru ca mai târziu să-l 
anunțe „Soon you’ll die”. Că textul shakespearean 
a ajuns un bun comun în istoria culturală a ultimelor 
secole, pe care fiecare îl tratează în fel și chip, o 
dovedește și recurența celebrului monolog „To be 
or not to be…”, reluat atât de Hamlet de câteva ori, 
cât și de personajele ce îl însoțesc. La fel cum The 
Tiger Lillies își vor relua refrenul de final iar și iar. 
„Hamlet” nu se sfârșește niciodată.

Poezia scenelor de dragoste redate 
de fiecare dată prin mișcare

Dar surprizele nu înseamnă numai suita de năstruș-
nicii comice, ci și frumusețea imaginilor construite 
din nimic, ca zbuciumul fizic al lui Hamlet, atârnat 
de un cârlig deasupra pânzei albe, pe care actorii o 
agită în chip de mare furtunoasă, exact ca la exame-
nele studenților, când prințul, forțat să plece spre 
Anglia, află de complot. Iar Tiger Lillies prefigu-
rează moartea Ofeliei, în nota distinctă, cântând 
ritmat „Sweet suicide”. Dozajul unor astfel de 
contraste, plasate subtil, sporește poezia scenelor 
de dragoste redate de fiecare dată prin mișcare, 
atât în timpul jocurilor erotice, cât și în legătura de 
dincolo de moarte. În timpul înmormântării, Ofelia 
cade în brațele lui Hamlet, îi arată burtica însărci-
nată, moare din nou, învie, pentru a sfârși pusă în 
zid ca într-un cavou. Iubirea lor lipsită de ipocrizie 
contrastează cu cea a cuplului regal, domestică și 
impudică, cu o Gertrude cu prosopul în cap, ocupată 
să-i facă masaj burtosului ei Claudiu. Rostind repli-
cile într-o engleză îngrijită și inteligibilă, actorii se 
pricep să schimbe tonul cât ai zice pește, impeca-
bili în plasticitatea corporală, dar și în magie, dans, 
clovnerie și câte și mai câte. Iar Caspar Phillipson, în 
Hamlet, își spune replicile când elegant, când grav, 
cum îi șade bine prințului, asta dacă nu dansează, 
nu stă agățat în cârlige sau nu rămâne suspendat în 
aer. De toate știe să facă danezul.

Interpretarea excentrică și puternic 
individualizată a muzicienilor

„The Tiger Lillies joacă Hamlet” propune un 
compendiu de registre. Dar nu neapărat muzica 
ține prim-planul, deși contribuția sa este esențială, 
ci stilul original al trupei, de cabaret noir, pe care 
îl impune întregului spectacol. Regizorul trebuie 
să născocească zeci de momente haioase care să 
se asorteze cu interpretarea excentrică și puternic 
individualizată a muzicienilor. De aici, comicul sucu-
lent al unei montări care cutreieră lumea de unspre-
zece ani cu același succes și pe care, de îndată ce s-a 
terminat, ai vrea să o revezi. Din nou și din nou! l
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Yigru Zeltil

Cuvintele precise și crude: 
„Cine nu e mângâiat  

nu există”

O antologie a generației 2000

L a ora actuală, singurul reper 
vizibil în materie de popularizare 
a poeziei contemporane îl repre-
zintă seria Cartier de colecție. 
Este o panoramă a creștetului 
acestui ghețar imens care este 
poezia de limbă română din ulti-

mele decenii. Iar antologiile de poezie din această 
colecție, mulțumită subvențiilor, se vând la prețuri 
care cresc mult șansele ca ele să ajungă la cititori.

În continuarea unei antologii a promoției anilor 90, 
semnată de Răzvan Țupa și Adrian Ciubotaru și inti-
tulată Acum suntem noi anticii, ne aflăm acum, de 
o jumătate de an, în fața uneia dedicate poeziei 
„generației 2000”, alcătuită de Anastasia Gavrilovici 
și Alexandru Cosmescu, care s-au afirmat în poezia 
din ultimii 10 ani.

O antologie care se dorește a nu fi una exhaus-
tivă – deși lipsa unei astfel de antologii cuprinză-
toare, care să acopere golurile lăsate de antologiile 
anterioare, se resimte în parțialitatea studiilor de 
până acum despre această generație, cum ar fi cel 
dezastruos al Grațielei Benga –, ci una prin care să 

se poată facă o introducere în poezia acestei gene-
rații dincolo de reputația și (pre)judecățile din jurul 
ei – trebuie spus, nu mai exista disponibilă pe piață 
vreo asemenea antologie, la mai bine de un deceniu 
de la Poezia antiutopică, îngrijită de Daniel D. Marin, 
și Compania poeților tineri în 100 de titluri alese de 
Dan Coman și Petru Romoșan, timp în care interesul 
s-a amplificat și tot mai multe persoane tinere s-au 
apropiat, cel puțin pe filiera atelierelor și concursu-
rilor precum LicArt, de această poezie.

 „O poetică inovativă”

Ca atare, o asemenea întreprindere ar trebui să fie 
făcută responsabil. Or, cititoarele și cititorii care 
nu vor sări peste prefață s-ar putea lovi de o serie 
de lucruri ce se cer despachetate – sau, cel puțin, 
ar putea să nu găsească prea multe explicații care 
să limpezească lucrurile sau să descurajeze reac-
țiile conservatoare. Aflăm ce se întâmpla la cena-
clul Euridice sau pe Clubliterar, dar informațiile 
de context literar și socio-politice sunt altmin-
teri minimale, constrângându-ne să căutăm mai 
departe alte surse, precum articolele și cărțile lui 
Mihai Iovănel.
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Pe de o parte, există obstacolul educației și culturii 
poetice precare. Ancorarea în cotidian și uzul 
limbajului cel mai colocvial reprezintă pentru parti-
zanii acestei generații o dovadă de democratizare 
a poeziei române, dar realitatea este că cei mai 
mulți oameni au rămas tributari modelelor cano-
nice din școală asimilate în grabă și fără un respect 
față de întreaga diversitate a mijloacelor literare. 
Inerția aceasta este dublată de un unghi naționa-
list conform căruia această poezia ar fi  fost prea 
marcată de influențele anglo-americane (poezia 
americană fiind redusă pripit la filonul narativ 
datorat lui Whitman), ca atare și „globalismului”.

Pe de altă parte, o mare parte din acești poeți aduc 
corporalitatea în sensul lor până la a friza pe alocuri 
estetica șocului cu orice preț. Ceea ce este de înțeles, 
mai ales pentru cine știe sau a trăit vremurile „știrilor 
de la ora 5”, însă antologatorii nu au preîntâmpinat 
în niciun fel posibilele reacții adverse, inclusiv la 
nivelul viscerelor, din partea celor din generațiilor 
mai tinere, care se pot întreba pe bună dreptate la ce 
bun această brutalitate, cultivată uneori aproape cu 
voluptate, ca și tendința, criticată aspru de Medeea 
Iancu în anii din urmă, de a reproduce întocmai atitu-
dini precum sexismul.

Teoriile din spatele activității generației două-
miiste sunt expuse fără a fi supuse unei lecturi 
critice, ceea ce ar trebui să ridice un semn de între-
bare când trebuie să discutăm importanța direcției 
care a fondat generația, fracturismul. Încă de pe 
prima pagină, antologatorii ne spun că douămiiștii 
și-au asumat „o poetică inovativă” și „definindu-se 
critic și polemic în raport cu generațiile anterioare”, 
fără a recunoaște precursori precum poeții de 
limbă germană din Aktionsgruppe Banat, traduși în 
română prin antologia Vînt potrivit pînă la tare, ori 
avangardistul Geo Bogza și „generația războiului” 
reprezentată de Geo Dumitrescu.

În schimb, sunt reluate numele poeților america-
nilor pe care fracturiștii îi citau în manifestul lor, 
foarte probabil, fără a-i fi citit, nume alese de dragul 
de a înjgheba un precursorat menit să ofere legiti-
mitate simbolică, așa cum fac grupările literare în 
momentul lor de afirmare… Nu că n-am putea face 
aproprieri între Răzvan Țupa și Ashbery, dar autenti-
cismul frust și machist pe care fracturiștii l-au impus 
(echivalând scrisul cu viața, dar mai ales cea trăită 
periculos) contrastează totuși cu maniera prețioasă, 
„academizantă” a poetului gay newyorkez.

O antologie  
inevitabil părtinitoare

Firește, aceasta este o antologie inevitabil părti-
nitoare, făcută de insiders care scriu la rândul lor 
poezie. Ca atare, unele dintre selecții sunt făcute 

ireproșabil (de exemplu, la Andra Rotaru sau V. 
Leac); sunt însă și altele care sar fără explicații peste 
volume întregi, unele reprezentative (la Răzvan 
Țupa, Ana Dragu…). De asemenea, mi-aș fi dorit 
să existe un anumit compromis în privința celor 
absenți din antologie – așa cum am văzut într-o 
antologie îngrijită de Constantin Abăluță în 2000, 
Poezia română după proletcultism, puteau fi indi-
cați absenții și poemele care ar fi putut fi incluse, 
pentru a veni în întâmpinarea cititorilor care ar dori 
să aprofundeze fenomenul.

Printre absențele greu de justificat se numără Oana 
Cătălina Ninu, Dumitru Bădița, regretatul George 
Vasilievici; în schimb, apreciez buna acoperire a două-
miiștilor basarabeni, ca și includerea anumitor nume 
precum Gabi Eftimie, Vlad Moldovan, Andrei Doboș, 
care au contribuit la tranziția către ceea ce s-a numit 
„post-douămiism” – o cvasi-promoție cu raportări 
mai relaxate la coordonatele poetice ale generației 
2000, față de care nu s-a distanțat, și căreia îi va fi 
dedicată o altă antologie în aceeași colecție.

Un pic sentimental,  
dar și un pic inconfortabil

Altminteri, selecția aceasta este binevenit de severă, 
cuprinzând nu puține poete și poeți care au reușit să 
confirme în felul lor și în pofida obstacolelor, ca și 
oameni care și-au încheiat cariera poetică sau care, 
ca Adrian Diniș, au plecat prea curând dintre noi, 
cu textele lor cele mai memorabile, de regulă. Iar 
ansamblul, imperfect cum este, rămâne rotunjit cu 
aportul fotografiilor realizate de Victoria Viprada – 
ființe de piele, intimități vulnerabile surprinse un pic 
sentimental, dar și un pic inconfortabil.

În final, ca să compensez lipsa citatelor și aridi-
tatea cronicii (titlul este parafrazat după un vers 
din Domnica Drumea), mi-am zis să realizez un colaj 
cu niște versuri din antologie, de la Gabi Eftimie, 
Ruxandra Novac, V. Leac, Cosmin Perța, Dan Coman, 
Dan Sociu, Andra Rotaru și Claudiu Komartin, în 
ordinea numerelor din pălărie:

„Nu-ți poți lua ochii de la soarele care moare.
Încet mâinile se adună. Noaptea ne ridică în aer
ca o lingură imensă, carnivoră.
Noi jucam și râdeam
și tabela de marcaj se schimba mereu.
Apoi s-a lăsat o mireasmă
și-n jur un puternic zgomot începea să se-audă
direct din plămâni.
Am rezistat tinereții, bolilor neașteptate, 

tristeții uscate din nord.
dar câte ore din noapte să stai în picioare,
minutele se bat pe o arenă înăuntrul creierului.
Întorci capul pentru o clipă și nu mai găsești 

lumea
unde-o știai.” l
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Aurelian Giugăl

„Cronica unei  
morți anunțate” sau  

satul românesc  
față cu modernitatea

Prezentarea volumului România rurală în noul 
capitalism: 1990-2020, Iulian STĂNESCU, Flavius 
MIHALACHE (coordonatori), București: Pro 
Universitaria, 2022

R omânia postcomunistă a 
trecut prin ample transfor-
mări politice, economice și 
sociale. E un truism, dar, da, 
după 1989, un sistem econo-
mico-social s-a prăbușit și 
un altul i-a luat locul. Dacă 

vechiul regim comunist a sucombat sub povara 
propriilor contradicții și în contextul transformă-
rilor geopolitice, noul sistem ce se ițea trebuia 
să rostogolească pe mai departe vechea dilemă a 
românilor, a central-est-europenilor: care-i calea 
cea mai bună pentru recuperarea decalajului, retar-
dului economic față de Europa de Vest? Sunt în 
stare țările din periferiile capitalismului central, în 
particular România, să ofere un răspuns pe măsură 
challenge-ului economic occidental de după epoca 
industrializării?

În aceste cadre, în primul deceniu post-1989, clivajul 
societal major a fost cel între adepții minimalis-
mului, dezvoltaționismul ca nou proiect economic, 
și maximaliștii, cei care pariau pe terapia de șoc, i.e. 
privatizarea la foc automat și închiderea fabricilor 
considerate falimentare(1). Alegerile din 1996 au 
stabilit partida câștigătoare, respectiv ideile care au 
favorizat rapidul proces de dezindustrializare și de 
privatizare a activelor statului. Cu ce preț s-a făcut, 
asta nu e scopul acestui articol-prezentare. Cert 
este că, după 2000, deși Convenția Democrată s-a 
prăbușit, consecință (și) a colapsului economic din 
intervalul 1996-2000, tendința stabilită după 1996 
s-a păstrat și în deceniile următoare, iar România de 
azi este un stat capitalist fără capitaliști autohtoni, 
cu o economie dominată de capital străin(2).

Cu o populație rurală consistentă – 4/5 din popu-
lația României interbelice locuia la sat –, în țara 
noastră chestiunea rurală a fost mereu o temă de 
dezbateri fierbinți. A fost prezentă și în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, a fost importantă și 
înainte de Primul Război Mondial, tragicul 1907 nu 
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avea cum să nu lase urme de neșters, dar și după 
război, în perioada interbelică, odată cu împroprie-
tărirea țăranilor și fragmentarea marilor latifundii 
boierești. Economiștii vremii își băteau capul imagi-
nând scenarii ale modernizării, industrializarea fiind 
dezideratul quasi-general. Comuniștii au luat indus-
trializarea în serios, paralel începând și un amplu 
proces de sistematizare a satelor.

Acesta a fost trecutul. După 1989, discuțiile din jurul 
problemei satului s-au diluat. Cel puțin în spațiul 
public, nu am observat o emulație în jurul chestiu-
nilor lumii rurale. Din când în când, anumite știri ne 
dau de veste episodic despre valurile de secete sau 
lipsa spațiilor de comercializare a produselor agri-
culturii locale, iar informații alarmiste despre cât 
de mult teren autohton a fost 
cumpărat de către străini. Când 
câte un ministru pune pe tapet 
problema produselor locale 
și accesibilitatea în piețele de 
desfacere, imediat acesta este 
luat în râs. Prin urmare, mai 
nimic serios despre sat, deși 
populația rurală a României este 
încă consistentă – peste 45% din 
total.

Din zona academică, Institutul 
de Cercetare a Calității Vieții 
(ICCV), vine o contribuție impor-
tantă, România rurală în noul 
capitalism: 1990-2020 – coor-
donatori Iulian Stănescu și 
Flavius Mihalache (București: 
Pro Universitaria, 2022)(3). 
După cum scrie Cătălin Zamfir 
în cuvântul înainte al volumului colectiv, „această 
carte, una dintre puținele de acest gen, oferă o 
imagine articulată a stării actuale a satului româ-
nesc” (p. 9). Și așa este. Sigur, în volum sunt citate 
și alte câteva analize(4), dar, per ansamblu, aceste 
contribuții sunt cât se poate de singulare.

Sunt cuprinse în volum 22 de studii realizate de 
32 de cercetători, tematica fiind una diversă, de 
la dinamica demografică la structura agrară, de 
la economia fermelor în perioada post-aderare 
la sărăcie și excluziune socială în România rurală. 
În paragrafele următoare vom prezenta succint 
anumite concluzii, unele, de altfel, sintetizate în 
capitolul lui Iulian Stănescu, „România rurală în 
noul capitalism: marile probleme ale dezvoltării” 
(pp. 19-52).

De la bun început trebuie precizat că tot ce s-a 
petrecut în agricultura românească postcomu-
nistă își are origine în însăși politica agrară inițiată 
imediat după 1989: desființarea cooperativelor și 

retrocedarea terenurilor agricole foștilor proprie-
tari. A rezultat o fărâmițare a exploatațiilor agricole 
(90% din totalul acestora au suprafețe de maxim 5 
ha) și, implicit, dezvoltarea unei agriculturii precare, 
de subzistență. Din aceste politici inițiale decurg 
toate probleme satului românesc din deceniile 
următoare. Iată câteva dintre acestea, așa cum sunt 
ele listate în capitolul menționat mai sus, acestea 
derivând din concluziile studiilor prinse în volum.

Prima dintre acestea se referă la faptul că România 
rurală străbate ceea ce autorii numesc o „iarnă 
demografică” (p. 22). Aici nu este nimic nou. 
România în ansamblu pierde populație în ultimele 
trei decenii, deopotrivă prin scăderea natalității 
(bilanț natural negativ) și migrații (la fel, bilanțul 

migratoriu este unul negativ). 
Este lesne de înțeles ce se 
întâmplă în sens demografic 
în condițiile unei libere circu-
lații, la pachet cu decalajele de 
dezvoltare dintre vestul și estul 
Europei – un fel de principiu al 
vaselor comunicante, desigur. 
Prin urmare, nimic surprinzător: 
este cât se poate de clar că din 
cele 2.862 de comune existente 
la începutul anilor 2020, majori-
tatea vor înregistra o scădere a 
populației la recensământul din 
2022 (p. 28).

Alte două concluzii importante: 
agricultura din România, cu 
excepția culturii cerealelor, este 
una (i) neperformantă și necom-
petitivă, (ii) fragmentată și 

lipsită de eficiență în plan economic. Toate acestea 
generează sărăcie și polarizare economică, dar și 
încurajarea emigrării (p. 23). Mai mult, consecință a 
dezindustrializării post-1989, populația ocupată în 
agricultura de subzistență a crescut, desigur, acest 
tip de economie fiind unul care generează sărăcie. 
Prin urmare, veniturile salariale sunt mult mai mici 
decât cele din alte ramuri ale economiei. Iată de 
ce, între 75-78% dintre persoanele aflate în risc de 
sărăcie trăiesc în mediul rural (p. 24). Toate aceste 
inegalității economice influențează accesul la prin-
cipalele servicii publice, cum ar fi învățământul și 
sănătatea. Suntem practic într-un cerc vicios, o vari-
abilă este cauză pentru o alta și invers.

Micii producători agricoli se confruntă și cu 
problema asigurării comercializării produselor în 
piețele din marile orașe, dominația lanțurilor de 
desfacere de către marile magazine transnațio-
nale, concomitent cu declinului comerțului urban 
de proximitate, șubrezind și mai mult această agri-
cultură de subzistență (p. 38).
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Sunt și unele aspecte pozitive care se petrec în 
lumea satului românesc. Cel mai important, în ulti-
mele decade: a crescut procentul populației rurale 
care are baie și/sau toaletă în locuința proprie – 
aproximativ 60% din totalul gospodăriilor se bucură 
de un asemenea confort, procentul fiind mult mai 
mic la începutul anilor 1990, de doar 10% (p. 44).

Într-un pasaj ce sintetizează perfect imaginea agri-
culturii românești postcomuniste, Iulian Stănescu 
scrie că „după 1990, în contextul dezindustriali-
zării, soluția a constat în emigrare” și continuă mai 
departe: „La scara istoriei, emigrarea a milioane de 
persoane din România rurală constituie, în definitiv, 
un eșec major în gestionarea modernizării, oricâte 
argumente s-ar putea emite privind unele părți 
pozitive ale emigrării, cum ar fi transferurile finan-
ciare și culturale spre țara de origine” (p. 40). Este 
eterna problemă a țărilor din periferiile capitalis-
mului central.

În 1940, Virgil Madgearu (dar nu numai el, mai toți 
economiștii importanți din interbelic gândeau în 
acest mod) identifica două soluții vizavi de traseul 
țărilor subdezvoltate: industrializare sau emigrare. 
Lucrurile sunt destul de clare. Pe scurt, avem 
imaginea micro a ceea ce înseamnă dezvoltare 
inegală în capitalismul contemporan, problema 
centrală fiind simplă: cum poate o țară să-și depă-
șească statutul de periferie? Este o chestiune la 
care au trudit și cei de dinainte de Primul Război 
Mondial, și cei din interbelic, dar și comuniștii; mai 
puțin cei din postcomunism – acum avem există 
soluția-miracol a emigrării, consecință a decalajelor 
de dezvoltare și a eternei dezamăgiri că nu avem, ce 
truism!, „o țară ca afară”.

În studiul său, „Procese de urbanizare a ruralului și de 
suburbanizare a centrelor urbane regionale”, Cătălin 
Berescu scrie că „satul «a pierdut competiția» cu 
orașul, nu numai în sens istoric, el fiind dintotdeauna 
un teritoriu subordonat orașului, ci mai ales în sensul 
întăririi paradigmei politice recente, dominată de 
globalizare, neoliberalism și de variatele ideologii 
derivate ale dezvoltării, cum ar fi neo-dezvoltaţio-
nismul descris de Cornel Ban, care plasează ferm 
ruralul într-o poziție nu numai subordonată, ci și 
subalternă, în sens colonial.” (p. 338)

Dar nu e vorba doar de perioada contemporană, 
cu amplele procese de globalizare & neolibera-
lism. Marx și Engels, în secolul al XIX-lea, observa-
seră că în competiția generată de industrializare, 
tot ce înseamnă agricultură, manufactură și chiar 
micii industriași, cu toții tind să devină proletariat 
subordonat intereselor marelui capital: „Păturile 
inferioare ale stării de mijloc, adică mici industriași, 
micii negustori și rentieri, meseriașii și țăranii, toate 
aceste clase îngroașă rândurile proletariatului, în 
parte din cauză că micului lor capital, fiind insufi-
cient pentru mari întreprinderi industriale, este 
înfrânt de concurența capitaliștilor mai mari, în 
parte din cauză că îndemânarea lor profesională nu 
mai are aceiași valoare ca urmare a noilor metode 
de producție, astfel proletariatul se recrutează din 
toate clasele populației.”(5) Prin urmare, nimic nou 
sub soare. Ce a fost o să mai fie și, observăm, chiar 
se întâmplă în prezent. De altfel, concluziv, o spune 
și Cătălin Berescu: „La mai bine de trei decenii de la 
Revoluția din 1989 avem de-a face, pe de o parte, 
cu o relativ rapidă și inexorabilă transformare 
profundă și radicală a ruralului, iar pe de alta, cu o 
aliniere a orașelor românești la forme de dezvol-
tare urbană specifice capitalismului globalizat, cu 
repetarea rapidă a tuturor etapelor istorice prin 
care orașele din societățile dezvoltate economic au 
trecut mai demult.” (p. 338)

Pe scurt, modernitatea distruge tradiția, iar trans-
formarea ruralului unei țări periferice precum 
România dă seama de acest proces. Lumea arhaică, 
cu sau fără cooperative de producție, este distrusă 
de fluxul dezvoltării din capitalismul global. Lumii 
rurale românești i s-a rezervat evoluția întru 
migrație și agricultura micilor ferme de subzistență, 
un fenomen de altfel foarte previzibil. Paralel, se 
creează marile latifundii prin cumpărarea micilor 
exploatații agricole inclusiv sau mai ales de către 
investitori străini. Studiile din acest volum subli-
niază apăsat tocmai aceste aspecte. Trecând peste 
pletora de date statistice, cumva mult prea puțin 
structurate, meritul analizelor din volumul supus 
atenției este că ne arată foarte limpede, cu date 
și cifre, ceea ce deja știam: transformarea radi-
cală a lumii rurale românești în amplul proces de 
racordare a țării noastre la fluxurile capitalismului 
global. l

1 Pentru o discuție amplă în acest punct, vezi Ban, Cornel, Dependență și dezvoltare: economia politică a capitalismului 
românesc (Cluj-Napoca: Tact, 2014).

2 Georgescu, Florin, Capitalism și capitaliști fără capital în România. vol. I și II (București: Editura Academiei Române, 2021).
3 Volumul este accesibil on-line: Stănescu, Iulian, & Mihalache, Flavius (Eds.). (2022). România rurală în noul capitalism: 

1990-2020. București: Pro Universitaria. – Biblioteca Virtuală de Sociologie (bibliotecadesociologie.ro).
4 Vezi spre exemplu studiul lui Otiman, P. I., Viața rurală românească pe lungul drum între Flămânzi și Uniunea Europeană 

sau drama satului și a țăranului român într-un secol de iluzii, dezamăgiri și speranțe (București: Editura Academiei 
Române, 2019).

5 Marx & Engels, Manifestul Partidului Comunist (București: Nemira, 2006, p. 21).
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Profesionalismul și perseverența noastră din ultimii 20 de ani au pus România 

pe harta feroviară globală și la conjuncția strategică a industriilor europene și 

internaționale. Suntem un pilon de dezvoltare a României și ne propunem să 

continuăm în aceeași direcție.
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Croația

Prima multinațională
cu capital românesc.
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