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E D I TO R I A L

Lecție de cultură cinică
de Mihai Radu

Occidentul a exportat valori peste tot pe
glob. Libertate, democrație, drepturile fundamentale ale omului… Oriunde se găseau niște
oameni în suferință și puțin petrol, diplomații,
ONG-urile și armatele Occidentului apăreau să
aline suferința, să împartă dreptatea și să înșurubeze în nisip câteva restaurante McDonald’s.

Stați liniștiți la locurile voastre, cei care
mai aveți case la casele voastre, luați o aspirină,
încercați o frecție cu spirt, și așteptați.
Aa, că unii dintre voi sunteți mai curajoși,
mai demenți, mai disperați și vă riscați viața
pe mare ca să ajungeți în Europa, ok… Chiar
n-avem ce să face, o să vă primim.

De departe, de dincolo de granițele bunăstării, ale creditelor pentru hrană, locuințe și
mașini, occidentalii deplângeau sărăcia și suferința de pe glob, trimiteau lacrimi în plic spre
periferia lumii.
Toate acestea s-au întâmplat în numele
universalității unor valori și-a unor drepturi. Tocmai această universalitate era cea
care dădea dreptul Occidentului civilizat să
intervină.
Oriunde pe glob unde un om suferă, oriunde pe glob unde unui om îi sunt încălcate
drepturile, vine occidentalul și-l salvează sau,
mă rog, să zicem doar că vine și evaluează situația, le stropește muribunzilor buzele uscate
cu puțină Coca-Cola și-i lasă pe copii să mângâie dronele.
Acum însă, oamenii lumii, răscoliți de războaie, sărăcie și suferință, vin ei spre Occident.
Pe ideea: nu mai așteptăm să ne salvați voi,
venim singuri, pe picioarele noastre.
Ne pare rău, băieți, Occidentul nu oferă
asistență decât la domiciliu.
03 / apr 2016
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M I Z E R I A E B R ĂŢA R Ă D E A U R

Cum să reușești în
politică în 9 pași simpli

S

— RADU C. CRAHMALIUC
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ascultă acest articol:

imți că-ți lipsește ceva în viață? Ești apatic, nervos, lipsit de vlagă? Nu poți să dormi noaptea gândindu-te că
trece vremea și tu tot nu te-ai realizat? Secretul e să-ți
croiești o carieră de succes în politică, iar noi te putem
ajuta să faci asta.

Asigură-te că
ai studii cât
mai puține.

1.

Poporul iubește oamenii simpli
din popor. Dacă nu ai studii deloc,
cu atât mai bine. Nu-i o rușine.
Arată doar că sistemul e inutil și
tu ai reușit să-l învingi, deci ești
un învingător. Dacă alegi totuși să
ai studii, concentrează-te pe niște
studii care să aibă o legătură cât
mai mică cu ce faci. Cizmăria a
fost mereu o disciplină preferată
de marii oameni de stat, la fel și
lăcătușeria-mecanică sau strungăria. Sigur, un doctorat-două nu
strică niciodată, dar numai dacă
găsești unele cu foarte puține
vizualizări pe referate.ro, că altfel
se prind fraierii. De asemenea, e
foarte important să nu uiți că
orice studii ai avea, sau n-ai avea,
la sfârșit trebuie să faci Colegiul
Național de Apărare. Toată lumea
îl face, deci e păcat să pari prostul
satului, mai ales că e concurență
mare pe post.

Intră în
afaceri sau
avocatură.

2.

Poporul iubește oamenii simpli
din popor. Dacă nu ai studii deloc,
cu atât mai bine. Nu-i o rușine.
Arată doar că sistemul e inutil și
tu ai reușit să-l învingi, deci ești
un învingător.
03 / apr 2016

Împrumută-te. Refuză să plătești. Convinge-i pe alții să plătească și pentru tine. Nimeni n-a
ajuns miliardar cheltuind bani.
Și chiar dacă ajungi miliardar de
ce să-ți cheltui banii tăi când ai
altora sunt disponibili. De exemplu banii statului. Poți să începi
chiar acum. Nu mai cumpăra hârtie igienică, fur-o!

“

Secretul
e să păstrezi
un echilibru
între atenție și
îngrijorare, dar
numai când
lumea se uită.

În multele tale
discursuri, și
crede-ne pe
Înconjoară-te
cuvânt, chiar
de oameni
o să fie multe, nu
competenți.
uita să te arăți
îngrijorat de modul
Cei mai buni oameni pe care poți
să-i racolezi în echipă sunt cei din în care se risipește
propria familie. De altfel, dacă faci
asta e și mult mai ușor să-i pro- „banul public”.

5.

3.

pulsezi în funcții cheie fără să bată
la ochi. Dacă n-ai familie, sau nu-i
simpatizezi atât de tare, înconjoară-te de oameni cât mai variați:
mincinoși, cleptomani, dependenți de jocuri de noroc, prostituate, criminali. Lumea o să-i
îndrăgească și, în plus, în comparație cu ei o să pari un tip super
integru. Nu uita să vă înrudiți.
În politică nu există relație mai
sfântă decât cea dintre naș și fin,
pentru că politica seamănă foarte
mult cu un videoclip de manele.

Orice-ai face,
nu cheltui
banii tăi.

4.

Nu uita c-ai intrat în politică ca
să faci bani, nu ca să-i cheltui. De
aia folosește-te de banii altora.

Nimic altceva nu mai contează.
Poți să vorbești despre orice.
Oricum nimeni n-ascultă. Poți să
citești paragrafe întregi dintr-o

[ 11

carte despre toaletarea trandafirilor pitici, dacă printre tehnicile de toaletare reușești să
introduci și ceva despre risipirea banului public, oamenii o să
înnebunească. Bărbații o să-ți
strânga mâna. Femeile o să-ți dea
prunci noi născuți ca să-i săruți.
Generația Facebook o să-ți înalțe
imnuri. Cel mai important, voturile o să curgă cu nemiluita și uite
așa mai câștigi un mandat și primești șansa să furi și mai multă
hârtie igienică.

“

Cei mai buni
oameni pe care
poți să-i racolezi
în echipă sunt
cei din propria
familie. De altfel,
dacă faci asta e
și mult mai ușor
să-i propulsezi în
funcții cheie fără
să bată la ochi.

Vorbește cu
un doctor
să-ți șteargă
memoria de
lungă durată.

6.

Pe bune, chiar n-ai nevoie de ea.
Fără memorie poți să repeți la
infinit același baliverne cu o convingere sinceră. Ba mai mult, dacă
e nevoie poți să te contrazici fără
să ai mustrări de conștiință. „Dar
în mandatul trecut ați declarat
că sunteți împotriva legii?”, „Nu-i
adevărat! Mi-aș aduce aminte dacă
făceam asta”. În plus, fără memorie n-ai nici datorii politice și nu
poți fi acuzat de trafic de influență. „Ai uitat câte a făcut partidul pentru tine?”, „Ce partid?”,
„Partidul!”, „Pentru cine?”, „Pentru
tine”, „Corect, dar cine sunt eu?”.
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Înglobează în
discursurile
tale indicii vag
naționaliste.

7.

„Trebuie să protejăm ia, brânza de
la sibieni și vatra satului de atacurile perfide ale globalizării”, „E
datoria noastră față de daci să ne
unim cu Basarabia”, „Eu pun burtă
în ciorbă de burtă!”. „Simona Halep
prim-ministru!”. Oamenii simpli
apreciază genul ăsta de lucruri
pentru că îi face să doarmă mai
bine noaptea. „Ai auzit? Cineva
veghează la respectarea intereselor noastre naționale!”, „Excelent,
de când îmi doream să vină cineva
care chiar face asta, nu doar vorbește despre asta. Acum chiar pot
să dorm liniștit, mai ales c-am
auzit că e interesat și de cum se
risipește banul public”.

Nu te teme
să privești
cu atenție și
îngrijorare
atunci când
e cazul.

8.

E un capitol sensibil la care mulți
au dat-o-n bară, mai ales pentru
că priveau cu prea multă atenție și prea puțină îngrijorare, sau
cu prea multă îngrijorare și prea
puțină atenție. Secretul e să păstrezi un echilibru între atenție și
îngrijorare, dar numai când lumea
se uită. În restul timpului poți să
rămâi concentrat pe furatul de
hârtie igienică.

Pregătește-te
sufletește să
scrii cărți în
pușcărie.

9.

Nicio mare carieră politică nu
poate exista fără un stagiu de perfecționare în pușcărie. Greșeala ar
fi să nu te aștepți la asta, sau să nu
vrei să mergi la pușcărie pentru că
tu nu ești nevinovat și n-ai făcut
nimic. Nu există așa ceva, în plus
pușcăria îți dă o aură dramatică,
umană. „Ia uite, maică, l-au băgat
nevinovat. Nenorociții!”. Și uite
așa mai faci un pas spre victoria
finală. Sau măcar te mai cultivezi
nițel și poți să lucrezi la cartea aia
pe care întotdeauna ți-ai dorit să
o scrii: „101 modele de jersee pentru hamsteri”.

COV E R S TO RY

De ce porți șapcă?

— ANDREI LAZĂR

Ați mai citit vreodată un interviu cu un barman care are un master în
sisteme de iluminare și care poartă tot timpul o șapcă de biciclist, chiar
și la nunți? Acum aveți această ocazie unică.

— TIBERIU FUERIU

Costin Gache este genul de om care aproape că nu
mai iese din bar. Nu, nu a apucat pe drumuri greșite.
El deține barul Interbelic, unde de altfel și locuiește.
Nu chiar în bar, ci un etaj mai sus.
La prima vedere nu prea știi ce să crezi despre el
– un băiat cu barbă care poartă o șapcă de biciclist
pe al cărei cozoroc scrie „Look Mum no hands!”. Un
adolescent întârziat, veți spune. Și atunci ce caută în
cover story-ul Chalbert?
03 / apr 2016

Din cei 32 de ani
ai săi, jumătate și i-a
trăit în bar – Costin
face parte din frumoasa generație de
barmani care s-a
format imediat după
anul 2000; poate nu
sunt atât de cunoscuți ca, de exemplu,
fotbaliștii, cu toate
că unii au ajuns și la

televizor, dar ei sunt
responsabili pentru
modul în care arată
localurile de noapte
în care ne petrecem
weekend-urile. Cei
care au rezistat în
meseria asta și mai
sunt încă în țară fac
meniurile pentru cele
mai trendy locuri din
oraș, oferă know-how

contra cost celor care
vor să investească în
business-ul acesta,
creează concepte
originale, manageriază locații sau chiar
și-au deschis propriile baruri.
Una peste alta,
fără ei, viața noastră
de noapte ar fi fost
mult mai tristă.
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conferință sau când te întâlnești cu un potențial partener
de business?

De ce porți șapcă?
Bună întrebare! De-a lungul timpului, am avut mai multe lucruri
pe care le-am purtat ca pe o semnătură. Când eram mai tânăr,
purtam mereu bretele sau mai
purtam diverse accesorii, gen
insigne. Am mai avut o perioadă
în care am purtat aceeași pereche de încălțări; am cumpărat
trei perechi la fel, erau niște adidași galbeni cu smiley face pe ei,
o ediție specială, și i-am purtat
oriunde, că era nuntă sau că mă
îmbrăcam în tricou. Acum port
șapcă pentru că am descoperit
libertatea de a merge cu bicicleta.

Nu e ciudat să apari cu
șapca ta de biciclist în anumite momente, de exemplu
atunci când ești speaker la o

14 ]

Eu am învățat următorul lucru:
atunci când am încercat să mă
pregătesc în mod special pentru o anumită ocazie, cum ar fi
o întâlnire de business sau ceva
„serios” și am încetat să mai fiu
eu, am avut de pierdut. Să îți dau
un exemplu – am fost la o întâlnire cu un domn care se ocupa
de un spa mare și avea un juice
bar, iar eu ar fi trebuit să îl ajut
să îl îmbunătățească. Am venit cu
bicicleta, cu șepcuța, puțin transpirat, am intrat acolo, într- un
birou mare, sobru și a apărut un
domn în costum care s-a uitat la
mine și-a pus mâinile în șold și
m-a întrebat „tu cu ce te ocupi?”.
Mi-a plăcut situația pentru că
în momentul acela mi-a aruncat mingea la fileu; am știut că e
intrigat și în același timp, interesat de mine și de ce știu eu să
fac. Știam că i-am captat atenția
și că mă va asculta. Așa am reușit
într-un sfert de oră să îi povestesc pe scurt ce îl interesa pe el
să afle din tot ceea ce am făcut: de
la competiții de bar, la meniuri și
alte acțiuni relevante pentru scopul cu care venisem. M-a ascultat
cu atenție și, în final, și-a cerut
oarecum scuze, recunoscând că aparențele
înșală.

“

Acum
trăim într-o
eră în care faci
ce vrei, totul este
acceptat, totul
se poate, orice
autoritate poate
fi contestată, iar
ție, ca individ, ți
se pare că totul
este permis, ai
impresia că poți
face orice, fără
responsabilitate.

Dacă apăream în costum,
omul respectiv ar fi asumat din
start că sunt un profesionist și nu
s-ar fi arătat interesat de experiența mea, dar așa l-am făcut să
mă asculte și să înțeleagă ce pot
face pentru el și pentru business-ul lui.

Cum ai ajuns să deschizi
Interbelic?
În anii de dinaintea crizei aveam o
agenție de barmani și participam
la foarte multe petreceri și evenimente, însă după 2008, cererea a
devenit din ce în ce mai mică. Companiile mari
nu au mai cheltuit bani pe acest gen de servicii, și, în plus, au început să conteze foarte
mult referințele pe care poți să le oferi – „ok,
faci cocktailuri, dar la ce acțiuni ai mai participat, ce recomandări ai?”. Așadar, ideea de a
deschide un bar a încolțit încet-încet pe fondul ăsta pentru că am căutat să mă stabilizez
oarecum și să am un business vizibil, cunoscut
de oameni. Dar, dacă aveam mintea de acum,
lucrurile ar fi stat altfel.
Când ești mai tânăr, la 23 de ani, vezi
lucrurile mult mai efervescent, ai impresia că
poți să faci orice și că o să funcționeze. Așa am
crezut și eu că voi deschide un bar și din prima
zi o să meargă – ne cunoaște lumea și o să vină
clienții peste noi. Ei bine, nu s-a întâmplat așa.
Abia după șapte luni Interbelic a început să
funcționeze cu adevărat.
Și chiar dacă crezi că ești pregătit, faci
toate greșelile pe care le face toată lumea care
deschide un local. Ai impresia că ai un grup de
prieteni, că te cunosc mulți, care or să vină la
tine etc. Nu e adevărat, nu are nici o legătură,
nici cea mai mică legătură. Orice prieten pe

care îl ai are obișnuințele lui de consum. Dacă
tu reușești să creezi un produs care să intre
în grațiile lui, s-ar putea să vină și la tine, nu
doar la tine. El are deja obișnuințele lui și este
puțin probabil să te includă printre ele.
Culmea este că am făcut greșeala asta de
două ori - și cu primul Interbelic și cu Tiki Bar.
Același interval de timp a trebuit să treacă până să
înceapă să se miște business-ul: șase-șapte luni.

Cum ți-ai gândit business-urile: ai făcut
ce vor clienții sau ți-ai construit propria
viziune?
E foarte simplu – clienții nu știu ce vor. Dacă
îi intrebi pe ei, îți spun că ar vrea să fie cu
30% mai ieftin, să arate de 2 ori mai bine și să
fie de 2 ori mai multe gagici înăuntru. Dacă
îi intrebi ce le-a plăcut după o seară petrecută în oraș, nu o să știe, o să-ți spună doar că
era atmosferă. Ce înseamnă că era atmosferă?
Dacă știe cineva să decodifice chestia asta, eu
sunt primul care investesc în acel concept. E
o chestie foarte „în aer”, nu prea prinzi ingredientele și dacă reușești totuși să le prinzi,
durează maxim un an până apare altceva și
totul se schimbă din nou. Așa e în domeniul
ăsta – totul se schimbă cu repeziciune.

Și atunci ce faci?
Faci ce crezi tu că e bine, sperând că o nimerești. Și de multe ori nu o nimerești. De exemplu, am zis noi că putem să facem cocktailuri,
chiar dacă spațiul este destul de mare și vor
veni mulți oameni. Ei bine, nu am reușit.
Ideea asta ar fi fost viabilă într-un spațiu de,
să zicem, 50 de metri pătrați. Ne-am dat seama
că oamenii nu vin aici doar pentru băutură, ci
pentru altceva, acea atmosferă de care vorbeam mai devreme.
Tocmai din cauza asta suntem foarte
atenți la muzică și la experiența vizuală. Oricât
ar părea de neobișnuit pentru un barman, eu
am hotărât să fac studii în domeniul iluminatului. Am fost la Comitetul Național Român
de Iluminat, la Facultatea de Construcții și
Instalații, unde am făcut un master. Dacă
acum mă pui să iluminez o parcare, pot să o
fac fără probleme și să îți calculez câți lucși
sunt în fiecare colț al incintei. Dar nu m-am
dus acolo ca să învăț despre toate sursele de
lumină care există pe planetă și cum funcționează ele, ci pentru a studia ce înseamnă
lumina în momentul în care vrei să te simți
bine. Așa am învățat că noi, oamenii ne simțim bine atunci când răsare soarele, adică
atunci când lumina provine de la o sursă care
emite mai multă căldură decât lumină. De
aceea, aceste becuri incandescente pe care le
vedem în restaurante, nu au fost alese întâmplător de arhitecți – lumina pe care o dau este
o lumină caldă, care te binedispune, în antiteză cu lumina rece de led sau gaz.
03 / apr 2016

Ce e cel mai greu când ai un business de
genul ăsta?
Cel mai greu este să inovezi sau faptul că trebuie să inovezi. Atunci când ai localul plin, ești
mulțumit și îți zici „mamă, ce de lume e, am
reușit să găsesc formula!”. Și peste două luni,
nu mai e plin pentru că ai stat pe loc. Faptul că
trebuie să te reinventezi destul de repede cred
că e cel mai greu. E adevărat că înainte erau
barurile ăstea oldies but goldies, care funcționau foarte bine, dar acum iată că au cam dispărut. Uite că nimic nu mai e etern. Cred că
cel mai greu este să îți dai seama ce urmează
să faci. Să iei decizii este dificil, pentru că se
poate dovedi că ai greșit, dar să nu faci nimic
este și mai grav. Totul e să fii din ce în ce mai
pregătit – trebuie să ieși în oraș, să vezi despre ce e vorba, să simți vibe-ul oamenilor și
trendurile pe care ei le adoptă. În plus, multe
localuri funcționează pe energia managementului. Clienții simt lucrul ăsta fără să îl conștientizeze neapărat. De altfel, la nivelul celor
care au localuri, se observă o evoluție odată cu
înaintarea în vârstă. Dacă la început au avut un
club, peste câțiva ani vor deschide un lounge și
apoi un restaurant liniștit. Totul se schimbă,
oamenii se așază.

E adevărat că te îmbogățești dacă ai un
restaurant?
Este o investiție continuă care nu se mai
oprește. Și vorbim de sume foarte mari. Cu
banii ăia pe care îi bagi într-un restaurant,
dacă îi ai o dată la un loc, mai bine cumperi un
teren, ridici o clădire și o închiriezi. În afară
de asta, atunci când investești într-un restaurant și cumperi dotări și mobilier, acestea
au valoare doar în acel context. În momentul
în care le scoți de acolo, își pierd semnificația și devin doar niște obiecte fără folos. Și
vorbim aici de investiții mari, cum ar fi cele
alocate climatizării, care se pierd odată cu
dispariția business-ului. Am prieteni care vin
și îmi spun că vor să deschidă un bar sau o
cafenea, dar eu încerc să îi conștientizez de
volumul de timp și bani pe care trebuie să îl
aloci continuu. Investiția nu se oprește niciodată, nu poți să iei pauză. Eu lucrez de la 14
ani în domeniul ăsta, mi-a plăcut enorm, dar
dacă aș fi avut altă ocupație, nu cred că aș fi
putut să fac față ca proprietar de bar. Oamenii
din afară nu realizează asta. Clientul care
vine la Interbelic nu își dă seama ce muncă
se ascunde în spate.
Tot timpul trebuie să fii atent la ce se
întâmplă în domeniul ăsta. De exemplu, chiar
și atunci când călătoresc afară, îmi fac o listă cu
localurile pe care vreau să le vizitez, mă
transform într-un mic researcher pentru că
sunt curios ce s-a mai făcut, ce mai e nou, ce
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tendințe mai apar. Mă bucur și de experiența
de a fi client, dar întotdeauna sunt atent la
cum funcționează business-urile respective.
De când am deschis barul, aproape că
am renunțat la hobby-urile mele. De exemplu, îmi plăcea la nebunie să mă dau cu
snowboard-ul, dar cred că este al patrulea
sezon pe care îl ratez. Pur și simplu, nu am
mai avut când să plec.

Ultimul an a fost foarte greu pentru localuri: campaniile ANAF-ului, impozitarea
bacșișului, noile norme de siguranță și
interzicerea fumatului. Cum a fost pentru tine?
Mindset-ul mi s-a schimbat radical. Adică,
sunt chiar speriat. Vin trei dube în fața localului, oamenii în uniforme se uită cu suspiciune, intră în forță, dau clienții la o parte și
încep: „Unde sunt ieșirile?”. Eu zic, „OK, poftiți,
vă rog frumos, vă așteptam!” Și așa aflăm că
sunt de la poliția locală și îi intrebăm de ce au
venit din moment ce cei de la ISU ne-au spus
că suntem OK. Au venit pompierii în control
de 3-4 ori, o dată i-am chemat și noi ca să ne
asigurăm că suntem în regulă, aveam dosar
depus la ei chiar înainte de evenimentele din
Colectiv. A fost o tragedie și nimeni nu mai
vrea să se repete, dar cred că statul a intervenit mai agresiv decât trebuia. Este evident că
lucrurile trebuie normalizate, dar nu într-un
mod atât de brutal.

Cum e clientul localurilor astăzi? Îl poți
descrie în câteva cuvinte?
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Comportamentul oamenilor depinde direct de
nivelul de trai, de puterea de cumpărare. Noi
nu o să ajungem prea curând la nivelul restaurantelor de afară. Și aici este vorba doar de
puterea de consum. În momentul în care eu
îmi permit să cheltui banii pentru, să zicem,
cinci Cuba Libre în oraș, în fiecare seară, pot
să încep să aleg. În primul rând aleg locul în
care ies după aspect, după care aleg și ce beau
– dacă aud că cineva face un cocktail bun sau

o mâncare bună, mă duc acolo. Ei, în momentul în
care există putere de consum, va exista și localul
care să satisfacă acele nevoi. Dacă nu există putere
de consum, e foarte greu să faci lucruri ieșite din
comun pentru că limitarea prețului limitează performanța. Puterea de consum dictează nivelul la
care noi vom fi din punct de vedere al culturii culinare și de bar.

Totuși, România are ceva special.
Așa este, în România există o efervescență a
oamenilor. Noi am trăit sub comunism până nu
demult și oamenii care s-au născut în ani ‘70 – ’80
au o energie pe care cei născuți mai recent poate că
nu o înțeleg. Însă această efervescență se va pierde
treptat pentru că tinerii nu au reperele trecutului și nu sunt motivați de libertatea pe care ei nu
au câștigat-o, ci s-au născut deja cu ea. Ruptura
asta între generații este foarte evidentă la noi, la
români, dar ea este prezentă și la nivel global, chiar
dacă la o scară mai mică.
Acum trăim într-o eră în care faci ce vrei, totul
este acceptat, totul se poate, orice autoritate poate
fi contestată, iar ție, ca individ, ți se pare că totul
este permis, ai impresia că poți face orice, fără responsabilitate. Și asta se vede la orice nivel, chiar și
în modul în care au evoluat relațiile de business –
partenerul tău îți poate spune oricând că nu mai
are chef de tine sau îți trage țeapă pentru că nu
mai există acea responsabilitate de care vorbeam.
Această abordare nu ne duce într-o direcție bună,
adică nu cred că o să fii mai fericit dacă nu îți mai
asumi acțiunile tale și urmările a ceea ce faci.

Gata, am terminat întrebările și, oricum, intraserăm într-o zonă mult prea serioasă.
OK, hai să mâncăm, cred că s-a dezghețat tonul.

I E Ș I R E LA M
A R E A B R I TA
NIE

Lovitura
de emigrație
— MARIA OPREA

Migrația, care agită spiritele europene de prin
2014 mai la centru, însă intrată în breakingnews-urile de la noi anul trecut prin vară abia,
pare să intre sub un vag control al Bruxellesului, după ultimul Consiliu European, care s-a
lăsat cu un acord cu Turcia.
Capetele luminate din UE, adunate în 17
– 18 martie la Bruxelles, plus primul ministru
turc Ahmet Davutoglu, au stabilit ca Uniunea
și Turcia să facă schimb de migranți. Practic,
pentru fiecare sirian care este returnat către
Turcia dinspre insulele grecești, un alt sirian
va fi relocat dinspre Turcia către UE. De asemenea, Turcia a promis și că are grijă să nu
mai lase migranții să plece în UE.
Promisiunile Turciei costă UE 3 miliarde
de euro în bancnote nemarcate până la sfârșitul lui 2018, plus să se grăbească cu celelalte
3 miliarde pentru care Turcia a bătut palma
în 2015. La nota de plată se mai adaugă accelerarea negocierilor de aderare și a procesului de liberalizare a vizelor pentru turci până
în iunie.
Refugiații care urmează să intre în UE
după înțelegerea asta sunt luați de fiecare
stat membru după cum poate fiecare, cotele
obligatorii rămânând doar o decizie luată la
beție. În România au ajuns 15 refugiați, din
peste 6.000 cât se stabilise la JAI-uri.
România, după ce a văzut ce desfășurări de
forțe au turcii la Bruxelles, și-a amintit brusc
de prietenia bilaterală de secole și Iohannis s-a
03 / apr 2016
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dus în Turcia. Pe acolo a pierdut
câteva like-uri, după ce a reînviat
un proiect căruia părea să-i fie
pusă cruce: cea mai mare și mai
frumoasă moschee de prin părțile astea. Vizita în Turcia, plănuită sau nu într-o viață anterioară
de președinte, a fost ceva deosebit, cu salve de tun, ieniceri și spahii în hainele de sărbătoare.
Ce nu prea a zis la declarații
după discuție nici Klaus Iohannis,
nici Recep Erdogan nu a insistat,
e că Turcia controlează fluxul de
migranți ilegali și poate să combată sau nu rețelele de trafic de
persoane. Cum ruta prin Balcanii
de Vest e blocată, iar Ungaria a
promis de mult un gard la granița cu România, dacă e cazul, o
moschee e de preferat unui aflux
de migranți.
Turcia are tot felul de pretenții pentru că are o sperietoare
care constă în două milioane de
refugiați sirieni, în mare parte, pe
teritoriul său care au tot trecut
în Grecia și în Balcani, sub ochii
indulgenți ai autorităților turce.
Pe lângă șantajul pe care
îl practică acum Turcia, cu
Uniunea Europeană în general
și cu România în particular, mai
e un aspect legat direct de criza

migrației și folosit abuziv în agitat spiritele naționaliste din interior, adică atentatele din Paris și
Bruxelles.
Una dintre cele mai mari
temeri ale europenilor e legată
de atentate teroriste, comise de
migranți veniți direct din ISIS
(sau Daesh pentru apropiați),
supărați pe Coaliția internațională condusă de SUA, care îi bombardează de ceva timp. Deja două
țări au fost lovite, Franța și Belgia,
iar Marea Britanie pare următoarea pe lisă.
Totuși, această temere nu are
o bază reală în momentul de față.
Atentatele în UE au fost comise de
musulmani cu cetățenii europene,
născuți aici. Musulmanii care vin
acum în Uniune ar putea genera
teroriști peste două generații, în
funcție de cât de tare îi marginalizăm, indiferent dacă Daesh va mai
exista să-și asume atentatele sau
nu, după modelul actual.
Populația de musulmani din
Uniunea Europeană crește cu un
procent la 10 ani, estimarea fiind
ca până în 2050 să reprezinte 10%
din populația totală a Uniunii,
adică vreo 50 de milioane. În 2015
au intrat în Uniunea Europeană
peste un milion de migranți,

potrivit datelor oficiale, însă numărul este
mult mai mare pentru că mulți nu s-au prezentat la intrare și s-au dus direct unde au
avut treabă. Refugiaților musulmani care vin
în Uniune li se vor adăuga cetățeni turci, care
vor intra în UE fără vize în curând.
Încă de când s-a extins criza migrației în
aproape toată Uniunea, ideea generală a fost să
se rezolve problema la sursă, adică
să înceteze conflictul din Siria, în
primul rând, apoi și alte subtilități
prin Libia, Eritreea.
De la autoPrima și cea mai mare proproclamare până
blemă la sursa crizei migrației
acum, ISIS a
este Daesh, organizație radicală
controlat teritorii
bogată și auto-proclamată califat în iunie 2014 în Siria și Irak,
cu populații între
cu teritorii ocupate în 2014 în
2,8 și 8 milioane
Libia, Algeria, Egipt, Yemen și
de locuitori, adică
Arabia Saudită, iar în 2015 la grapotențiali refugiați. nița dintre Afganistan și Pakistan,
Peste teritoriile
Nigeria și Caucazul de Nord. Deși
are o istorie care se întinde până
ocupate se așterne
prin 1999, organizația s-a întăautomat sharia,
rit pe timpul invaziei americane
care controlează
în Irak, însă ISIS s-a dezvoltat pe
de la politică, până fondul războiului civil din Siria.
la viața sexuală,
De la auto-proclamare până
acum, ISIS a controlat teritorii
de asemenea
cu populații între 2,8 și 8 milicompatibilă în
oane de locuitori, adică potențiali
teritoriile astea cu
refugiați. Peste teritoriile ocupate
sclavie, violuri,
se așterne automat sharia, care

“

execuții.

controlează de la politică, până la viața sexuală,
de asemenea compatibilă în teritoriile astea
cu sclavie, violuri, execuții.
În 2016, Daesh a pierdut în jur de 40%
din teritoriu, în urma atacurilor aeriene ale
unei coaliții internaționale conduse de SUA,
dar începute încă din septembrie 2014. De
bombardat aerian asupra Daesh s-a ocupat și
Rusia, dar independent de coaliție, asta pentru că rușii au mai scăpat muniție și peste o
altă parte a conflictului din Siria, rebelii care
se opun regimului lui Bashar al-Assad, prieten bun cu Putin.
Ițele încurcate din Siria au început să se
descurce puțin pe la sfârșitul lunii februarie, cand a fost semnat un acord de încetare
a focului între Bashar al-Assad și rebeli, după
cinci ani de război civil. Acordul de încetare a
focului din Siria e urmat zilele astea de negocieri de pace, Bashar al-Assad cu Rusia avocat,
iar rebelii apărați de SUA.
Acordul nu are nicio treabă cu Daesh,
toată lumea are liber la bombardat, iar ei la
atentate în UE. Împotriva ISIS luptă acum o
coaliția condusă de SUA, pentru care România
face galerie, lucru care i-a adus o amenințare
din partea Daesh prin noiembrie 2015, dar la
pachet cu alte vreo 60 de țări – „coaliția diavolului”, nu s-au deranjat special pentru noi.
De asemenea, Rusia a bombardat ISIS, cu victorii notabile, a anunțat Moscova.
Dar nici Daesh nu stă singură în fața „coaliței diavolului”. Prin 2012 – 2013, banii pentru
arme veneau prin Turcia, de la simpatizanții
03 / apr 2016

bogați și discreți din Arabia
Saudită și Qatar, cu scopul de a-l
da jos pe Bashar al-Assad. După
2013, ISIS a preluat colectarea
taxelor în teritoriile ocupate și,
mai important, exportul de petrol,
reușind să se autofinanțeze.
Reducerea teritoriului ocupat înseamnă mai puține taxe,
iar în ceea ce privește vânzarea
de petrol, de asta s-au ocupat
rușii, care au bombardat cisternele, pentru a reduce competiția
pe piața din regiune.
Pacea în Siria și eliberarea
teritoriilor controlate de ISIS, la
pachet cu șantajul Turciei numit
oficial Declarația UE-Turcia,
înseamnă pentru Uniunea
Europeană apropierea de finalul crizei migranților. Cei care au
cerut azil în UE sau care sunt în
Turcia se pot întoarce acasă, dacă
violențele încetează definitiv în
Siria și în restul teriroriilor ocupate de ISIS.
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Românii dau „fița” city break-urilor
pe siguranța pensiunilor
— LIVIU IANCU

C

Situația tensionată din Europa ultimelor luni, culminând
cu atentatele teroriste de la Paris, Istanbul și Bruxelles,
i-a făcut pe turiștii români care merg în city break-uri în
Europa să fie tot mai prudenți. Cei care vor câștiga din această
conjunctură vor fi hotelierii de pe litoral dar, mai ales, proprietarii de pensiuni de la munte.

20 ]

Cei care obișnuiesc să călătorească nu vor sta
acasă nici în acest an, însă își vor schimba radical comportamentul, crede Dragoș Răducan,
prim-vicepreședintele Federației Patronatelor
din Turismul Românesc (FPTR). Mulți dintre ei
vor rămâne în țară și vor alege siguranța. Primul
efect se va resimți de Paște și 1 Mai, când stațiunile, fie că e vorba de cele de pe litoral, fie de
cele de la munte, vor da pe dinafară de turiști. Cei
care vor să facă „o aroganță”, spune Răducan, vor

merge în Bulgaria. „Mamaia va fi plină,
ceea ce s-ar fi întâmplat și cu sudul litoralului dacă ar fi oferit posibilități de
agreement”, adaugă el.
Acesată conjunctură va salva din
scăderile pe care le-ar fi avut hotelierii
de la mare în acest început de primăvară,
pentru că Paștele coincide cu 1 Mai, ceea
înseamnă că va veni un singur segment
de turiști pe litoral, mai consistent decât
oricare dintre cele două sărbători luate
separat, dar mai slab decât suma lor. Anul
trecut, de 1 mai, au ajuns în stațiunile
din România în jur de 100.000 de turiști,
care au cheltuit 12,5 milioane de euro,
potrivit datelor FPTR. Dintre aceștia, la
mare au ajuns aproximativ 25.000 de
turiști. În străinătate și-au făcut vacanța
de 1 mai aproximativ 8.000 de români.
Cu două săptămâni înainte, de
Paște, ceva mai mulți turiști (105.000)
ajunseseră în stațiunile din țară, unde au

lăsat doar 7 milioane de euro, pentru că
sejurul a fost mai scurt decât cel de 1
mai. În străinătate au ajuns atunci 5.000
de turiști români. Practic, în acest an, de
1 mai/Paște, nu vor ajunge 205.000 de
turiști, câți au fost anul trecut în stațiuni în cele două perioade, dar FPTR se
așteptă la 150.000 de persoane, dintre
care și o mare parte dintre cei 13.000 de
tineri care ar fi plecat, dacă situația din
Europa ar fi fost mai calmă, în vacanțe
scurte în afara țării.
Pentru hotelieri, diferența de
55.000 de turiști e trecută la capitolul
pierderi, însă golul va fi umplut până la
jumătatea anului, când zeci de mii de
români vor lăsa city break-urile din străinătate pentru siguranța litoralului românesc și a pensiunilor de la munte.

“

Primul
efect se va
resimți de
Paște și 1
Mai, când
stațiunile, fie
că e vorba
de cele de pe
litoral, fie
de cele de la
munte, vor da
pe dinafară de
turiști.
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Acesta nu este
un teatru
— MARIUS - BOGDAN TUDOR

Î
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n România, practicienii oricărei
forme de teatru asumat politic
se confruntă cu un bagaj cultural potrivnic: nu e foarte plăcut
să explici întruna că nu, nu te ocupi cu
secțiunea „cultural-artistic” dintr-o
organizație de bază a PCR, la ale cărei
întruniri părinții și bunicii noștri își
aduceau aminte brusc că au uitat ceva
pe foc. Folosirea adesea improprie și
până la saturație a termenului „politic” de către regimul de dinainte de
1989 a favorizat ulterior ideea de politic ca spațiu îngust, în care acționează
exclusiv niște oameni răi, cu relații,
din niște partide. Această evoluție
istorică s-a întâlnit cu nu mai puțin
îngustul concept de artă ca spațiu în

afara societății, un produs cel mai
adesea al geniului unui suflet nepângărit de vremuri, care trăiește pe un
norișor și se îndeletnicește în mare
parte cu cântatul la harpă și conversatul cu heruvimi. A fost furtuna perfectă, pentru că astfel s-au pus bazele
delegitimării sistematice a oricărui
demers artistic de punere în discuție a unor probleme de interes public.
Ceea ce n-a fost deloc kosher pentru
drumul către o societate sănătoasă,
deși a convenit de minune elitelor post-socialiste, desigur. Aici este
prima intervenție a teatrului asumat
politic în ideologia dominantă: pentru
a mai avea relevanță în spațiul public,
altul decât consumul de entertainment și profitul unei minorități (adică

pentru a mai avea relevanță, punct),
nici arta și nici politicul nu mai pot
continua să fie deturnate de concepții atât de limitate. Acest tip de artă
redă sensul larg (și corect) al termenului „politic”, acela de spațiu de dezbatere a modului de organizare a vieții
în comun, accesibil tuturor. Politicul
se află în ceea ce învățăm de mici despre istoria noastră, despre ce și cum
ar trebui să muncim, despre rolurile
de gen din societate, despre culoarea
pielii, despre corpurile noastre sau
despre sexualitate.
Aici este a doua intervenție a teatrului politic în ideologia dominantă,
și anume în câmpul de reprezentare al Celuilalt. Una dintre cele mai

cunoscute lecții de reprezentare
este pipa lui Magritte. Pardon, NU
este pipa lui Magritte. Pentru că
„aceasta nu este o pipă”, ci imaginea unei pipe în viziunea lui
Magritte. Iar când trecem de la
pipe la oameni, lucrurile devin
ceva mai complicate. Teatrul politic luptă, prin cercetare de arhivă
și interviuri de istorie orală, pentru a oferi un spațiu de auto-reprezentare acelor voci care se
fac cu greu spre deloc auzite în
spațiul public, încercând în același timp să combată stereotipurile rasiale, de clasă și de gen,
care susțin că pipa lui Magritte e
o săracă imigrantă care nu vrea
să muncească. Iar atunci când
nici măcar instituțiile statului
nu sunt departe de un astfel de
discurs, spectacole despre
evacuările din fostele case
naționalizate (La Harneală
- realizat împreună cu o
parte din cei evacuați și
familiile lor), sau despre
căsătoriile în comunitățile de romi din perspectiva femeilor (Del Duma /
Vorbește-le despre mine)
încearcă să scoată la suprafață poveștile care nu răzbat
până la cei degrabă emițători de prejudecăți.
Teatrul politic se află
aproape exclusiv în zona
independentă și trăiește
într-un precariat cvasi-permanent, alergând
întruna după finanțări,
deși tratează subiecte de
interes public. Recent,
s-a încheiat Platforma de
Teatru Politic 2015, un proiect care a durat un an și
un pic1, și care a inclus un
atelier de teatru forum cu
elevii Colegiului Național
Bilingv „George Coșbuc”,

“

Teatrul
politic se
află aproape
exclusiv
în zona
independentă
și trăiește
într-un
precariat
cvasipermanent,
alergând
întruna după
finanțări,
deși tratează
subiecte de
interes public.

stagiuni de teatru documentar
și comunitar cu spectacole care
discută perspectivele multiple
asupra „mineriadei” din 13-15
iunie 1990 (Capete înfierbântate), viața în comunitățile din
Valea Jiului după 1989 (Sub
Pământ), povești de migrație în
și din România în diverse perioade istorice (Nu ne-am născut în locul potrivit) sau o zi din
viața rezidenților și personalului medical de la Căminul pentru Persoane Vârstnice „Moses
Rosen” (Corp la Corp), precum
și producția a două noi spectacole, Ce-am fi dac-am ști.
Feerie politică protestatară și
Pentru că meriți, având ca teme
o istorie a mișcărilor muncitorești de protest în România
din 1918 până în 2000, respectiv condiția femeii în România
de azi.
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Finanțat de guvernele Norvegiei, Islandei și Liechtenstein, împreună cu Ministerul Culturii, prin programul EEA Grants

B A N I I S A U P I AŢA ?

Altruismul eficace, știința
de a face bine ca să
nu fie rău
— DAN PANAET
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Altruismul eficace începe cu o poveste.
Treci pe lângă un lac și vezi că în apele lui se
zbate un copil, care e pe cale să se înece. Ca
să-l salvezi, trebuie să te arunci în lac după el,
dar asta ar însemna să-ți strici noul costum
pe care ai dat o grămadă de bani. Totuși, toată
lumea e de acord că valoarea hainelor contează
prea puțin în comparație cu viața unui om.
Orice persoană care n-ar sări să salveze copilul
ar fi un monstru egoist și insensibil. Filosoful
Peter Singer, care-și ilustrează concepția despre altruism cu această poveste, spune că la
fel de ușor putem salva vieți în orice moment.

Sume care pentru noi sunt derizorii ar putea
ajuta niște copii din Africa să evite boli grave
și să trăiască în continuare. De ce nu avem un
consens la fel de clar și în privința donării de
bani pentru Africa, de ce această responsabilitate nu ni se pare la fel de presantă ca aceea
de a salva de la înec un copil, în condițiile în
care costurile sunt aceleași?
Altruismul eficace presupune ca banii să
fie donați acolo unde pot ajuta cel mai mult. O
plasă de țânțari care salvează viața unui copil
din Congo costă 7,50 dolari. Pentru altruismul

eficace, e clar că acolo trebuie să meargă banii,
nu către un caz din Brăila care te-a impresionat după ce ai văzut la televizor un reportaj.
Există deja oameni care practică altruismul eficace și care donează bani pentru cauze
îndepărtate. Ei nu se rezumă, însă, la a calcula
impactul actelor de caritate pe care le fac. Un
efort suplimentar e acela de a dona cât mai
mult. De aceea, adevărații practicanți ai altruismului eficace renunță la procente considerabile din venitul lor cu aceeași regularitate cu
care alții își plătesc ratele la bancă. De multe

ori, e vorba de studenți doctoranzi
din Marea Britanie sau din Statele
Unite, care oricum câștigă puțin. Ei
aleg totuși să trăiască mai frugal, în
ideea că, undeva în Africa sau în sudul
Asiei, acest efort al lor salvează foarte
multe vieți.
Poate părea că altruismul eficace e o idee bună și dată fiind ușurința cu care salvezi vieți, n-are ce
să nu meargă. Această știință a filantropiei are, însă, niște inconveniente
majore. În primul rând, pornește de
la o idee utopică: aceea că inițiativa
privată are valențe etice pozitive și că
poate schimba lumea. În acest condiții, toată responsabilitatea e luată de
pe umerii sistemului. E ca și cum, pe
la 1500, câțiva nobili ar fi salvat viețile
unor țărani iobagi pe care-i exploatau fără milă. Evident că ajutorul lor
n-avea cum să facă rău. În același timp,
aceste acte izolate de caritate abăteau
atenția de la imoralitatea structurală
a societății, perpetuând o organizare
opresivă.
Cel mai bine ilustrează această
dificultate o propunere – între timp
abandonată – a tânărului filosof britanic William MacAskill. Potrivit lui,
dacă vrei să-i ajuți pe oamenii sărmani, nu te angaja într-un ONG caritabil. Mult mai eficient e să lucrezi
în domeniul finanțelor și, câștigând

“

Adevărații
practicanți ai
altruismului
eficace
renunță la
procente
considerabile
din venitul
lor cu aceeași
regularitate
cu care alții
își plătesc
ratele la
bancă.

sume obscen de mari,
să donezi anual câteva
sute de mii de dolari.
Nu contează că job-ul
de pe Wall Street e imoral, spunea MacAskill.
Dacă nu-l iei tu, îl va lua
altă persoană care va
face acele chestii imorale, fără însă a și dona
sume importante pentru cauze filantropice.
Între timp, MacAskill a
lăsat-o mai ușor cu joburile lipsite de scrupule,
dar dezbaterea continuă.
Deocamdată, singura
chestie care funcționează cu adevărat e egoismul eficace.
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CHIP CIOBIT

Copilul
despre viața,
bogățiile
și dosarele
penale ale lui
Sebi Ghiță
26 ]

— MIHAI RADU

Sebastian Ghiță are porecla „Copilul”. Asta poate și pentru că,
la nici 40 de anișori, Sebi are deja trecutul infracțional al unui
întreg județ de pesediști.
La fel de bine însă, Sebi Ghiță ar putea să poarte porecla
„Bătrânul”. Atât de mult a stat în cloaca infestată de șpăgi și contracte preferențiale din PSD încât a chelit de timpuriu, a făcut gușă
și ceafă creață, ba chiar vorbește ușor gâtuit, sugrumat de lipsa de
cultură, exact ca bătrânii Miki Șpagă sau Cozmâncă.

Baladele infracționalității vorbesc despre cum Sebi, Copilul, ar fi
luat primul contact cu infracționalitatea pe vremea când a fost înțărcat, trecând de pe lapte matern direct la supt contracte cu statul. La
25 de ani, omul se apropia de suta de milioane de euro. Și se apropia
în viteză, la volanul unui Mercedes CL 65 AMG.

“

Sebastian
Ghiță nu
e securist.
Sebastian
Ghiță l-a
înregistrat pe
Vântu și dupaia s-a dus cu
înregistrarea
la procurori,
ca să-l bage
pe Vântu în
pușcărie. Și
l-a băgat.
În prima declarație de avere
depusă în momentul în care a
ajuns în Parlamentul României,
Sebi Ghiță trecea bijuterii în
valoare de 3,1 milioane de euro.
Sunt familii regale în Europa care
s-ar simți ușor jenate văzând cifra.
De asemenea, Sebi are și o colecție de ceasuri de 900 de mii de
euro. Amuzant și tot nu a simțit
când a fost să-i sune.
Sebastian Ghiță și-a împrumutat un prieten cu 68 de milioane de euro. Ne putem imagina
discuția dintre cei doi:
- Sebi, dă-mi și mie 68 de
milioane de euro, ți-i dau înapoi.
- Eh, lasă, frate, mi-i dai
când poți, ce naiba, doar suntem
prieteni.

Sebastian Ghiță s-a săturat la
un moment dat să facă contracte
cu statul. Atunci s-a gândit că ar
fi mișto să ia statul cu totul. Așa
s-a împrietenit cu Victor Ponta.
Așa a intrat în PSD. În scurt timp
a devenit cel mai mare coșmar
al pesediștilor. Pesedistul corect
știa o vorbă: nu fură numai unul,
frate și ceilalți se uită!

N-a fost să fie. Copilul a jucat
o carte mare – nu vreuna pe care
s-o fi citit, nu e cazul: suntem toți
corupți, toți avem dosare, într-o
bună zi o să fiți arestați și voi, iar
această bună zi e foarte aproape.
Așa a scăpat Copilul de arestare.
Sebastian Ghiță trebuie să
pună la dispoziția DNA o cauțiune de 13 milioane de euro. Ușor
nedumerit, Sebi a întrebat: pot
plăti și cu cardul?

Așa se face că Sebi Ghiță a
devenit foarte repede antipatic
în partid. Atât de antipatic încât
acum, când s-a votat în parlament
reținerea și arestarea sa, procurorii DNA se bazau nu pe buna
credință a parlamentarilor, ci pe
ura sinceră pe care pesediștii i-o
poartă Copilului.

Sebastian Ghiță nu e securist.
Sebastian Ghiță l-a înregistrat pe
Vântu și dup-aia s-a dus cu înregistrarea la procurori, ca să-l bage
pe Vântu în pușcărie. Și l-a băgat.
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C U LT U R A D E B U S I N E S S

Cele mai importante 7 reguli
pentru antreprenorul începător
— DAN PANAET

Probabil ai deja la activ zeci sau poate chiar sute de ore
în care ai căutat pe net informații pentru obiectivul tău
secret – acea afacere care îți va aduce libertatea personală și independența față de oricine și orice. Cum ajungi
însă de la idee la un business concret?

28 ]

Zeci și sute de oameni din diverse medii,
de la angajați în multinaționale, în companii
mici sau chiar aflați „între job-uri”, visează la
dezvoltarea unei afaceri pe cont propriu. De
la idee la succes este însă un drum lung. De
unde trebuie să începi? Ce trebuie să faci ca să
nu greșești? Care sunt cele mai întâlnite erori
pe care trebuie să le eviti? Cine te poate ajuta
cu informații, bani sau experiență? Sunt doar
câteva dintre întrebările care vin în avalanșă și
care te pot demoraliza foarte ușor. Este normal, este parte a procesului. Dacă esti hotărât,
răspunsurile vor veni către tine și lucrurile se
vor „așeza” ca într-un puzzle.
Singurul lucru de care ai nevoie cu adevărat este spiritul de antreprenor. Unii susțin
că o astfel de personalitate este nativă, alții
sunt de părere că poate fi dobândită și educată,
așa cum există și părerea că vine un moment
când ai o revelație sau un șoc care declanșează resorturi nebănuite ale personalității.
Concluzia este că orice om simte când și dacă
trebuie să o facă.

Însă înainte de a-ți investi resursele
morale și materiale, sunt câteva reguli de bun
simț de care trebuie să ții cont, dacă vrei să
devii antreprenor.

1

Este recomandat să dezvolți un business în domeniul în care ai acumulat
competență profesională sau pe care îl
cunoști bine (ca urmare a unui hobby, de
exemplu). Dacă vrei să încerci o altă activitate
care ți se pare pur și simplu apetisantă, familiarizează-te mai întâi cu domeniul respectiv.
Lucrurile pot fi foarte diferite față de ce îți
imaginai atunci când intri în detalii.

2

Dacă te-ai hotărât asupra domeniului
în care vrei să pornești pe cont propriu,
atunci documentează-te în amănunt
asupra tuturor aspectelor. Caută informații atât la nivel macro (mărimea și potențialul pieței, obiceiurile de consum, tendințele
etc), cât și micro (cum funcționează afacerile
similare, profitabilitate, tips & tricks etc). Ține
cont de faptul că documentarea nu îți poate
da răspunsuri la toate problemele ce vor apărea, dar te poate scăpa de unele neplăceri pe
care le-ai fi putut evita foarte ușor, dacă ai fi
știut că există.

3

Fă practică

Dacă lucrezi deja în domeniul în care vrei să ai propria afacere, atunci este
perfect. Se presupune că
deja ai acumulat atât experiență
teoretică, cât și practică, aceasta
din urmă fiind cel mai important „bun” pe care îl deții în acest
moment. Dacă nu ești în situația
de mai sus, atunci încearcă să te
apropii cât mai mult de ceea ce
vrei să faci. Dacă nu poți / nu vrei
să te angajezi în domeniu, atunci
alocă un timp suficient în care
să înțelegi mecanismele ascunse
ale afacerii respective: participă
la traininguri / seminarii de specialitate, discută cu persoane de
încredere care au afaceri similare, programează-ți sesiuni de
documentare în care să descoperi cum funcționează cu adevărat lucrurile.

4

Fă un plan

Pe baza celor acumulate
mai sus, poți să îți întocmești un plan de business. De fapt, trebuie să
îți întocmești un plan. Este vizualizarea clară a ceea ce vrei să
faci, este harta după care te vei
ghida. Planul trebuie să conțină
cât mai multe detalii și informații,
dar nu vom insista prea mult pe
acest subiect pentru că resursele
sunt abundente și doar la câteva
click-uri distanță.
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6

Așteaptă-te ca totul
să meargă mai încet

7

Pregătește-te pentru
noua realitate

Nu spera că totul va merge
perfect, pentru că nu va
merge. Fii pregătit pentru
problemele care vor apărea (sau,
mai bine spus, fii pregătit să ai
probleme), chiar dacă acum nu știi
care vor fi acestea. Este păcat ca din
cauza unei mici erori sau a șocului
provocat de aceasta, totul să se dea
peste cap. De altfel, greșeala este
cel mai bun mod de a învăța.

Alege un domeniu cunoscut

Adună informații.

5

Fii pregătit pentru
a greși

Ia în calcul că tot ceea ce ai
planificat și estimat cu atenție
să nu iasă așa cum ți-ai dorit.
E posibil ca rezultatele așteptate să
vină de două ori mai greu sau să coste
de două ori mai mult. Păstrează-ți
focusul și determinarea și urmărește-ți scopul propus dacă crezi cu adevărat în el. Dacă nu crezi total în ideea
ta, atunci este mai bine să nu pornești pe drumul ăsta din start.

Acum ești pe cont propriu:
nu îți mai plătește nimeni
salariul, asigurările sociale
sau concediul, nu mai ai mașină
/ laptop / telefon de serviciu, nu
mai are cine să te înlocuiască dacă
nu poți veni la birou și, în plus, alți
oameni și familiile lor vor depinde
de tine dacă vei avea angajați.
Bineînțeles, sunt și câteva
avantaje atunci când ești antreprenor, dar pe astea probabil că le
visezi în fiecare noapte sau chiar
și la birou, cu ochii deschiși.
Atunci când simți că e
momentul să pornești pe cont
propriu, trebuie să fii pregătit atât
la nivel teoretic și practic, cât si
la nivel mental. Cu cât îți gândești
mai bine mișcările, cu atât vei avea
mai multe șanse de succes. Nu te
bloca însă în procesul de planificare, fă un pas concret către scopul tău în fiecare zi.
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Social
Democrația
Naturii
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

U
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n moșneag evreu de
74 de ani, cu părul
zburlit și cu mutră de
ceasornicar ursuz este cel mai
carismatic politician american
al momentului. Cu un grup de
susținători cărora termenul
de votanți nu li se mai potrivește la fel de bine cum se
potrivește cel de fani, Bernie
Sanders se bucură de suportul a peste 80% din democrații
sub 30 de ani din Statele Unite
și deși Hillary Clinton pare să
câștige cursa pentru nominalizarea partidului în acest
moment, faptul că nu a făcut-o
până acum este deja o victorie
imensă pentru social-democratul din Vermont. Evenimentele
publice la care vorbește Bernie
ating un public chiar și de
peste 25.000 de oameni, fiind
mai asemănătoare cu concertele Red Hot Chilli Peppers,
decât cu cuvântări politice.

C

aÎntreg spectrul
politic e atât de
mult mai la dreapta
în Statele Unite decât în Europa,
încât chiar și menționarea cuvintelor socialism sau social democrație crează genul de panică
media pe care în România doar
mega-moscheile o pot face. Mulți
politicieni și votanți republicani
își închipuie că țările scandinave trăiesc sub bocancul greu al
social-democrației într-un fel de
gulag generalizat, unde guvernul
îți controlează numărul de nasturi de la geacă, nu care cumva să
ai mai mulți ca restul populației.
Dacă ai fi întrebat orice comentator politic până în urmă cu doi ani,
ți-ar fi spus că până și să apari în
poză lângă un socialist înseamnă
sinucidere socială pentru un politician american, d-apăi să-i adopți
eticheta ideologică cu mândrie.
Asta face popularitatea lui
Bernie să pară uimitoare la o
primă vedere, până îți dai seama
că, sigur, tinerii sunt cel mai
însemnat demografic al lui, dar
încrederea în el este ridicată în
mai toate categoriile de vârstă,
ceea ce face complicată încercarea de a explica campania sa doar
printr-o presupusă schimbare
de percepție în rândul populației
tinere. De fapt, cetățenii care ar fi
vrut o alternativă reală de stânga
la derapajul republicanilor în
ultra-naționalism și teocrație și
la încercările nereușite ale democraților de a le fura din votanți
prin îndreptarea către centru, au
fost mereu acolo, dar nu prea au
avut ce face în privința asta.
În momentul în care Bernie
și-a anunțat candidatura, până și
cei care îl plăceau zâmbeau rușinați cu gândul la ce va urma, ca
atunci când ești cu prietenii în
public și întâlnești accidental
un membru al familiei care nu
are absolut nicio șansă să iasă
din acea interacțiune fără să se
facă mișto de el. Cu toate astea,
Bernie a reușit să depășească cu
mult condiția de candidat periferic, impunându-se ca un obstacol
real în fața a ceea ce ar fi trebuit să
fie un marș triumfal al lui Hillary
Clinton către nominalizare și
Casa Albă.

O parte din explicație este
faptul că Hillary pare să fie o persoană profund antipatică atunci
când chiar o cunoști, genul de
om cu care o sa bei o bere dacă te
întâlnești cu ea într-un grup mai
mare și chiar o să ți se pară OK,
dar nu ți-ar trece prin cap niciodată să o chemi intenționat în
oraș. Și-a schimbat opinia despre
cam orice subiect a fost întrebată
și majoritatea pozițiilor sale politice sunt dictate de directori de
imagine și focus-grupuri. Bernie
e exact opusul, menținând o consecvență și o claritate a convingerilor sale rar întâlnită în politică, o
chestie pe care chiar și adeversarii
săi sunt forțați să o recunoască.
După un început de campanie fulminant, în care Bernie
i-a suflat lui Hillary câteva state
importante, grosul voturilor
din sud au ajuns la fosta primă
doamnă, oferindu-i un avantaj
mulțumitor. Restul campaniei se
anunță însă în favoarea lui Bernie,
care încă își menține șansele de a
câștiga nominalizarea pe ultima
sută de metri. Indiferent de rezultat însă, partidul democrat și politica americană, în general, nu va
mai fi niciodată la fel.
O campanie electorală care se
anunța a fi un concurs plictisitor
între Hillary Clinton și Jeb Bush
a explodat și a arătat cât de sătul
e publicul american de sistemul
bipartizan care îi reprezintă. Cu
Trump pe de o parte și cu Bernie
de cealaltă, alegerile de anul ăsta
sunt dominate de outsideri care
fac oficialii celor două partide să
o ia razna. Iar Bernie duce o campanie atât de eficientă chiar și din
poziția de challenger, încât ultima
șansă a lui Hillary e să adopte tacticici FSN-iste pe finalul campaniei și să își schimbe sloganul în
„Boșorogii fără dinți vor să fie
președinți”.
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Să cânte
Trumpetele
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

E
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ciudat să scrii un ar ticol despre Donald Trump
acum. În urmă cu doar un
an trebuia să le explic unora dintre prietenii mei cine este Trump,
iar după ce începeam cu „știi tipul
ăla care apare într-o scenă din
Home Alone 2”, trebuia să explic
și de ce ar trebui să le pese. Acum,
deși Donald Trump nu a ajuns nici
măcar nominalizarea partidului
său pentru alegerile generale,
s-a scris deja mai mult despre el
decât despre președinți americani adevărați, cu siguranță mai
mult decât se va scrie vreodată
despre Jimmy Carter sau Gerald
Ford, de exemplu.

A

l treilea, ca

număr total de
voturi primite până
acum în alegerile primare, după Hillary Clinton
și Bernie Sanders, Trump primește de zeci de ori mai multă
publicitate gratuită din partea
presei decât orice alt candidat.
E foarte asemănător cu modul
în care, în urmă cu câțiva ani, un
personaj politic din România era
chemat pe la toate televiziunile să
își dea cu părerea despre tot felul
de subiecte, cu sau fără legătură
cu zona sa de expertiză, transformându-l într-un fel de anti-erou
contemporan pe care nimeni nu
părea să îl placă, dar toți îl urmăreau cu sete, așteptând momentele scandaloase. Bineînțeles, nu
ar putea să ajungă niciodată candidatul republican din State, fiind
probabil considerat de-a dreptul
ateu, prin comparație cu conservatorii religioși de acolo.
Filmulețe de câteva secunde
cu declarații șocante ale miliardarului despre mexicani, femei,
săraci sau musulmani împânzesc
internetul și late-night showurile
americane, dar aproape niciodată
nu se discută despre adevăratele

poziții politice ale lui Trump,
făcându-l în mod uluitor cel mai
ermetic și mai misterios candidat dintre toți, fiind o combinație bizară de Madonna și J.D.
Salinger când vine vorba de expunere publică.
Faptul că vrea să dea o sumă
mai mare decât PIB-ul Republicii
Moldova pe un zid la granița cu
Mexicul, care nici măcar
nu o să funcționeze,
e genul de retorică
flamboaiantă la
care te aștepți din
partea conservatorilor americani,
dar aproape nicio
publicație din mainstream nu a vorbit despre detaliile
planului lui Trump
de taxare, care ar
reduce taxele celor mai
bogați americani și le-ar
crește pe cele ale clasei de mijloc și ale săracilor, ducând la un
deficit estimat la 9.5 trilioane de
dolari, o cifră despre nici măcar
nu știam că există în afara vocabularului copiilor de 8 ani. La fel,
planurile sale de a deporta 11 milioane de oameni – aproape 5% din
populația totală a țării – e un plan
atât de stupid și heirupist încât ar
îngenunchea complet economia
americană, declanșând probabil
o nouă criză mondială.
Pe de altă parte, Trump este
văzut cu suspiciune și din tabăra
republicană, nu doar de cei care îl
consideră un extremist care o să
distrugă partidul, ci din contra, de
cei care îl consideră prea liberal,
imputându-i ”valorile newyorkeze” și faptul că a refuzat să
recite aceeași mantră împotriva
clinicilor de avort și sănătate
feminină Planned Parenthood pe
care contracandidații săi o adoptă
din oficiu. E ciudat să știi că există
un grup însemnat de oameni
care îl consideră pe Trump prea

progresist pentru gusturile lor,
dar să nu uităm că un sondaj în
rândul susținătorilor lui a arătat
că aproape 20% dintre ei consideră că abolirea sclaviei a fost o
greșeală, fapt care demonstrează
că electoratul american nu e format din votanți cu opinii politice,
ci din adolescenți care înlocuiesc
concursurile de scuipat cu cele de
întrecere în opinii controversate.
Dacă această rubrică de politică americană este probabil citită
de cele mai multe ori cu un fel de
curiozitate distantă, că pentru
glume bune sigur nu vine nimeni
la articolele mele, adevărul este că
pentru români și mulți alți străini, alegerile din Statele Unite nu
or să aibă consecințe prea mari,
fiind probabil chiar mai puțin
lipsite de efecte directe asupra vieților lor ca președinția lui
Iohannis. Asta se schimbă radical în scenariul în care Donald
Trump ar fi ales următorul președinte. Promisiunile sale repetate de a transforma Orientul
Mijlociu într-un teatru de război
continu, cât și răspunsul inevitabil
al Rusiei la o Americă mai agresivă
ar putea să facă titlurile click-bait
de pe siteul RTV despre declanșarea celui de-al treilea război mondial substanțial mai puțin idioate.
Îmi dau seama foarte bine de
ironia tristă a unui articol care se
plânge de atenția pe care o primește Donald Trump din partea presei. Cu toate astea, îmi
permit această aroganță în speranța că anul viitor pe vremea asta
aproape niciun articol nu va mai
fi despre Donald Trump, care își
va lua binemeritatul loc în uitarea
colectivă, alături de alte memeuri
răsuflate ca Harlem Shake, „Băi
Cristi” sau Mircea Geoană.
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ROMÂNII AU EXPERIMENT

Top gadgeturi de
automatizare
a locuinței

— MIHAI BUCIUMAN
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Ești genul de om care adoră să se
joace cu gadgeturi? Detești treburile casnice repetitive? Atunci trebuie să-ți automatizezi locuința.
Am făcut mai jos o selecție cu top
3 gadgeturi must-have pentru gospodării moderne.

1

Roboaspiratorul

Se spune că mașina de spălat
haine și aspiratorul tradițional
au fost dezvoltate de ingineri occidentali și
sovietici în cursa pentru productivitate din
anii ‘60. Studiile arătau că femeile petrec cel
mai mult timp spălând haine și măturând
podele. Aparatură electrocasnică avea să le
elibereze ziua ca să poată fabrica turbine și
monta șenile.
Totuși, geniile secolului precedent nu au
avut tehnologia pentru un aspirator complet
autonom. A trebuit ca iRobot, o firmă specializată în robotică militară, să aducă pe piață
primul aspirator robot - Roomba.
Roomba este acum la a 9-a generație. Și abia
acum merită să investești în el. Toate generațiile
precedente aveau deficiențe la perii și aspirau
casa haotic. Generația asta face o hartă a mobilei
din casă și aspiră metodic suprafețele, evitând
inteligent obstacolele, economisind energie și
prevenind rătăcirea pe sub picioarele scaunelor.

Ca alternativă, Dyson a lansat
recent 360 Eye Robot. Dyson este
o firmă crescută de un inventator
britanic care și-a făcut o pasiune
în viață pentru inovarea in aspirare. Robotul lor a stat 10 ani în
dezvoltare și abia a fost lansat
în Japonia la un preț echivalent
a $1.200. Are o cameră panoramică care înregistrează obiectele
din cameră. Cu sistemul vortex, se laudă a fi cel mai eficient aspirator. Nouă ni se pare un
pic cam înalt și nu prea intră sub
unele paturi sau măsuțe. Dar, hey,
important este să își facă treaba
și să nu se îmbete.

Sistemul de udare
a plantelor

2

Soluția descrisă în secțiunea
aceasta vine în urma unor
cercetări efectuate de
colegul nostru care
crește în casă doi ficuși, trei dracena și mai mulți ardei, dar care nu
are niciun chef să le ude în fiecare
săptămână.
Ca să automatizezi udarea plantelor de
apartament, în primul rând ai nevoie de un
temporizator de apă. Adică o valvă care se deschide și se închide la ore fixe. Găsești uneori
la Lidl unul marca FloraBest sau poți lua unul
mai scump de la Gardena.
Temporizatorul se conectează la rețeaua
de apă printr-un robinet cu filet. Dacă nu ai
robinet disponibil vei avea nevoie de un recipient de stocat apa. Unele soluții propun o
pompă care să stea în recipient și să pompeze apa electric. Însă din motive de siguranță
noi nu recomandăm pompă electrică.
Mult mai sigur este un bidon de plastic care să stea ridicat pe un raft și să distribuie apa gravitațional. Trebuie să aibă robinet
cu filet, cel mai bine de 19 mm. Se găsesc la
magazinele de DYI sau în piață. Dacă nu
găsești bidon cu robinet cu filet, caută
unul care intră etanș într-un furtun
de 13 mm.
Folosește apoi o serie de
reducții și conectori tip microdrip,
disponibili la orice magazin de bricolaj și chiar și la Jumbo, pentru a distribui apa către fiecare ghiveci.
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“

Aspiratorul
face o hartă a
mobilei din casă
și aspiră metodic
suprafețele,
evitând inteligent
obstacolele,
economisind
energie și
prevenind
rătăcirea pe
sub picioarele
scaunelor.

Va trebui sa faci mai multe probe pentru
a evita scurgerile accidentale și supra-udarea plantelor.
La un moment dat este posibil să ai nevoie
de anumiți conectori sau piese pe care le vei
găsi pe net la magazine de entuziaști de crescut plante de apartament cu nume de genul
„grow shop” sau „indoor green”. Componentele
sunt de calitate, dar dacă achiziționezi ceva de
la ei, mai ales lumini de plante, există posibilitatea să ajungi pe listele vreunei agenții guvernamentale. Nu spuneți că nu v-am avertizat.

3

Ascensor
mic de
marfă

Dacă locuiești într-un imobil apartamentat
fără lift, ca majoritatea blocurilor construite recent, ai putea discuta cu vecinii posibilitatea construirii unui ascensor mic de
marfă. Este mult mai ieftin ca un lift de persoane (începând de la vreo 3.000 de euro, plus
manopera de zidărie), nu este la fel de pretențios la inspecție și te ușurează de cea mai
grea povară săptămânală - căratul cumpărăturilor pe scări.
Pare o investiție mare pentru o treabă nu
foarte grea, dar gândeștete că dacă îl montezi cu intrare în casa scărilor costul se
împarte la 10-20 de apartamente.
Există mai multe oferte pentru ascensoare de marfă și firme
specializate care le instalează. Sunt
des folosite în industria alimentară
și hotelieră.
Cară până la 100 kg în variantele mai
light, ceea ce e destul pentru niște baxuri
de apă sau pepeni grași de Dăbuleni. Nu este
permisă trimiterea copiilor cu ascensorul de
marfă. Am verificat.
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Ce este realitatea
virtuală
și cum putem vedea
pornografie pe ea
— MIHAI BUCIUMAN
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Ochelarii 3D care te transpun într-o lume virtuală au
stat în fază de prototip timp de 5 ani. Mai precis de
când un adolescent, pe nume Palmer Luckey, a luat
un Samsung Galaxy S1 și a instalat pe el un update
de Google Street View care făcea ca o poză 3D făcută
de mașina Google să se rotească odată cu telefonul.

“
Tipul a zis „Hey, ce bine merge
aplicația asta, pot să pun telefonul
într-o cutie cu lentile și fac ochelari
de realitate virtuală care mă transpun pe locul ăla din Street View.”
Și chiar asta a făcut cu un Galaxy S3
demontat și o cutie imprimată 3D.
Băiatul este acum miliardar.
De atunci numeroase prototipuri de ochelari s-au perindat prin
mâinile inginerilor însă abia luna
asta mai multe companii au început să livreze versiuni pentru consumatori. Oculus, firma înființată de
sus-amintitul Palmer Luckey, acum
deținută de Facebook, au livrat primul model de ochelari către consumatori pe 28 martie. Se pare
că parteneriatul lor strategic este
cu X-box-ul Microsoftului. HTC
Vive lansează ceva care va merge
cu jocurile Steam, iar Playstation
are propriul model de ochelari.
Prețurile sunt de la 400 de euro
(pentru ochelarii Playstation) la 900
de euro (pentru HTC Vive).
Producătorii de telefoane,
văzând că orice ochelari 3D sunt
esențialmente un ecran cu giroscop și busolă, nu au stat deoparte
și au făcut ansambluri cu lentile și
făgaș de inserat telefonul. Astfel,
Samsung a făcut ochelarii Gear pentru S6 și S7 și unele modele de Note
iar Google a făcut un carton cu 2
lentile care se cumpără cu 3 euro
și primește orice telefon modern
cu Android.

Producătorii
de telefoane,
văzând că orice
ochelari 3D sunt
esențialmente un
ecran cu giroscop
și busolă, nu au
stat deoparte
și au făcut
ansambluri cu
lentile și făgaș de
inserat telefonul.

Tehnologia realității virtuale
(VR) reprezintă în mod clar o schimbare de paradigmă. Gaming-ul nu
va mai fi la fel. Lumile virtuale în
care ne jucăm, comunicăm, și în
care realizăm programe și designuri vor căpăta o nouă dimensiune.
Dar ca orice inovație umană în
domeniul multimedia, realitatea virtuală este inutilă dacă nu poate rula
pornografie. Și poate. La un alt nivel.
Există o mână de producători
care fac pornografie pentru VR. Și
eu i-am încercat pe toți.
Ca să ai parte de pornografie VR ai nevoie de unul din device-urile mai sus menționate. Eu am
început cu un cardboard primit
gratis la o cutie de bere. Apoi
cu o chinezărie care imită
Gear.
Sunt două categorii de pornografie pentru VR. Cea formată de
filmulețe care rulează
în jurul tău în timp ce tu
urmărești acțiunea din punct
fix și cea în care poți să te miști
liber în jurul subiecților.
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Prima categorie are conținut abundent. Producătorii iau o cameră care filmează 3D, o pun pe capul unui actor și dau
drumul la o scenă clasică de porno.
Însă experiența de care are parte utilizatorul este total diferită față de filmulețele 2D de
pe calculator. Actorii se văd 3D, anatomia are
profunzime și poți să miști capul vizualizând
diverse părți din scenă.
De exemplu, m-a terminat o scenă în care
eu (cu mâinile și picioarele și, ahem, restul membrelor jucate de un actor porno) stăteam întins
pe pat și o actriță extrem de bună s-a suit pe
mine. Urmăream acțiunea de jos, care mi se părea
foarte veridică, și apoi am ridicat capul să văd
doi sâni perfecți atârnând peste mine și un chip
de femeie care se apropia să îmi șoptească ceva
în ureche.
La momentul de față actrițele care joacă
în filme VR arată bine. Avem clasicele siliconate
de la Naughty America care realizează periodic
o producție pentru VR. Avem cehoaicele sălbatice de la CzechVR turnând o groază de filme pe
lună și actrițe mai suave din alte țări europene
care trag filme pentru VirtualRealPorn. Nu în
utlimul rând, BadoinkVR a făcut un parteneriat
cu PornHub pentru a oferi câteva preview-uri
prelungite gratis pe celebrul site de streaming.
Astfel de pornografie e filmată în unghi de
aproximativ 140 de grade, cam cât vede un om
în fața lui, dar sunt și scene de 360 de grade, în
care poți roti privirea până în spate. Pentru acestea din urmă se montează de obicei o orgie, iar
tu ești în mijlocul ei. Unde întorci capul, vezi pe
cineva la treabă. Este interesant, dar obositor și,
se știe, pentru a controla costurile de producție
orice orgie are mulți actori urâți de umplutură.

Filmele astea nu îți permit să umbli liber în
jurul modelelor. Nu poți să te duci să bagi capul
unde poftești. Pentru asta există o a doua categorie de pornografie. Cea renderizată 3D.
Aici avem în primul rând clasicele jocuri 3D
pornografice. Cine a jucat 3D Sex Villa știe că
poți simula sex de diverse feluri cu modele 3D
mai mult sau ma puțin dezbrăcate. Dezavantajul
este că modelele 3D nu au suficient detaliu cât să
arate uman. Așa că majoritatea oamenilor grași
care stau în beci s-au orientat pe hentai manga
furry fantasy porn. E o chestie de nișă.
Mult mai promițătoare sunt capturile 3D ale
unor modele umane. VRGirlz sunt lideri de domeniu. Au scanat 3D stripperițe și au retușat manual
toate „finețurile” inghinale astfel încât produsul
final este alcătuit din camere virtuale în care sunt
amplasate „statui” care reprezintă câte o stripperiță într-o poziție fixă.
Este interesant, dar e echivalentul masturbării la o serie de poze cu o fată goală. Treaba
asta mergea bine în anii ‘90 dar m-am răsfățat
și, la fel ca multe alte persoane care trec des
mouse-ul în mâna stângă, nu mă rezolv decât
cu un film.
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Există o singură firmă care dezvoltă soluții pentru oameni pretențioși ca mine și sunt în vârful
cercetării porno-științifice. 8i.com
caputrează modele 3D în mișcare.
Nu au pornografie propriu-zis dar
au fete în bikini care se mișcă și,
în timp ce se mișcă, poți umbla în
jurul lor, privind creștetul capului
sau interiorul pulpei.

IN GADGET WE TRUST

Tehnologia VR și cum va fi
ea formată de pornografie
— RADU CRAHMALIUC
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O

ricât de pudic ai fi, pornografia
cu siguranță ți-a schimbat viața,
cel puțin prin influența pe care
a avut-o asupra tehnologiei din
jurul tău. Și așa este de 500 de
ani. Pe lângă Biblie, una dintre primele cărți
best seller din lume a fost „I Modi”, de Aretino,
considerat părintele literaturii pornografice.

O carte de povestioare și ilustrații pe care nu
are rost să le mai descriu, că v-ați prins voi.
Ei bine, cartea asta a ajutat foarte mult la răspândirea preselor, ca să aibă fiecare gospodar
o copie și alfabetizarea populației extrem de
curioase să citească ce scrie acolo cu ochii ei.
Sigur, nu citeau ei ceva prea intelectual acolo,
dar măcar învățau să citească.

Exact așa s-a întâmplat și cu tehnologiile
recente. VHS-ul s-a impus ca mediu de stocare prin anii 80 tocmai din cauză că se puteau
copia foarte ușor filme de pe o casetă VHS pe
alta. Și ghiciți cu ce erau jumătate din filmele
copiate. Datorită pornografiei interesul pentru VHS a fost destul de stabil încât să permită
inovații și scăderea prețului unui player de la

vreo 800 de dolari cât era inițial, până pe la
50. La fel și cu CD-ul și DVD-ul și camerele
digitale. Inovații care, la apariție, costau foarte
mult. Dar au trezit interesul fanilor de pornografie în așa hal încât au susținut industria
până când prețurile tehnologiei au scăzut și
au ajuns rezonabile.
Până și internetul a fost definit de pornografie.
VHS-ul
Tot sistemul de plăți
online a fost utilis-a impus
zat în mare parte,
ca mediu de
cel puțin la început,
stocare prin
de site-urile porno.
anii 80 tocmai Acolo a fost perfecțidin cauză că se onat și securizat, de
acum îți poți cumputeau copia
păra bilete de avion
foarte ușor
cu cardul, de acasă.
filme de pe o
Streaming-ul, la fel, a
casetă VHS
fost folosit la început
doar în pornografie.
pe alta.
Explozia de webcam-uri live a forțat
intenetul să crească
viteza, encripția și banda. Așa că dacă te uiți
acum HD live la ultima lansare Apple, să știi
că pionierii streaming-ului HD aveau mult mai
puține haine pe ei.

“

Și așa ajungem la tehnologia VR. Anul ăsta abia se pune pe
picioare și, dacă ne uităm la cele
trei produse care se vor lansa,
o să vedem că situația seamănă
foarte mult cu aia în care se
aflau și mediile VHS, CD și
DVD la început: tehnologia e foarte scumpă. Oculus
Rift va costa 600 de dolari,
Playstation VR - 400 și HTC
Vive - 800. Prețuri nu chiar
accesibile cetățeanului de rând,
mai ales dacă pui la socoteală și
prețul device-ului la care trebuie
atașat. Însă, dacă te uiți deja la ce
conținut este gata pentru acest
nou mediu, o să vezi că iarăși primii care s-au mișcat au fost cei
din industria porno.
Efectul este același. Un nou
mod de a vedea chestii apare și
e foarte scump. Industria porno
creează conținut pentru el, conținutul crește curiozitatea și
cererea, vânzările dezvoltă tehnologia și ea devine accesibilă.
Pentru că omul e o specie libidinoasă. Și exact dorința cetățeanului cu o bală în colțul gurii, de a
vedea porno ultrarealist va susține tânăra tehnologie în primii

ani. Așa că, dacă în 2020 o să poți
să îți pui casca pe cap la un preț
accesibil, și o să poți să vezi premiile Oscar, de parcă ai fi lângă
podium, și totul o să pară atât de
realist încât o să îți vină să plângi,
să știi că meritul că tehnologia a
fost susținută o să fie în mare
parte al industrie porno și fanilor ei.
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V E N I Ţ I D E L U AŢ I M A Ş I N Ă !

Cât de tare ar trebui să ne sperie
inteligența artificială?
— RADU CRAHMALIUC

42 ]

“

Cum ar fi
să te joci de-a
Dumnezeu
și să faci o
entitate cu
conștiință,
care ia decizii
singură și
învață?

În 1759, elvețianul Pierre Jaquet-Droz
traversa Pirineii spre Spania cu două
desăgi în spinare. Într-una avea ciocolată învelită de marmote, ca orice elvețian
care se respectă, iar în cealaltă o minune
cum nu se mai văzuse pînă atunci, decât
foarte rar: un păstor mecanizat care cânta
la flaut și spunea ora, acompaniat de un
câine mecanizat care lătra la oricine
încerca să-i fure păstorului merele.
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Ceasornicar la origini, și șerif
interstelar în restul timpului,
Jaquet-Droz târșâia bestia mecanizată după el ca să i-o dea plocon Regelui Ferdinand al VI-lea al
Spaniei și să primească „mucho
dinero”. Singura problemă e că
apariția ciobănașului elvețian la
curtea regelui Spaniei a fost atît
de realistă încît jumătate dintre cei prezenți au fugit mâncând pământul, iar ceilalți s-au
ascuns după Inchiziție care, asemeni DNA-ului, a declarat sforăitor că există suspiciuni întemeiate
de amestec diavolesc. În mod surprinzător, Jaquet-Droz a scăpat
ca prin urechile acului de a face
bulău în Spania, sau chiar mai rău,
de a fi ars preventiv cu vătraiul
încins, și a recidivat în 1779 cu un
băiat mecanizat, îmbrăcat cu pantaloni de mătase, care a scris singur singurel fraza „Gândesc deci
exist”. Ăsta n-a mai scăpat de pușcărie. De automaton zic, JaquetDroz a scăpat iar bine mersi și-a
devenit unul dintre cei mai prestigioși producători de ceasuri
din lume.
Fast forward 237 de ani în viitor și creațiile inspirate de Droz
sunt peste tot în jurul nostru. Se
cheamă computere și și-au băgat
coada automatică în tot. Dar computerele sunt plictisitoare. Magia
a dispărut. În schimb conceptul
de inteligență artificială, ăla care
ne-a furnicat prima oară pe spate
când le-am făcut, continuă să ne
bântuie. Cum ar fi să te joci de-a
Dumnezeu și să faci o entitate cu
conștiință, care ia decizii singură
și învață? Un Data din Star Trek,
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un 3CPO, un omul bicentenar sau măcar o
gagică pieptoasă da’ perfidă ca-n Ex Machina.
Invariabil răspunsul ne sperie și-avem suficiente motive pentru asta.

„Do not pass Go, do not
collect 200$”
Un computer ne-a tras-o la Go. Sigur, nu
întregii rase umane, doar campionului intergalactic la Go, sud-coreeanul Lee-Sel-dol,
dar să fim serioși cine să joace Go mai bine
decât un sud-coreean care face asta de la 12
ani. Alpha Go, programul care i-a venit de hac
coreeanului cu 4-1 și totodată primul soft care

reușește să învingă un mare
maestru la Go, a fost dezvoltat de Google Deep Mind,
o firmă britanică axată pe
inteligență artificială și, așa
cum îi zice și numele, una dintre multele tentacule ale Google.
Și de ce e așa mare brânză? Până la
urmă și Kasparov a luat la bătaie la șah,
de la Deep Blue, în 1997. Păi, tocmai. Volumul
superior de brânză în cazul ăsta e dat de Go,
un joc considerat mai complex decât șahul din
cauza numărului mult mai mare de configurații posibile și a faptului că se bazează mult
mai mult pe creativitate și intuiție, trăsături
pe care nu te-ai aștepta să le găsești la o inteligență artificială. Dar Alpha Go a dat dovadă
de ambele, semn că zilele ne sunt numărate,
și numai la Go ci și la Scrabble, Catan, Remi
sau Monopoly.

„Neamul softăreștilor”
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Cum nu poți să vorbești de inteligență artificial fără să-i bagi în seamă
și pe japonezi, un program dezvoltat de
cercetătorii de la universitatea Hakodate
tocmai a scris un roman scurt care a fost
remarcat în cadrul unui concurs național
de literatură. Intitulat sugestiv „Ziua în care
computerul a scris o carte”, romanul e aparent foarte bine structurat și a fost lăudat de

membri umani ai juriului care au apreciat produsul per total, însă au dat de înțeles că se
poate și mai bine. Oricum, toată lumea știe
că dacă vrei un robot care să scrie o carte cu
adevărat bună trebuie mai întâi să-l bagi la
pușcărie ca să-l motivezi.

„Cai învățați,
roboți mai bărbați”
Dacă tot am vorbit de Google și de roboți,
nu putem să nu zicem de Boston Dynamics
care de câțiva ani ne tot înspăimântă cu roboți
patrupezi îngrozitor de fluizi în mișcări și
roboți bipezi suficient de articulați cât să-ți
provoace un atac de cord dacă te întâlnești
noaptea cu ei pe stradă. Contractați inițial de

V E N I Ţ I D E L U AŢ I M A Ş I N Ă !

programată să facă suport tehnic și terapie și modelată s-arate
ca Audrey Hepburn, te trec niște
fiori și te gândești la alți terminatori remarcabili din istorie. De
exemplu Arnold Schwarzenegger,
sau brațul mecanizat de la Ford
care, în 1979, a ucis un muncitor
devenind primul robot criminal
din istorie.

„Tay dracu’ ”
Armata Americană care-și dorea jucării noi
pe care să le trimită în deșert,
Boston Dynamics a lansat o serie
de roboți apți pentru diferite
misiuni în condiții ostile: un robot
care să care provizii, un robot
care poate alerga cu 43km/h,
un robot care se poate cățăra pe
orice perete vertical și un robot
care poate interveni în zone contaminate chimic sau nuclear. În
mod oficial niciunul dintre proiecte n-a fost acceptat, motivul
oficial fiind că sunt prea zgomotoși. Totuși cunoscându-i pe americani e destul de greu de crezut
că în adâncul sufletelor lor nu-și
doresc niște câini mecanizați de 2
metri înălțime, care aleargă peste
dealuri cu mitraliere pe cap.

„Vă omor
să moară mama”
Și cum anihilarea din partea
roboților e un vis mai vechi al
omenirii, Hanson Robotics a prezentat la un târg de tehnologie din
Texas un nou prototip de cap vorbitor, Sophia, care a declarat cu
voce tare că n-ar avea nicio problemă să șteargă rasa umană de
pe fața pământului. Cine n-ar face
asta, până la urmă? Totuși când o
auzi din gura de metal a unei tanti
03 / apr 2016
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Hanson
Robotics a
prezentat la
un târg de
tehnologie din
Texas un nou
prototip de
cap vorbitor,
Sophia, care
a declarat
cu voce tare
că n-ar
avea nicio
problemă
să șteargă
rasa umană
de pe fața
pământului.

De departe cel mai mare
eșec al inteligenței artificiale
din ultima perioadă a fost însă
cel înregistrat de Microsoft cu
Tay, bot-ul lor de Twitter care
trebuia să imite comportamentul unei adolescente, dezvoltând
o sintaxă a frazei derivată din
mesajele primite de la alți utilizatori. În 12 ore din momentul
în care a fost pusă online, Tay îl
proslăvea deja pe Hitler, îl susținea pe Trump la președinție și
se lansase într-o tiradă de postări homofobe, rasiste și xenofobe.
În 24 de ore, Tay voia exterminarea rasei umane. Unii au spus că
experimentul Microsoft a fost un
eșec. Alții au fost încântați: e exact
ce-ar face orice altă adolescentă
obișnuită în ziua de azi.
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Lupta pentru autonomie
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46 ]

Î

mi amintesc că, pe la sfârșitul anilor
’90, vedeam la știri un tip cu helancă
neagră, care mai lansa câte o chestie în
domeniul computerelor. Era perioada
în care Microsoft domina clar piața. Îmi
părea rău de tipul ăla îmbrăcat ca un bărbat
din Focșani care a ieșit să ducă gunoiul, nu
înțelegeam de ce insistă, de ce se plimbă pe

scena aia ca și cum n-ar fi auzit că există deja
Bill Gates. Ce credea el că rezolvă cu iMac-ul
lui fără Windows? Între timp, Steve Jobs a dat
lovitura, scoțând pe piață chestii de care nici
măcar nu știam că avem nevoie. Spune-i cuiva
din anii ’90 că în viitor oamenii vor sta toată
ziua cu ochii pe telefon în timp ce merg cu
metroul. Își va imagina un tunel de metrou

care trece prin sufragerie, pe lângă măsuța
pe care ține telefonul cu disc. Altfel, ar fi o
nebunie. Cine are firul de la telefon suficient de mare ca să ia aparatul ăla până la stația Dristor 1?

:

E clar că Apple a câștigat războiul. Cine
nu crede, să se uite la reclamele alea cu Mac
versus PC, în care Mac e un tip relaxat și simpatic, iar PC, un tocilar anost, supraponderal și
stângaci. Știu, reclamele obișnuiesc să mintă.
În același timp, reclamele, atunci când sunt
reușite, construiesc imaginarul public, iar reiterarea, pe câteva zeci de episoade, a confruntării dintre relaxat și anost arată clar că aveam
de-a face cu o idee bună, care a prins. Îmi și
imaginez frustrarea lui Bill Gates. S-a chinuit
să dețină supremația mondială cu un sistem
de operare bine gândit și ușor de utilizat doar
ca pe urmă să apară Steve Jobs și să spună că
nu ești cool dacă folosești Windows.

“

E clar că
Apple a câștigat
războiul. Cine nu
crede, să se uite
la reclamele alea
cu Mac versus
PC, în care Mac e
un tip relaxat și
simpatic, iar PC,
un tocilar anost,
supraponderal
și stângaci.

Dar e timpul
să vorbim și despre
calitatea produsului,
nu doar despre imagine. Scepticii spun
că nu e rentabil să-ți
iei Mac, că dai foarte
mulți bani doar pentru brand. Că un PC
cu aceeași configurație e de trei-patru ori
mai ieftin. Am vrut
să văd dacă e adevărat și m-am uitat
pe catalogul de prețuri al unui retailer.
În materie de calculatoare cu RAM de 8 GB
și procesor Intel i5, Mac-urile nici măcar nu
erau cele mai scumpe. Un ultrabook Dell și un
ThinkPad Lenovo le depășeau la preț. E adevărat, găseai și câteva mai ieftine, dar nu cu mult
și, evident, mai voluminoase și cu o baterie mai
proastă. Dacă Dell, HP, Lenovo și Toshiba se
apucă să facă laptopuri la fel de subțiri și cu
baterii care să te țină zece ore, le vor vinde la
fel de scump. E o iluzie că Mac-urile sunt, de

fapt, la fel ca laptopurile de 20
de milioane, doar că pe gri și
cu un măr care se aprinde.
Sunetul e mai bun, autonomia bateriei, mai
mare și nu-ți umple
rucsacul mereu când
vrei sa-l iei undeva
cu tine. Desigur, s-ar
putea să nu conteze
aceste avantaje, să pară
niște chestii superficiale, pe care nu merită să
dai atâția bani. Doar că Macurile mai au un obicei lăudabil.
Obișnuiesc să nu se încălzească
exagerat și să nu se-nchidă brusc
din cauza temperaturii prea mari.
Poate că sunetul clar și autonomia de câteva ore a bateriei nu
sunt chestii importante. E vital,
totuși, să nu-ți moară laptopul
atunci când te aștepți mai puțin.
E vital mai ales pentru el.
Apoi, mai e chestia cu flexibilitatea PC-urilor. Inamicii
Mac-urilor spun că laptopurile
produse de Apple, venind cu softurile la pachet, permit un control
limitat asupra lor. Că nu poți să
faci cu un Mac ce poți face cu un
PC. Argumentul ăsta m-a surprins puțin. Până să vină vorba
de rivalitatea dintre Apple și

Microsoft,
nu știam că am atâția prieteni
hackeri, oameni care se joacă
cu hardware-ul și software-ul
de pe computerul lor de parcă
ar fi o bucată de plastilină. Nu
cred că am vrut vreodată să fac
o scamatorie informatică și n-am
reușit din cauză că aveam Mac.
De fapt, nici nu-ți iei Mac ca să
spargi serverele NASA, ci doar ca
să ai un calculator ușor de cărat,
cu o autonomie bună, care să nu
se blocheze aiurea și să nu se-nchidă din cauza că s-a încălzit
prea tare. Și, lucru important,
care să nu se strice după doi ani,
imediat ce-a ieșit din garanție.
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Mărul
discordiei

— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA
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Deși exploatată cu succes într-o serie de reclame
amuzante acum câțiva ani, dezbaterea despre PC
vs Apple e o dezbatere falsă, o găselniță de marketing a Apple. Normal dezbaterea ar trebui să
fie între diferite configurații de PC și sistemele
de operare pe care le rulează, având în vedere
diversitatea de hardware și software care este
definită ca „PC”. Unul dintre motivele pentru care
Appleurile sunt clar inferioare PC-urilor este că,
în general, e o idee proastă să ai softwareul și
hardwareul făcut de aceeași companie.

În timp ce hardwareul și softwareul de pe
PC-uri trebuie să concureze ca să se impună
pe piață, Appleul oferă produse unice care vin
în competiție doar cu cele de pe PC, fără să
treacă printr-un proces de validare popular.
Dezbaterea ar trebui să fie de fapt între fanii
Apple și oameni întregi la cap, care nu dau zeci
de milioane pe laptopuri doar pentru că sunt
gri și au fructe desenate pe ele.
Cu toate astea, dezbaterea se rezumă în
zona de non-mobile la Apple vs Microsoft, iar
ideea că Microsoft e gigantul mare și rău, iar
Apple e tânărul idealist și cool, e un exemplu de propagandă pură. Microsoft era deja
o companie mare în anii ’80, dar popularitatea pe care a căpătat-o la începutul anilor ‘90
este un fenomen probabil irepetabil în istoria tehnologiei, iar cu lansarea Windows 95,
Microsoft a impus un monopol de-facto în
lumea sistemelor de operare. Numai o mână
de bărboși ciudați trăgeau de Linux sau Unix și
încă și mai puțini hipsteri cu pulover negru pe

gât foloseau Apple, iar Microsoft
făcea cu piața software ce face
primăvara cu persoanele alergice la polen.
Microsoft nu mai e de mult
compania mare și rea care
încearcă să controleze orice lucru
pe care îl faci sau îl consumi. În
timp ce pentru ei a urmat o serie
de mici capitulări în fața forțelor
care voiau un sistem de operare
mai deschis, rolul de proxenet
violent al softwareului a fost preluat de Apple.
Cei care au urmărit scandalul din State, unde Apple a refuzat
să ofere acces FBI-ului în telefonul unor teroriști care au împușcat oameni, s-au trezit să laude
compania pentru, vezi doamne,
grija pe care o poartă clienților
și cum îi protejează ei de intruziuni. Asta
doar pentru că Apple chiar se consideră și în
unele privințe chiar este, deasupra oricărui
organism național, fiind extrem de restrictiv cu ce poți și ce nu poți să faci pe sistemele lor, în timp ce ei își rezervă drepturile
de a folosi datele după cum îi taie capul. Nu
că Microsoft ar fi niște sfințișori la faza asta,
dar poți foarte ușor utiliza un PC pe care singurul produs Microsoft instalat e sistemul de
operare în sine, folosindu-te doar de softwareuri open-source în rest.
În timpul ăsta, mai ales pe mobil, unde
ești atât de dependent de App Store, Apple își
ia în serios rolul de arbitru moral, dând și mai
multă apă la moară comparaților fani ai Apple
cu un cult religios, având o istorie îndelungată de a interzice accesul în App Store a orice
contravine eticii companiei, de la benzi desenate care ironizau persoane publice apropiate
Apple la aplicații care erau în directă competiție cu produsele oficiale Apple. Steve Jobs
spunea: „Credem că avem o datorie morală
să ținem pornografia la distanță de iPhone.
Cei care vor pornografie să își cumpere un
Android.” Mă simt nevoit să presupun că există
metode de a evita asta, altfel cota de piață a
telefoanelor Android ar tinde spre 100%.
Mai mult, dacă ai un interes chiar și pasager în zona jocurilor video, un Mac te descalifică din start. Deși sunt developeri care
încearcă să își facă jocurile compatibile cu OS
X și sunt utilizatori de Mac care încearcă să
îți explice asta, e ca și cum un om care postește îți explică că e OK să ții post, că este și
brânză din soia la magazin, nici n-ai nevoie
de brânză adevărată.
03 / apr 2016
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Cu toate
astea, dezbaterea
se rezumă în
zona de nonmobile la Apple
vs Microsoft, iar
ideea că Microsoft
e gigantul mare
și rău, iar
Apple e tânărul
idealist și cool,
e un exemplu de
propagandă pură.

Iar celor care dau de trei ori mai mult
pe un laptop decât ar trebui doar pentru că
e Apple și arată frumos, le recomand să își ia
un PC cum trebuie și restul banilor să îi dea
pe milieuri și bibelouri care să producă același efect estetic.
Pe lângă toate problemele astea care țin
de morală și de drepturile clienților, cea mai
nasoală chestie, care încoronează cumva toate
celelalte argumente, este prețul absolut stupid pe care le au produsele Apple, în special
laptopurile. Singurul motiv pentru care cineva
dă de trei ori mai mulți bani pentru un laptop,
cu aceeași configurație ca un PC mult mai ieftin, e să afirme, în termeni foarte clari, că are
mai mulți bani decât merită, că nu știe absolut
nimic despre calculatoare, că ori are ori vrea
să aibă jumătate din grupul său social format
din fotografi și PR-iști și că griul e o culoare
care îi definește perfect personalitatea.
În esență, diferența dintre un PC și un
Macbook e diferența dintre a merge într-un
restaurant cu prețuri decente și cu meniu
variat și de a merge într-un restaurant de fițe,
unde toată lumea primește același fel de mâncare vândut la suprapreț și la care nu ai voie
să adaugi sare și piper fără să încalci regulile
localului.
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Tabuurile și felul în care
funcționează umorul
ascultă acest articol:

— DAN PANAET

continuă a unor grupuri dezavantajate e o chestie tragică și soldată cu victime, doar că drama
e mult mai puțin evidentă și îi afectează pe cei
care nu sunt ca noi. Există atât de multă sărăcie, suferință și violență în rasismul relaxat al
românilor încât nu-mi vine să râd la o glumă cu
romi, deși exploatează inteligent un stereotip
încetățenit și conține doza optimă de incongruență și inedit. Despre asta e vorba, nu despre o
ideologie care strică cheful de viață, la fel cum
empatia elementară care te împiedică să jubilezi lângă un mort nu te face o ființă mai posacă.
Tot în asta constă și diferența dintre
glumele cu scoțieni și glumele cu minorități
marginalizate. Luate separat de orice context
istoric, mecanismul e același. Ai un grup etnic
căruia îi asociezi un stereotip și construiești
situații comice și neașteptate, pe baza acelei însușiri stereotipice. Cum se întâmplă, de
exemplu, în aceste scurte glume cu scoțieni:
Cum a apărut Marele Canion? Un scoțian a scăpat un bănuț și a tot scotocit după el.
Doi scoțieni au făcut pariu pe un bănuț, fiecare
susținând că poate sta sub apă mai mult decât
celălalt. Amândoi s-au înnecat.
-Am auzit că bătrânul Sandy a murit.
-Da, a căzut într-un container cu whiskey.
-A fost o moarte rapidă?
-Deloc. A ieșit de vreo trei ori, ca să meargă
la baie.

aaa

1.

Despre glumele care
nu se fac

Există un consens că nu te hlizești în
proximitatea unor evenimente tragice. Când
vine vorba de 11 septembrie, de cutremurul
din Haiti, de atacul de la Charlie Hebdo sau de
atentatele din ultima perioadă, e cam deplasat
să faci glume. Oricum, nu la scurt timp după
și nu sub numele real. Riști să pari insensibil
și neadecvat și să arăți chestii ciudate despre
cum percepi tu tragediile și suferința celorlalți.

Glumele rasiste, sexiste, xenofobe sau
care trădează un alt fel de intoleranță față
de un grup dezavantajat au, însă, cel puțin
în România, un alt regim al receptării. Cine
spune despre o glumă rasistă că e de prost
gust o să treacă drept un tip lipsit de umor,
pe care o ideologie oarbă și acaparatoare nu-l
lasă să se bucure de viață. Hei, în fond, e doar
o glumă, nu?
De fapt, problema e aceeași ca în cazul
glumelor despre tragedii recente, în care
au murit zeci de oameni. Și marginalizarea

Nu trebuie să ai o istorie comună cu
poporul scoțian ca să-ți dai seama ce însușiri de-ale lor sunt ironizate. E vorba de faptul
că, din câte se spune, scoțienii sunt zgârciți și
bețivi. Și nici nu contează dacă stereotipul este
îndreptățit. Tot ce-ți trebuie ca să te bucuri de
glumele cu scoțieni este să fii familiarizat cu
personajul tipic al acestor bancuri: bătrânul
zgârcit, mândru și amator de băuturi spirtoase.
Atunci când aveam de-a face, însă, cu categorii marginalizate, lucrurile nu mai sunt la fel
de simple. În acele cazuri, nu te mai poți bucura
de o incongruență, de un final neașteptat și isteț
al bancului, ca și cum ar fi o chestie nevinovată.
Pentru minoritățile discriminate, stereotipul
nu e la fel de inofensiv ca în cazul scoțienilor.
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În primul rând, stereotipul perpetuează
marginalizarea acelei minorități. În al doilea
rând, gluma trădează o doză mare de insensibilitate față de o tragedie în desfășurare. E ca
și cum ai face o glumă despre atentate sinucigașe, în cartierul financiar al Manhattanului,
pe 12 septembrie 2001. Too soon, cum se spune.

2.

Cum funcționează
umorul?

Tabuul este, prin urmare, clar: nu glumești pe seama tragediilor. Această interdicție nescrisă pare să confirme teoria alarmei
false cu privire la umor, care spune că râsul a
apărut pentru a semnala rapid și eficace faptul că un aparent pericol este de fapt o chestie inofensivă. Să ne imaginăm că o ceată de
vânători înaintează printr-o pădure deasă, în
căutarea unui mistreț sau a unei alte creaturi
potențial fatale. Brusc, se aude forfotă prin
tufișuri. Vânătorii amuțesc și se pun în gardă,
așteptând ca din moment în moment o fiară să
se năpustească asupra lor. Când își dau seama
că a fost doar o adiere mai puternică de vânt,
se relaxează imediat și încep să râdă.
Glumele au un traseu similar. Mai întâi, se
generează o situație care pare a merge într-o
direcție, pentru ca poanta de la final să infirme
așteptarea într-un mod ingenios și creativ.
Polițistul: Domnule șofer, vă puteți identifica,
vă rog?
Șoferul se uită în oglindă și spune: Da, domnule
polițist, eu sunt.
Un element important al alarmei false e
faptul că deznodământul unei glume nu trebuie
să ne tulbure emoțional. În fond, mesajul e că
pericolul a trecut, că lucrul de care ne temeam
este, în mod neașteptat, o chestie inofensivă. Ca
să fie amuzantă, poanta trebuie nu doar să fie
surprinzătoare, ci și să aibă valențe pozitive, să
trimită la lucruri care nu ne pot afecta. Desigur,
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există pe lumea asta și umor negru, dar nu te
aștepta să râdă la bancurile cu căței morți o
persoană căreia tocmai i-a murit cățelul.

3.
“

Tabuul
este, prin
urmare, clar:
nu glumești
pe seama
tragediilor.
Această
interdicție
nescrisă pare
să confirme
teoria alarmei
false cu privire
la umor, care
spune că
râsul a apărut
pentru a
semnala rapid
și eficace faptul
că un aparent
pericol este de
fapt o chestie
inofensivă.

Umorul
și corectitudinea
politică

Să fii incorect politic e văzut ca o chestie lăudabilă, în special în umor. Oamenii vor
să audă chestii caustice și directe, deoarece
pornesc de la premisa că lucrurile care-i
deranjează pe ei îl sâcâie și pe comediant, iar
acesta, cu talentul lui satiric, îi va răzbuna pe
toți. În plus, umorul e transgresiv și excentric prin natura lui. Dacă-l faci corect politic,
strici tot hazul.
Adversarii corectitudinii politice nu înțeleg însă un lucru. Cei care consideră că-s de
prost gust glumele cu romi nu ascultă de o
chestie exterioară, de niște norme sociale
opresive, care le dictează ce e corect și ce
nu, ci pur și simplu consideră că e inuman și
nedemn să râzi de niște persoane discriminate. E vorba de cea mai elementară decență.
Nu înseamnă că ești un om posac și anost dacă
alegi să nu faci mișto de suferința celorlalți.
E ceva ce ține de teoria alarmei false. Dacă
ești conștient de suferința, actele de cruzime
și abuzurile pe care le îndură într-o zi banală
o persoană fără adăpost, nu-ți mai vine să
râzi tot restul vieții la glumițele cu boschetari. Pentru că acea poantă ingenioasă și neașteptată de la finalul bancului nu mai e o chestie
inofensivă, cu valențe pozitive. Ea va trimite
la orice altceva în afară de ideea că pericolul
a trecut.

G A Z E TA S P OT U R I LO R

Reclame
la oameni
stupizi
— MIHAI RADU

S

unt unele reclame la
detergenți care, în
fapt, vorbesc despre
altceva.
Spre exemplu,
reclamele în care copiii se joacă
în curte în nămol după care intră
în casă și aleargă prin living. Două
femei se uită la ei: una îngrijorată (asta e „vecina habarnistă”)
și cealaltă, mama copiilor, stăpâna casei, gospodina desăvârșită, care nu e îngrij orată deloc,
ba chiar zâmbește fin, cunoscător, gen „ce-ai, fată, de te sperii
așa, n-ai mai văzut nămol?, nu e
nici o problemă!”
Nu e nici o problemă pentru că are ea un detergent care
curăță tot.
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De fiecare dată însă m-am
gândit că vecina cea îngrijorată
face ochii mari nu neapărat din
cauza nămolului pe care-l bagă
în casă copiii – până la urmă nici
nu e casa ei –, cât pentru că vede
niște copii atât de tâmpiți.
Dacă mâine s-ar descoperi
un vaccin care să trezească oamenii din morți, nu ar fi, totuși, ok să
îi lăsăm pe oameni să se omoare
între ei cu săbiile privindu-i zâmbitori: eh, nu e nici o problemă,
o să le facem vaccinul dup-aia,
lasă-i să se căsăpească!
De ce să intre copiii înnămoliți în casă și să alerge? Ar
putea să se descalțe la ușă, să se
curețe puțin și gata. Pentru că,
până la urmă, orice detergent ai
avea, oricât de bun, tot muncești
ca prostul ca să speli cu el toate
rahaturile de prin casă.

Femeia aia e dispusă să
muncească de pomană, doar
pentru faptul că are un detergent care scoate nămolul din
covoare și țoale. Deși ar fi mult
mai ușor să le scoată nesimțirea din creiere ciutanilor.

F

ără discuție, nu există
proiect mai sănătos în
fotbalul românesc decât
Viitorul lui Hagi. Viitorul
lui Hagi însă mănâncă
pufuleți de-ăia Lotto și bea Cola.

În timp ce toate celelalte
echipe românești de fotbal vor
muri de blaturi, insolvențe, lipsa
investitorilor și patroni băgați
la pușcărie, doar echipa lui Hagi
și-a pregătit un alt sfârșit: cancerul. Cancerul sau o bătrânețe
plină de boli.
Tinerii fotbaliști de la
Viitorul trag la poartă după ce
au mâncat niște pufuleți Lotto –
evident, lovesc foarte bine mingea, o pun la vinclu, sunt veseli.
Bineînțeles, datorită substanțelor hrănitoare din Lotto și Coca
Cola, cele care produc corpului
o bucurie nespusă și spiritului o
stare vecină cu fericirea.
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ascultă acest articol:

Jurnalul călătoriile imaginare (II)

La Moscova! La Moscova!
La Moscova! Deznădejdea
— ANDREI CRĂCIUN
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Am vrut să merg la
Moscova, chiar am vrut,
încă mai vreau, serios.
Am cumpărat biletele
de avion, cum se face.
Am intrat – naivul de
mine! – pe un site unde
se rezervă hoteluri în
toată lumea. Am rezervat la ruși și m-am culcat pe o ureche.

M

âncam o pastramă de
oaie cu mămăliguță
și brânză când s-a
întâmplat necazul. Ca să vedeți
cum e viața asta – o pastramă nu
poți duce la bun sfârșit. Un prieten îmi zice: Și, viza ai luat-o?
Să-mi stea pastrama (sau
mămăliguța) în gât. Ca să vedeți
cât pot fi de prost. Nici nu mă gândisem, băi nene, la viză! De parcă nu
aș fi bătrân. De parcă n-am călătorit încă dinainte să fim și noi acolo,
la coada Uniunii Europene. De
parcă trăim pe vremea CAER-ului
(n-aveți voi treabă) sau a Pactului
de la Varșovia.
Dar e nevoie. E nevoie de viză.
Așa că am început un proiect birocratic foarte complicat, care nu s-a
soldat cu niciun rezultat până acum
(am fost respins, pentru prima oară,
pentru o problemă cu compania
de asigurări, care nu e agreată la
Moscova, am încredere că voi mai
fi respins și pentru alte motive). Cu
birocrația nu te joci: formulare, procură notarială (că ziceam să merg
cu ai mei), fotografii, invitație de la
unitatea turistică din Mama Rusie
(Doamne, cât de greu mi-a fost!),
și altele.
Îmi făcusem speranțe. Voiam
să merg, încetișor, spre Gorki
Parc, fluierând vântul schimbării.
Maxim Gorki, lăudat fie-i numele!,
e unul dintre scriitorii mei preferați. M-am pripit. Acum o iau de
la capăt cu birocrația și până la
Paștele Ortodox, cu ajutorul bunului Dumnezeu și al Măicuței Sale,
Măicuța Domnului, poate rezolv
cazul. Poate.
Dar de câte ori n-am călătorit până acum cehovian, tocmai la
Moscova! La Moscova! La Moscova!
Jurnalul meu de călătorii imaginare
ar trebui să înceapă cu Rusia. Ce e
în capul meu? Nu știu.

“

Vreau să
mă plimb pe un
mare bulevard,
să fiu legitimat
conform de un
păstrător al
ordinii și legii,
să mă așez poate
la o coadă,
să deplâng,
în vreo casă
de pensionar,
Imperiul pierdut.

D a r,
când eram
în clasa I, am
plâns până mi
s-a făcut cadou o
carte de povești. Acele
povești erau niște basme
nemuritoare rusești. Era anul
1990. Nici nu căzuse Uniunea
Sovietică. Și de aici a început nebunia. Am avut dintotdeauna o slăbiciune pentru sufletul slav. M-am
dedat fără rușine literaturii sale,
considerând-o cea mai înaltă literatură a lumii, după cea argentiniană, dacă e posibil așa ceva, și,
hei!, iată că e.
Și nu, nu zic de Tolstoi și de
Dosto și nici măcar de Bulgakov sau
Pasternak. Nu. Eu sunt cu Babel și
cu Platonov și cu doamna Stepnova,
contemporană cu noi. Și, firește, cu
Ilf și Petrov, patriarhii harfei.
Cred că de douăzeci de ani
visez cum voi ajunge eu la Moscova
și mă voi îmbolnăvi psihic de la
contactul brutal cu realitatea
rusească (mi-am făcut o oarecare
idee despre rușii adevărați în timpul
Campionatului European de Fotbal
din Polonia și Ucraina, în 2012 –
eram la Varșovia și am nimerit
într-un hotel cu niște patrioți ultrași
ruși, care beau votcă la micul dejun,
în loc de cafea, altfel, oameni cumsecade, atunci când nu voiau să
te ucidă pentru amuzament). Am
început să învăț limba rusă, cât de
cât, acolo. Am luat la mână cinematografia rusească. Am învățat,
ca Moscova, să nu cred în lacrimi.
M-am călit ca oțelul. Am încercat să
înțeleg Gulagul și Siberia, de parcă
ar fi ceva de înțeles. Sunt un om cu
sensibilități de stânga. Nu-mi vin
din politic, slavă zeilor!, îmi vin din
umanism.
Marea cultură rusă mi se
pare cea mai schizoidă cultură a
lumii. E foarte interesantă, atât că
birocrația...
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Dar nu mă tem. Știu că voi
intra în metroul moscovit și mă
voi uimi de arta proletară. Eu nu
condamn iluziile comuniștilor de
altădată. Eu, dacă aș fi avut optișpe
ani în patruzecișicinci, probabil că
aș fi aderat la comunism, chiar și în
România. N-aveam de unde ști ce va
urma. Mă știu utopic, mă știu poet
(Maiakovski!), mă știu visător. Cu
atât mai mult aș fi fost pe vremea
aceea, în plin antinazism.
Știu că voi ajunge în Piața
Roșie și voi privi ca prostul imagini
dintr-un basm care nu exista în cartea mea de povești. Știu că mă vor
scoate din nervi hotelierii ruși (am
vizitat cândva – oho!! – Minskul!),
și, în general, furnizorii de servicii.
Nu am vise napoleoniene. Nu
vreau să cuceresc Moscova. Nu
vreau. Vreau să mă plimb pe un
mare bulevard, să fiu legitimat conform de un păstrător al ordinii și
legii, să mă așez poate la o coadă, să
deplâng, în vreo casă de pensionar,
Imperiul pierdut. Vreau să văd care
e treaba cu Putin și cu Lazarov,
ministrul său de Externe. Nici
eu nu cred că Federația
Rusă de astăzi e comunistă. Ea continuă,
în tragic, tradiția
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țaristă. De unde am bani? Am câștigat la pariuri în prima și a doua ligă
argentiniană de fotbal masculin.
Vreau să merg acolo și să văd
cu ochii mei. Merg fără prejudecăți,
deși am – cum se vede- așteptări.
Am fost deja la Beijing și la Havana,
în regimuri declarat marxiste. Știu
câte ceva despre viață și despre istorie. Dacă voi birui birocrația voi ajunge în Moscova și mă
voi lăsa îmbătat, nu cu votcă,
dar cu o muzică anume, care
numai în inima mea mai răsună.
E o muzică veche. Poate că am
auzit-o demult, în copilărie, sau
poate că n-am auzit-o niciodată.
Merg la Moscova ca Steinbeck.
Voi scrie jurnal, vor fi câteva zile
acolo, chiar dacă eu nu sunt
Steinbeck, e alt secol, dar merg deschis, fără ură, fără resentimente și
fără speranțe. Deznădejdea, știți, e
un cuvânt rusesc.

TOPUL SAU NIMIC

Top 5 alte cele mai scumpe lucruri
pe care trebuie să le cumperi azi
— RADU CRAHMALIUC

Ok, să ziceam că ne-ai urmat sfaturile
de data trecută și ți-ai investit banii, greu
munciți, obținuți din industria retrocedărilor, moștenirilor sau șpăgii, în cămăși de
aur, hârtie igienică sau beri exclusiviste.
Totuși, după toate astea, ți-a mai rămas un
morman de bani cu care nu știi ce să faci, și
arată foarte nasol în sufragerie lângă Picasso
și Bentley. Nu intra în panică, mai avem idei.

03 / apr 2016

Netflix pentru milionari (32.000 de euro
device-ul, 400 de euro filmul)

N

etflix e pentru săraci. Cum să dai doar 10 dolari pe lună ca să
vezi filme și seriale? Pentru asta îți iei Prima Cinema TV Box, o
cutiuță neagră și lucioasă de 32 de mii de euro, pe care o legi la televizor și vezi filme ca barosanii. Te întrebi cum se uită la filme barosanii? Înainte să apară în cinema. Pentru doar 400 de euro pe film poți
să vezi următorul film prost cu super-eroi încă din ziua în care apare
și dacă mai dai 1.000 probabil poți să-l vezi înainte să fie filmat. Dar
măcar merită, calitatea imaginii e de două ori mai bună decât cea a
unui blue-ray, ceea ce înseamnă că poți să vezi ultimele operații estetice pe care și le-au mai făcut actorii, de două ori mai bine.
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Popcorn suflat cu aur

Ș

i dacă tot ai spart pușculița ca să vezi în
exclusivitate cele mai noi filme încă înainte să apară, mai poți să mai dai 250 de dolari
pe o pungă din cel mai exclusivist popcorn
din lume, popcorn suflat cu aur comestibil
de 23 de karate. Și parcă 250 de dolari nici
nu pare așa de mult când afli că sunt sărate
cu sare de pe insula daneză Laeso și unse cu
unt organic de la ferme din Vermont. Păcat că
nu fac și semințe, altfel România ar fi intrat
brusc în faliment.

WC-ul de aur Hang Fung
(5 milioane de dolari)

Ș
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i cum data trecută vă povesteam de hârtia igienică din aur, astăzi vă prezentăm
gadgetul cu care aceasta se asortează perfect: WC-ul din aur masiv construit de Hang
Fung Gold Technology Group și evaluat la
5 milioane de dolari. E locul perfect pentru
meditație, reculegere și auto-căutare. În plus
aurul transmite căldura destul de bine, deci
colacul n-o să fie niciodată prea rece pentru
fesele alese care se vor afișa pe el. În plus,
dacă lovește recesiunea poți oricând să vinzi
peria de curățat și te-ai scos.

Cei mai scumpi
adidași din lume (4
milioane de dolari)

Vibratorul din aur
de 24 de karate
(12.000 de euro)

F

R

ăcuți special pentru a celebra
intrarea în anul chinezesc al
Maimuței de Foc, bașcheții ăștia
sunt placați cu sute de diamante
și safire și sunt cusuți cu fir de aur
de 18 karate. Producătorul nu zice
nimic dacă rezistă la jucat fotbal, dar cu siguranță sunt cadoul
ideal pentru Patriarhul Daniel de
ziua lui.

ezervat tuturor miliardarelor
aflate în căutare de experiențe bogate, dar și miliardarilor
ghiduși, vibratorul din aur e un
accesoriu aurit indispensabil în
orice casă de oameni care prețuiesc cu adevărat aurul. Vorba aia,
când ai WC de aur, hârtie igienică de aur, cămașă de aur și popcorn de aur, nu poți s-o dai în bară
cu știfturi de cauciuc, mai ales
când te exciți foarte ușor de fiecare dată când auzi vorbindu-se
de bani.

La o beție

POVEȘTI DE INSUCCES

— ANDREI CRĂCIUN

Titlul este, o admit categoric, exagerat. Nu e neapărat ca lucrurile astea să se
întâmple la o beție adevărată,
ba chiar este puțin probabil
să se întâmple chiar așa. De
cele mai multe ori se întâmplă
la o bere, hai două, hai trei.
Am o măruntă expertiză. Sunt
hrabalian. Beau numai bere
la halbă. Întotdeauna, mică.
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“

Dar ascult. Ce să fac? Știu ce se discută
în context. La o bere, hai două, hai trei, omul
se dezinhibă, începe să spună ce are pe suflet.
Ce are? Are. În primul rând, femeia (nu intrăm
în sexualitatea bărbatului singur, că nu mai
terminăm cu poveștile vântătorești); dacă
are femeie acasă, nu-i convine. Dacă n-are,
nu îi crede ăluia – nenorocitul! – de are. Așa
cum flămândul nu îi crede ăluia sătul și viceversa. Dacă nu se dezbate cazul femeii în concret, atunci se dezbate în abstract. Se dezbate
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Am citit
recent că omul
a devenit
sedentar nu
din dragoste
de sexul
frumos, nici
vorbă!, ci
numai și
numai pentru
că durează un
ciclu natural
(e complexă
chestia) până
când se face
o băutură ca
lumea de la
un an la altul.

însăși ideea de femei. Vai de sărmanii poeți, în acest caz! Vai de ei!
Poeții nu mai au căutare în secolul
XXI. Sunt cei mai amărâți. D-aia
și beau mai mult. De necaz și de
durere, ei strigă la cer.
Apoi: locuința. Sunt mari
probleme cu casele oamenilor.
Apoi: mașinile. Sunt mari probleme cu autovehiculele, cu traficul, cu taxiurile, cu locurile de
parcare, cu primarii, mama lor de
nemernici!
Apoi: politica (și, firește, geopolitica, mapamondul!). Aici e aici.
Se decade în ideologic, se inflamează spiritele, e o tragedie de
la cap la coadă. Nu te mai înțelegi
cu omul băut și lovit de politică.
Nu mai. Uită posibilitatea. Apoi:
vedetele. Una nu scapă nebatjocorită, neumilită, chiar și concesivii devin – la un pahar – violenți.
Apoi: omenirea întreagă.

Pe măsură ce bei, ajungi la
concluzia bătrânului, răposatului Eco: toți oamenii sunt niște
dobitoci, și dacă nu ai ajuns încă
la concluzie înseamnă că nu vezi
clar. Apoi, se știe: apă, hidratare,
odihnă, ketonal, de ce nu?, varză
murată, saramură, orice, dregerea. Apoi, o iei de la capăt.
Am citit recent că omul a
devenit sedentar nu din dragoste de sexul frumos, nici vorbă!,
ci numai și numai pentru că
durează un ciclu natural (e complexă chestia) până când se face
o băutură ca lumea de la un an
la altul. Dau dreptate, în această
situație dramatică, uite, cercetătorilor englezi sau ce or mai fi ei.
A, și mai e și jobul. Șeful. Dar
asta e o cu totul altă poveste, iar
eu nu sunt șef peste revista asta,
așa că nu mi-aș permite pentru
ca să...
Băiete, o halbă la băiatul!
Mică, mică, da, ca de obicei.
Așa, unde rămăsesem? Ah,
da, beția...

Rămâi uimit,
am spus!
Secretul pe
care ei nu vor
să-l afli vreodată

Cătălin Păduraru, organizatorul
International Wine Contest
of Bucharest
(IWCB)

— CEZAR IOAN, VINUL.RO

Conspirația mondială se reunește în luna mai lângă peșterile
ultravechi din Munții Vrancei (unde veneau dacii să se încarce cu
energiile secrete care făceau OZN-urile să zboare), ca să lovească
din nou estul Europei! Dar nu te speria! Fiindcă știi asta de la noi,
mai ai o șansă, păpușe!

– n.a.) își antrenează prin birturi
ficații pentru greaua încleștare.
La prașila de primăvară, trupele
auxiliare de băbuțe încovoiate
deasupra sapei înalță deja imnuri
străvechi: „noi nu ne vindem țara,
nu ne vaccinăm butoaiele – și să-i
ferească Dumnezeu cel sfânt să
vrea ei vin, sau chiar pământ!”
La PET-uri, cetățeni!.

Nu-ți bate căpșorul ăla frumos! E vorba de elita vinului pfuiii, ce să zic! Vreo 3 Masters of
Wine (din 1953, de când funcționează Institutul de profil, nici 400
de oameni n-au reușit să obțină
calificarea, fraierii! – n.a.) și încă
vreo 15 specialiști care în mod
normal sunt ocupați câteva luni
pe an să evalueze vinuri din toată
lumea, iar în restul timpului studiază, scriu și degustă din regiunile unde n-au reușit să ajungă
încă. Sigur, în afară de membrii
acestei sinistre cabale internaționale, s-au găsit și câteva cozi de
topor autohtone care - în nemernicia lor, ca niște câini turbați! și
nemeritându-și buletinul de dac verde le arată secretele României.
03 / apr 2016

Mai exact, la Focșani, în epicentrul vinului curat, de țară, de
buturugă, de neaoș, de sănătos
și de vândut la marginea șanțului (și pe care străinii nu vor să-l
bei, da?! – n.a.) se vor evalua ca
la vreo 1.500 de vinuri făcute în
crame - de la noi și din alte țări
– curate, igienice, dotate cu tehnologii moderne și cu specialiști
în chimia alimentară. Și se vor
medalia și promova cele mai bune
dintre ele, sub supravegherea
supra-cabalei mondiale intitulată
Organisation Internationale de la
Vigne et du Vin (OIV). Ce sinistru!
International Wine Contest of
Bucharest – IWCB (alți fraieri: de
ce i-au zis Bucharest dacă se ține
la Focșani? – ce, s-au inspirat de

la Concours Mondial de Bruxelles,
care are loc în fiecare an în altă
țară, n-au putut să-i dea și ei alt
nume?) are – ca toate conspirațiile, ambiții planetare: mai exact,
ar vrea să pună România pe harta
vizibilității mondiale, ca să-i facă
astfel pe străini să ne cumpere
vinul și să ne corupă cu bani mulți.
‘r-ar ai dreacului cu antibioticele
lor cu tot!
Dar n-o să le meargă vrăjmașilor! Urmașii Babei Vrâncioaia
pregătesc apriga rezistență: copii
vor fi duși sus, în munți; mai pe
la șes fierb cazanele cu tescovină;
PET-urile cu vin strămoșesc sunt
aliniate ca bateriile de katiușe la
marginea E85; o armată de urmași
ai lui Dorel (cel „cu ascuțitul!”
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Anul ăsta în istorie
— MIHAI - ALEXANDRU ILIOAIA

În 2016 se împlinesc 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare, 100 de ani de la publicarea teoriei relativității generalizate a lui Einstein și 80 de ani de la declanșarea războiului civil
spaniol. Dar la Chalbert nu ne preocupăm cu cifrele rotunde.

Pe 28 august se împlinesc 73 de
ani de când regele Simeon al II-lea al
Bulgariei urcă pe tron, la vârsta de șase
ani. I se spune imediat să se dea jos și
să nu se mai urce încălțat cu pantofii cu care umblă pe afară că nu stă el
să curețe după aia, sau măcar să tragă
o cuvertură peste, ca să nu trebuiască
să schimbe iar tapițeria. Trei ani mai
târziu e mătrășit de comuniști, dar se
întoarce în 1996 în țară, probabil după
ce vine la putere Constantinescu al lor.
Intră imediat în politică, iar în 2001
partidul său câștigă alegerile și fostul
rege deține funcția de prim-ministru
între 2001 și 2005, demonstrând celor
care se temeau de o candidatură a lui
Băsescu la alegerile locale de anul ăsta
că se poate mult, mult mai rău.
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Pe 22 aprilie se împlinesc 152 de ani
de când sintagma „In God We Trust”
apare pe dolarii americani pentru
prima dată. Istoricii încă dezbat dacă
această decizie a fost luată ca o metodă
de a descuraja folosirea monedelor
pentru lucruri necurate, ca băutură,
jocuri de noroc sau îndesatul lor în
chiloții stripteuzelor secolului 19, sau
dacă e vorba doar de o greșeală de tipar,
unde toată lumea s-a prefăcut după că
au vrut să spună „God” în loc de „Gold”
de la început.

ascultă acest articol:

Anul ăsta se împlinesc 804 ani de
la „Cruciada Copiilor”, o încercare a
Europei creștine de a redobândi Țara
Sfânta de sub dominația islamică printr-un marș a peste 30.000 de copii și
adolescenți care sperau că Dumnezeu îi
va proteja de inamici și că, odată ajunși
în Ierusalim, vor reuși să preia pașnic
controlul. Din păcate, majoritatea copiilor fie au murit de boli sau foamete
fie au fost răpiți și vânduți în sclavie
în timpul micii lor aventuri, ceea ce ne
demonstrează cât de mult mai hardcore ar fi fost „Cireșarii” dacă ar fi fost
scris în perioada medievală.

OAZA D E DAT E

Pe 17 septembrie se împlinesc 228
de ani de la „Bătălia de la Caransebeș”,
unde armata austriacă s-a bătut cu
ea însăși. În timp ce așteptau o invazie iminentă a turcilor, contingentul
de husari din avangarda armatei de
100.000 de oameni staționată lângă
Caransebeș a cumpărat câteva butoaie
de țuică de la niște țigani nomazi. Când
alți soldați ai armatei au atentat la țuica
husarilor, aceștia au sărit la bătaie, iar
când primul foc de armă a fost tras, s-a
creat panică și o bătălie în toată regula
s-a iscat, fiecare parte a armatei fiind
convinsă că luptă împotriva unui atac
surpriză al otomanilor. Cum armata
imperială era formată din mulți străini care nu se înțelegeau între ei, unii
istorici consideră posibilitatea ca soldații să fi confundat strigătele de „Halt!
Halt!” ale ofițerilor cu „Allah! Allah!”.
Bătălia a degenenerat până în punctul în care împăratul Iosif al II-lea al
Sfântului Imperiu Roman a fost dărâmat de pe cal în timpul unei busculade
și a comandat retragerea din calea inamicului inexistent. Două zile mai târziu,
armata turcă ajunge la porțile orașului
unde găsește peste 10.000 de soldați
morți sau răniți, cucerind ușor cetatea.

03 / apr 2016

Pe 15 iunie se împlinesc 801 de când
în Anglia este semnată Magna Carta,
document care limitează puterile regelui, printre altele cea de a aresta și executa cetățeni după bunul plac. Avocatul
poporului, Victor Ciorbea, se sesizează
din oficiu și reclamă „posibile clauze
abuzive care încalcă libertatea de exprimare a majestății sale”.

Pe 24 mai se împlinesc 390 de ani
de când olandezul Peter Minuit cumpără insula Manhattan, de la unul din
triburile de amerindieni din zonă, cu
doar 60 de guldeni, echivalentul a 95
de lei. Se spune că acel trib de indieni a
supraviețuit masacrelor care au urmat
și au fost ulterior angajați de către statul român ca negociatori în procesele
de privatizare din anii ‘90.
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Cine seamănă,
se-afumă
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

S

pre deosebire de alte invenții sau descoperiri care au
originat într-un anumit loc
înainte să se extindă și să se
transforme, alcoolul își are
originile în fiecare dintre noi. A apărut în
toate culturile care aveau tehnologia necesară, ba chiar și în unele care nu o aveau. Iar
tehnologia cea mai importantă în producerea
băuturilor alcoolice este cea care a schimbat
radical istoria rasei umane, transformând-o
dintr-o adunătură de maimuțe care se loveau
cu pietre în cap în specia dominantă a planetei. Nu, nu e dublu-clickul, ci agricultura.
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Producția alcoolului ar fi aproape imposibilă fără descoperirea agriculturii, la fel
cum, după cum ai aflat încă de atunci când
ți-ai cunoscut pentru prima dată rudele de
la țară, producția agricolă e aproape imposibilă fără descoperirea alcoolului. Unii istorici
chiar consideră că stabilirea vânătorilor-culegătorilor în societăți agrare se datorează
arșiței pe care aceștia o simțeau și nevoii
de a adopta un stil de viață care să le permită să producă băutură. Deși procesul de

“

Diversitatea
alcoolului
se trage din
modul în care
fiecare cultură
care l-a
descoperit a
aplicat metoda
fermentației
și a distilării
la orice plantă
se întâmpla
să fie cea mai
comună în
regiunea lor.

fermentare și producere a alcoolului din plante ar putea exista
și în lipsa agriculturii, din fructe
sau cereale culese din sălbăticie,
este aproape sigur că producerea
alcoolului a fost o invenție accidentală atunci când un surplus de
alimente a fost depozitat impropriu și a început să se descompună în alcool. Trebuie să fi fost
o descoperire extraordinară care
nu va mai fi niciodată repetată,
fiind destul de improbabil ca laptele ăla pe care l-ai lăsat pe ușa
de la frigider încă de prin octombrie să se fi transformat în White
Russian între timp.
Diversitatea alcoolului se
trage din modul în care fiecare
cultură care l-a descoperit a aplicat metoda fermentației și a distilării la orice plantă se întâmpla
să fie cea mai comună în regiunea lor. Romul din trestie de

zahăr, vodca din cartofi, vinul
din struguri, tequila din agave,
berea din hamei, sake din orez,
whiskey din cereale, țuica din
prună și multe alte varietăți de
a-ți rupe capul s-au născut, nu
din dorința de a experimenta cu
diferite sortimente, ci pentru că
ăla se întâmpla să fie produsul cel
mai comun și mai ușor de găsit în
regiune. Ăsta este motivul pentru
care România are o tradiție din
a face alcool din orice fruct care
crește în zonă, sufixul ”-ată” fiind
aplicabil în cazul oricărei chestii care crește într-un copac sau
într-o tufă.
Bineînțeles, odată cu fetișizarea alcoolului de către consumatori prin includerea sa în
ritualuri religioase sau prin influența sa asupra statusului băutorului, varietăți de alcool care nu
erau la îndemâna unor fermieri
din neolitic au început să apară.
Așa se ajunge la consumarea nu
doar a băuturilor alcoolice de
bază, cele rezultate direct din
fermentarea unor plante, ci și
băuturi cărora li se adaugă alte
ingrediente care să le schimbe
gustul sau aspectul, iar mai apoi
este popularizată combinarea
lor cu alte băuturi alcoolice sau
nonalcoolice în cocktailuri.

“

Producția
alcoolului ar
fi aproape
imposibilă fără
descoperirea
agriculturii,
la fel cum,
producția
agricolă e
aproape
imposibilă fără
descoperirea
alcoolului.
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Dar pentru fiecare experiment care a reușit, exemplul
perfect fiind ginul, o băutură
despre care, dacă suntem sinceri, o să recunoaștem că e pur
și simplu vodcă care s-a parfumat

cu ienupăr, trebuie să existe și
genul de meschinării înfricoșătoare care te fac să te lași de băut
pe veci. Printre cele mai curioase
sortimente se află un vin popular în China, Korea și Vietnam în
care pui de șoarece sunt înnecați
în vin din orez și lăsați să fermenteze timp de câteva luni în ceea
ce e clar o încercare disperată a
asiaticilor de a produce o băutură
mai puțin apetisantă decât țuica
de pufoaică.
La polul opus, o băutură de
care nu ai auzit niciodată dar pe
care ți-ai dori să o încerci, se
află Mudaiul. Mudai e o băutură
produsă din semințele copacului Araucaria araucana, cunoscut și ca „Monkey Puzzle Tree”,
o specie protejată de conifer din
America de Sud care este copacul
oficial al statului Chile și considerat un monument național de
guvernul chilian. Trebuie să fie
una dintre singurele băuturi produse dintr-un monument național, cel puțin până când localnicii
din Dâmbovița își vor da seama
cum să extragă alcool din Sfinxul
din Bucegi.
Adevărul e că aproape orice
plantă, ba chiar și unele chestii
care nu sunt plante, pot fi găsite
și folosite, ori ca bază ori ca aromatizator sau colorant, în băuturile alcoolice, făcând o plimbare
pitorească printr-o livadă, un
fel de avanpremieră a unei beții
crâncence.
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Femeie liberă,
lipsită de prohibiții
— MIHAI -ALEXANDRU ILIOAIA

S
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ingurul caz din
istorie la care mă
pot gândi, care a
depășit nivelul de
lipsă de eficiență în
rezolvarea unei probleme pe care
l-a atins prohibiția alcoolului din
Statele Unite, e băiatul ăla din Olt,
care acum câțiva ani și-a băgat două
ciocane în cur ca să își scoată sâmburii de cireșe care i se blocaseră
acolo. Să spui că prohibiția a fost
un dezastru e ca și cum ai spune că
aerul de pe Titanic a devenit ușor
umed spre finalul călătoriei.
Activiștii anti alcool, cunoscuți în epocă drept „uscații” (the
drys), probabil pentru că erau
singurii care nu aveau burți de
bere, încercau de zeci de ani să

oprească oamenii din a bea alcool.
Motivele pentru această dorință
care pare cel puțin bizară acum
erau diverse, de la acea tendință de înfrânare pe care creștinii americani o au încă de când
au trecut oceanul, la femei care
considerau modificarea constituției singurul mod de a-și aduna
bărbații acasă, la versiuni extreme
ale prietenilor ăia de pe Facebook
care au aplaudat legea anti-fumat,
deși ei nu ies în oraș decât o dată
pe an și atunci într-o ceainărie.
Cert e că în 1920, „nobilul experiment” intră în vigoare
prin amendament constituțional.
Motivul pentru care prohibiția a fost
un eșec atât de însemnat e pentru
că aproape toate avantajele pe care

the drys le așteptau în urma intrării ei în vigoare au lipsit cu desăvârșire, ba chiar au avut efecte opuse. O
creștere în productivitate a industriei și a economiei în lipsa băuturii
a fost de fapt înlocuită de o scădere
economică accentuată, atât din lipsa
taxelor provenite din vânzarea alcoolului, cât și din șomajul produs de
zeci de mii de baruri și distilerii
peste noapte, iar așa cum județele
din Moldova au demonstrat-o în
nenumărate rânduri, singurul lucru
mai rău decât niște muncitori beți
e niște nemuncitori beți.
Cel mai mare eșec însă a fost
faptul că, în ciuda interzicerii sale,
oamenii nu s-au oprit din băut, la
fel cum o scurtă vizită în căminele
studențești demonstrează că nici

interzicerea marijuanei nu oprește oamenii
din a o consuma. Nici efectele asupra sănătății
nu au fost cele așteptate, decesele provocate
de alcoolism fiind acum încărcate și de morțile celor care beau alcool contrafăcut, în lipsa
unor standarde legale de producție.
Mai mult, într-o încercare disperată de a
opri oamenii din băut care exemplifică perfect de ce Calvin Coolidge este considerat unul
dintre cei mai ineficienți președinți din istoria
Americii, guvernul american a reintrodus pe
piață alcool confiscat de la traficanți doar după
ce au adăugat substanțe otrăvitoare în el, pentru a speria posibilii amatori. Cu peste 10.000
de oameni care au murit otrăviți de propriul
guvern în numele propriei lor sănătăți fizice
și morale, americanii duceau statul-tătucă la
următorul nivel, cel de părinte violent care
mai bine te omoară cu mâna lui.
Cel mai evident însă a fost însă cât de greșită s-a dovedit ideea că interzicerea alcoolului va duce la o scădere a criminalității.
Pe lângă evidentele și bine documentatele
imperii ilegale care au fost construite de Al
Capone și alții ca el în vidul lăsat de metodele
legale de distribuire a alcoolului, prohibiția a
transformat milioane de cetățeni în criminali. Criminalitatea crescută nici măcar nu
s-a limitat la comercializarea sau consumul
de alcool, pentru că dacă tot îți trăiești viața
ferindu-te de gardă, poți măcar să dai o spargere sau să omori pe cineva, să fii pe fugă cum
trebuie, nu așa, ca fraierii.
Pe lângă aceaste consecințe evidente ale
prohibiției, altele mai subtile au fost aproape
la fel de dăunătoare. Dacă est-europenii se
plâng că le pleacă creierele în Europa de Vest,
în America aproape că nu mai rămăsese cine
să se plângă, cu mai toți scriitorii, muzicienii
și artiștii din perioada interbelică mutându-se
în special în Europa, cu precădere în Paris. Se
vorbește mult despre cum Parisul era acest
centru cultural atât de însemnat încât i-a atras
pe Hemingway, Miller, Pound sau Man Ray, dar
mai rar se explică cum unul dintre motivele
pentru care băieții ăștia iubitori de viață au
plecat e că nu puteau să bea un whiskey cum
trebuie acasă și trebuiau să se ducă să-l bea
prin vecini, ca-n adolescență.
Într-un bun final, după ce au aflat ceea
ce știam cu toții, și anume că oamenii care
nu beau sunt ciudați și trebuie tratați cu
suspiciune, americanii au renunțat la prohibiție după doar 12 ani. În 1933, ca parte a
03 / apr 2016

“

Câteva
state din sud
au încercat
să reziste
valului istoriei
și au rămas
„uscate” până
mai târziu,
Mississippi
reunânțând
în final la
prohibiție în
1966.

programului mai larg al președintelui Franklin D. Roosevelt de
revitalizare a economiei în urma
Marii Crize, este adoptat al 21-lea
amendament, care îl anulează pe
cel de-al 18-lea, făcând din nou
legală producerea și comercializarea alcoolului în Statele Unite.
Asta înseamnă că din cele 27 de
amendamente pe care constituția americană le-a primit în cei
aproape 250 de ani de existență,
două au fost despre băutură,
demonstrând un nivel de supralegiferare a trascăului de-a dreptul
amuzant pentru istoria unei țări.
Câteva state din sud au încercat să reziste valului istoriei și au
rămas „uscate” până mai târziu,
Mississippi renunțând în final
la prohibiție în 1966, dar vorbim
despre Mississippi aici, care nu a
ratificat în mod oficial amendamentul 13, care interzicea sclavia,
decât în 1995, chestie care spune
mai mult despre Mississippi decât
despre avantajele și dezavantajele
consumului de alcool.
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Tot ce-ai vrut să știi despre economie,
dar n-ai avut bani să întrebi
— DAN PANAET

E
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povestea sună cam
așa: lumea interacțiunilor dintre oameni e
foarte complexă, motiv
pentru care, atunci
când formulează o
teorie, economiștii simplifică
lucurile. Inevitabil, ei lasă pe
dinafară amănunte pe care nu
le consideră relevante. Fiecare
teorie este valabilă într-un
cadru bine delimitat, în care
unele elemente sunt incluse,
iar altele ignorate în mod explicit. De exemplu, modelul mâinii
invizibile pleacă de la asumpția că individul e rațional,

conomics Rules: Why Economics Works, When It
Fails, and How To Tell The Difference, de Dani Rodrik;
Oxford University Press/Norton, 272 de pagini, 2015

P

Economia e o știință neînțeleasă, iar
de vină este, ca de
obicei, matematica. Pentru că
se folosește masiv de cifre și
de simboluri matematice, ne
așteptăm din partea economiei
să ne furnizeze predicții la fel
de exacte ca fizica. Evident, nu
se întâmplă asta. Economia e
de fapt la fel de plină de polemici ca un birt sătesc duminica

sau ca Facebook-ul într-o zi
normală. Specialiștii fac predicții diferite despre același fenomen și nu reușesc să se pună
de acord nici măcar în chestiuni banale, pe care unii le cred
axiome ale domeniului.
Dani Rodrik își propune
să lămurească lucrurile și să
ne arate cât de inexactă e de
fapt economia și de ce. Pe scurt,

CRONICĂ DE CARTE

iar concurența perfectă. Problema
apare însă atunci când ai de făcut
o predicție și trebuie să alegi modelul potrivit pentru situația cu care
te confrunți. Aici intervine meșteșugul economiștilor, dar tot de aici
pornesc și toate neînțelegerile dintre ei.
Cartea lui Rodrik e o laudă
adresată economiei, pe care
încearcă pe alocuri să o apere de
numeroasele atacuri ale detractorilor. E și foarte greu să nu te revolți
împotriva acestei științe atunci când
vezi că oameni cu doctorate la cele
mai importante universități n-au
reușit să prevadă criza economică
din 2008. Cumva, pare un abuz că
s-a acordat premiul Nobel pentru
economie în acel an.
Pe scurt, varianta lui Rodrik e
că pentru astfel de erori nu economia e de vină, ci economiștii.
Economia presupune o rezervă
imensă de modele, dintre care economiștii le aleg pe cele mai potrivite. Din păcate, de multe ori ei sunt
orbiți de ideologie sau de atașamentul nefiresc pentru un singur
model, despre care au impresia că
explică tot. În acele momente, își
pierd flerul și încep să creadă că
șurubelnița pe care o au poate să
rezolve orice problemă.
Însă și în privința economiștilor, Rodrik e destul de optimist. El
ne arată că economia, fiind totuși o
știință care se lovește permament
de cifre și de fapte, nu presupune
falii de netrecut între practicanții
ei. Poate că Paul Krugman e puțin
stângist, dar atunci când cifrele îl
conving, e capabil să accepte oportunitatea unei politici de dreapta.
O glumă citată de Rodrik ilustrează perfect condiția economistului: Un economist e o persoană care,
văzând că ceva merge în practică, se
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întreabă dacă merge de asemenea
și în teorie. Iar dacă nici acest panseu nu clarifică misiunea economistului, Rodrik mai are câteva cugetări
și anecdote sugestive. Una ar fi acea
afirmație a lui Einstein, care spune
că lucrurile trebuie făcute cât mai
simple posibil, dar nu mai simple
de-atât. Măiestria constă în a ști
unde să trasezi granița.
Cartea lui Rodrik e o excelentă
introducere în economie, reușind să
clarifice multe lucruri despre statutul acestei științe. Marele ei câștig e
însă altul. Economics Rules conține
o grămadă de anecdote care explică
ambițiile economiei și limitările ei
metodologice. În perioada premergătoare crizei din 2008, aceste comparații hazlii ar fi putut salva averi
întregi, poate chiar vieți.

“

O glumă citată
de Rodrik ilustrează
perfect condiția
economistului:
Un economist e
o persoană care,
văzând că ceva
merge în practică,
se întreabă dacă
merge de asemenea
și în teorie.
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N OTA D E P LATĂ

Ce treabă are legea
anti-fumat cu
masa de înfășat?

— TIBERIU FUERIU

5 reguli de bun simț pe care trebuie
să le respecți atunci când ieși la
restaurant cu copilul, acum că nu
se mai fumează și poți, în sfârșit
s-o faci și p-asta.
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ascultă acest articol:

În general, un manager de cârciumă stă toată
ziua în locația sa și are grijă ca treaba să meargă
bine. Din când în cănd, ospătarii mai vin la el cu
diverse probleme: „Șefu’, s-a blocat POS-ul și nu
pot scoate notele”, „Șefu’, cineva a aruncat iar
prosoape de hârtie în toaletă și s-a făcut inundație”, „Șefu’, clienții de la masa cinci se plâng
că nu se aud din cauza muzicii, pot să îi mut la
șapte?”. Treburi de rutină. Dar, o dată cu intrarea în vigoare a legii anti fumat, au început să
apară noutățile: „Șefu’, mă întreabă o doamnă de
ce n-avem masă de înfășat la baie!”
Cu toate că, în calitate de manager de cârciumă cu ani experiență, ești tentat să te ridici
și să dai replica aia, îți amintești de cursul de
customer service pe care tocmai l-ai avut săptămâna trecută, te calmezi și te duci zâmbind
către oaspetele în cauză. Pe un ton calm, dar
ferm, îi explici că locul în care se află este un
local unde clienții sunt în general adulți care vin
să bea bere, multă bere, vin și alte spirtoase și
chiar obișnuiesc să se „ciupească” destul de des,
ocazie cu care încep să vorbească tare și uneori,
chiar să mai scape și câte vreo vorbă mai deocheată. C-așa-i la cârciumă.

N OTA D E P LATĂ

Probabil că vei primi replici nervoase de genul
„clientul-stăpânul”, „comentarii pe facebook”,
„protecția consumatorului” etc. Dar nu lăsa asta
să te afecteze. Deja, în cele câteva zile de când
a apărut treaba asta cu interzicerea fumatului,
te-ai obișnuit cu chestiile de genul: biberoane
încălzite la espressor, apă plată nici rece, dar nici
la temperatura ambientală, ci la 15-17 grade
ca să nu dezvolte bacterii și altele asemenea. Și
când te gândești că până în urmă cu doar două
săptămâni în localul tău singurul lucru important de care trebuia să îți pese era să ai suficientă bere la rece.
Așadar, este un dat faptul că interzicerea
fumatului în restaurante a avut ca prim efect invazia familiilor cu copii. Nimeni nu bănuia că va fi o
așa de mare explozie a acestui segment care abia
aștepta parcă să iasă în oraș. În principiu, nu-i
nimic rău în asta, veți spune. Dar nu e chiar așa.
Adică, dacă de acum nu se mai fumează, părinții nu
ar trebui să se simtă totalmente liberi să își aducă
odraslele în orice locantă unde obișnuiau ei să
iasă la băută. Cârciuma e totuși cârciumă. Pentru
a evita situațiile neplăcute, am alcătuit un set de
observații și reguli ale bunului simț care ar trebui
respectate atunci când ieși la restaurant cu copiii:

1

Restaurantul este un loc public,
deci comportați-vă ca atare.
În orice spațiu public trebuie respectate anumite reguli de conduită
așa încât să nu îi deranjăm pe ceilalți oameni cu
care împărțim temporar incinta. Nu confundați
cârciuma cu propria sufragerie și încercați să vă
învățați copiii cum să se comporte în societate.

2

acest scop. Oricât ar fi de drăgălași,
atunci când încep să alerge printre mese și să se cațere pe scaune
țipând, odraslele devin de-a dreptul deranjante. Din fericire, există
și restaurante special gândite pentru familii cu copii, care au locuri
de joacă special amenajate unde
cei mici își pot consuma energia,
în timp ce voi vă savurați paharul
de bere.

3

La cârciumă se bea,
este zgomot și se
vorbește tare (uneori
urât, chiar obscen).
Înainte să vă luați copilul de mână
și să ieșiți la cârciumă, mai cu
seamă în bar sau în club, amintiți-vă de ce vă plăcea chiar vouă
să mergeți acolo, înainte să deveniți
părinte. E acea atmosferă, nu? Hai să
încercăm să păstrăm lucrurile așa,
ok? În plus, oamenii care consumă
alcool nu sunt tocmai exemplul cel
mai bun pe care vreți să îl dați copilului vostru, nu?

4

Aplicați prevederile legii antifumat
și în cazul copiilor.
Dacă cel mic începe
să își piardă răbdarea și să îi deranjeje pe cei din jur, ieșiți câteva
minute, plimbați-vă, jucați-vă și

veniți înapoi atunci când se liniștește. Comportați-vă ca un fumător,
care iese pentru o țigară, pentru a
nu-i mai deranja pe ceilalți clienți,
așa cum cere acum legea.

5

Nu confundați ospătarii cu îngrijitoarele
de la grădiniță.
Dacă nu vă aflați
într-un restaurant destinat special
familiilor cu copii, nu este ok să le
cereți ospătarilor să vă aducă un
pahar de plastic, să vă încălzească
piureul de morcovi sau să vă aducă
o rolă de prosoape de hârtie de la
bucătărie. Ei au fost pregătiți să servească clienții cu halbe de bere și
pahare cu spirtoase, iar espressorul
este aparatul de făcut cafea, nu de
încălzit biberoane.
Înainte de a sări ca arși și de
a posta comentarii furibunde de
părinte rănit, trebuie să știți că
și eu sunt tată și că am încălcat
toate regulile de mai sus. Tocmai
din cauza asta am decis că trebuie
să fac ceva ca să îndrept lucrurile,
ocazie cu care îmi cer scuze față de
săracii clienți care au avut ghinionul
să ne suporte atunci când am ieșit
la restaurant. Promit că încerc să nu
se mai repete. Încerc...

Restaurantul nu este un loc de joacă.
Știm cu toții că orice copil iubește
să se zbenguie, însă, în general,
restaurantele nu au fost gândite în

“

Interzicerea fumatului
în restaurante a avut
ca prim efect invazia
familiilor cu copii.
Nimeni nu bănuia că va fi
o așa de mare explozie a
acestui segment care abia
aștepta parcă să iasă
în oraș.
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FAQ the Sistem: Întrebări
frecvente despre Deadpool
— DAN PANAET

Cine e Deadpool?
Deadpool face parte dintr-un pluton de
supereroi mult mai puțin cunoscuți decât
Batman și Superman, dar la fel de redutabili în
luptă și de spectaculoși pe ecran. Ba chiar are
o calitate care lui Bruce Wayne și lui Clak Kent
le lipsește: Deadpool e haios. Ai putea spune că
și asta constituie o superputere, deoarece nu-i
puțin lucru să-i faci pe oameni să râdă, abătându-le astfel atenția de la absurdul condiției
tale, aceea de bătăuș justițiar îmbrăcat în latex.

Care e povestea lui?
72 ]

Deadpool era, inițial, un tânăr chipeș, fost
combatant în forțele speciale, care se îmbolnăvește de cancer. Nu mai există nicio speranță
pentru el din partea medicinei convenționale.
Se întâmplă, totuși, să fie cooptat pentru un
tratament misterios, care-l scapă de cancer,
îl trece prin chinuri supraumane, îl urâțește
iremediabil și-l transormă în supererou. Cel

cu supereroi sobri ar fi fost prea
mult, cel puțin pentru noi, oamenii cu simțul ridicolului.

pe mâna căruia intrase era un dement care
voia să forțeze limitele corpului uman pentru a provoca – spune pseudoștiința din film
– mutații capabile să te transforme într-un
supererou docil și folositor. E puțin trist că
n-apare nicăieri mesajul de avertizare „Copii,
nu încercați asta acasă”. Un puști care în trecut s-a lăsat mușcat de păianjeni în speranța
că se va transforma în Spiderman probabil că
acum se torturează crâncen, ca să-l scoată pe
Deadpool la iveală. De fapt, calea spre statutul
de supererou e una singură: trebuie să devii
la fel de bogat ca Bruce Wayne și să-ți cumperi în felul ăsta toate gadgeturile care-l fac
pe el Batman.

De ce merită văzut?
Pentru că Deadpool e un
supererou nevonvențional,
aproape un superantierou. E
guraliv, ușor instabil psihic și la
fel de hiperenergic ca un copil de
grădiniță. De urmărit ce se-ntâmplă după ce-și taie mâna, iar
aceasta începe să crească din nou.
E un deliciu pentru amatorii de
glume băiețești de liceu.

Despre ce e filmul?

De ce n-ar merita
văzut?

Pentru că a suferit enorm și a devenit
hidos ca o bucată de pământ arid pe care
cineva tocmai a tăiat porcul, Deadpool vrea
să se răzbune. Ținta lui e Ajax, dementul care
l-a torturat. Din fericire pentru noi, publicul,
lupta asta dintre binișor și rău e însoțită de
multe poante și situații hazlii. Încă o poveste

văzut. De exemplu, filmele europene care s-au ales cu o nominalizare la Oscar pentru cel mai
bun film străin. Dacă aveți de
ales între producția islandeză
Despre oameni și oi și Deadpool
și nu sunteți un copil de 12 ani
care colecționează figurine cu
supereroi, mergeți, totuși, la filmul islandez. O fi Deadpool amuzant, dar nu atât de mult încât să
merite ratarea unei drame profund umane care se derulează în
universul rustic al crescătorilor
de oi din Islanda. În plus, mult
mai amuzant va fi pentru prietenii voștri snobi faptul că un
ditamai adultul de 30 de ani s-a
dus la cinematograf să vadă un
film pentru copii. Știu despre ce
vorbesc.

E, totuși, un film cu supereroi. Există pe lumea asta lucruri
mai interesante și mai mature de

“

a
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Seriale despre fenomene stranii
și paranormale,
pentru dacul conspiraționist din tine
74 ]

— DAN PANAET

The X-Files,
Sezonul 10
În anii ’90 nu ne dădeam seama pentru că eram copii și n-aveam referințele necesare, dar agentul Fox
Mulder e de fapt unul dintre acei
nebuni care umblă cu o folie de
staniol pe cap ca să nu-i fure extratereștrii gândurile. E trist să te uiți
acum la Dosarele X. Pare că revezi
la maturitate trucurile copilăroase
și cam stupide ale unui unchi care
te distra când erai mic. Poate că în
anii ‘90, când aveai 12 ani, te fascinau episoadele alea cu fantone,
Bigfoot și extratereștri. Între timp,
toate elementele astea au ajuns
să aibă altă reputație. Acum există
mai multe glume despre conspirații
decât oameni care cred în conspirații.
E greu de zis dacă sezoanele
vechi din Dosarele X erau la fel de
slabe. Cert e că noile episoade sunt
pline de dialoguri false și de pseudofilosofii care te plictisesc. Ai
impresia că scenariștii își bat joc de
doi oameni bătrâni. Prima chestie
paranormală care ar trebui explorată e faptul că Mulder e agent FBI.
Un tip care crede în Bigfoot și în
autenticitatea cadavrelor de extratereștri de la Roswell n-ar trebui să
poarte pistol.
Ultimul sezon al Dosarelor X ar
merita aruncat la coș dacă n-ar fi
episodul al treilea. Găsim aici o
capodoperă comică plină de imaginație. Mulder și Scully descoperă

o creatură stranie și aparent ucigașă, care ne poartă într-un tur
complet și plin de turnuri neașteptate prin lumea clișeelor despre vârcolaci. E episodul în care Dosarele
X și-au găsit vocea. Asta e calea pe
care trebuie să o urmeze, pentru
că nicio abordare nu-i mai potrivită pentru paranormal decât cea
comică. Un vârcolac bun este un
vârcolac hazliu.
Oricum, credeam că obsesia pentru extratereștri a trecut de mult. E
ridicol să mai prezinți acum, într-un
serial care se ia în serios, figura aia
clasică a extraterestrului stereotipic: filiform, lipsit de păr, cu capul
bombat și cu ochii mari ca două
găuri dintr-o masă de biliard. Oare
doar noi suntem atât de preocupați de extratereștri sau și extratereștrii sunt obsedați de noi? Mă
întreb dacă și printre ei sunt niște
nebuni care cred în existența oamenilor, a vieții inteligente pe Pământ.
Cică cei mai excentrici cred în teoria
nebunească potrivit căreia oamenii se deplasează pe cer cu Obiecte
Zburătoare Identificate.

Limitless
Un tip de vreo douăzeci și ceva
de ani, cam ratat de felul lui, ia
un medicament care-l face foarte
inteligent. Ideea e că, după ce trece
efectul medicamentului, se instalează un sevraj crâncen. Brian Finch,
eroul serialului, are parte însă de un
fel de vaccin care împiedică apariția
sevrajului și-i permite să ia medicamentul nootropic oricând are
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nevoie, fără niciun fel de consecințe
negative. Antidotul provine de la
misteriosul senator Eddie Morra,
protagonistul filmului de cinema
Limitless, unde, înainte să dea peste
medicament, era un mărunt scriitor
fără perspective.
Pentru că poate să ia medicamentul nootropic fără să intre în
sevraj, Brian Finch ajunge să lucreze
pentru FBI, unde ajută la rezolvarea
unor cazuri dificile cu puterea lui
neverosimilă de a găsi orice răspuns.
Pentru că pastila nu-l ajută doar să fie
mai inteligent, ci și să-și amintească
orice chestie pe care a citit-o vreodată,
să aibă simțurile mai perceptive ca o
pensionară care-și spionează vecinii
și să-și controleze funcțiile corpului,
astfel încât să ajungă maestru în arte
marțiale cât timp altul ar bea o cafea.
La început, Limitless e un
procedural de modă veche, în care
Finch rezolvă un caz pe episod. De
pe la jumătate sezonului încolo,
povestea legăturii lui cu senatorul Mora devine tot mai importantă, ceea ce-i conferă serialului
mai multă dramă umană ieftină și-l
lipsește de divertismentul simplu,
dar onest, din primele episoade.
Chiar și așa, Limitless te
prinde. Puține lucruri sunt mai interesante decât inteligența pură pusă
la treabă pentru rezolvarea unor
mistere sau a unor situații limită.
În fond, în asta constă și magnetismul lui Sherlock Holmes. Mai palpitant decât un film cu urmăriri
și împușcături e să vezi un tip ca
Brian Finch navigând printr-o lume
de oameni imprevizibili și capricioși cu ajutorul unui raționament
bine construit.

11.22.63
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Ecranizare după Stephen King, despre un profesor de liceu care călătorește în timp ca să împiedice
asasinarea lui Kennedy. E reconfortant să vezi un film care se ocupă de
întoarcerea în trecut. Multă vreme,
oamenii și-au bătut capul în mod
inutil cu toate paradoxurile enervante pe care le presupune călătoria în timp. Ce se întâmplă dacă-ți
omori bunicul înainte să-l conceapă
pe tatăl tău? O să dispari pur și

simplu? Ce consecințe are, asupra
prezentului tău, o mică modificare
pe care o faci în trecut?
Lui Stephen King nu-i pasă de
toate dificultățile astea logice. E un
scriitor care știe să se bucure de o
poveste bine spusă. A-i diseca romanele, încercând să arăți că modificarea trecutului se lasă inevitabil cu
paradoxuri nasoale, e ca și cum ai
contesta universul ficțional al unui
banc cu Bulă, ca și cum ai restabili realitatea geopolitică a unei
glume în care Ceaușescu, Reagan
și Gorbaciov intră într-un bar.
Prin urmare, nu contează.
Profesorul de liceu, pur și simplu,
intră într-o debara și se trezește în
anul 1960. Din acel moment, are la
dispoziție trei ani ca să împiedice
asasinarea lui Kennedy.
Miniseria produsă de Hulu te
atrage în primul episod cu atmosfera aia calmă și nostalgică de
orășel american din anii ’50-’60.
Trecutul are, pentru protagonist, o
altă textură, parcă și mâncarea e
mai gustoasă aici. La fiecare pas,
se lovește de intoleranța băștinașilor și de rasismul acerb al vremii. Culorile par mai vii și oamenii
sunt, după caz, mai submisivi sau
mai temperamentali, dar niciodată
nu au acea placiditate a respectării
normelor cu care ești și tu obișnuit.
După primul episod, rămâi cu
impresia că ai devenit dependent
de serial. Al doilea e bun, dar parcă
teama atașamentului a mai scăzut.
Cu episoadele trei și patru, intri deja
în rutina unui serial de pluton, pe
care continui să-l urmărești doar
pentru că te-ai obișnuit cu personajele și cu lumea lui ficțională.
Rămâne de văzut dacă mai moare
Kennedy.

— VLAD VLĂDULESCU

Într-o perioadă în care resursele sunt limitate, Inspiro este o investiție pe termen lung în oameni. Ai ocazia să cunoști manageri de succes, antreprenori
curajoși și lideri de opinie care se iau la trântă cu prejudecățile.
Inspiro este un eveniment de o zi ce se adresează oamenilor care vor să își lase amprenta asupra locului de muncă, a colegilor și a societății în care
trăiesc, celor cărora le pasă, vor să se dezvolte și să se lase inspirați.
Intră pe site-ul evenimentului www.inspiroconference.ro pentru mai multe detalii.
Înscrie-te online până la data de 1 mai și beneficiază de oferta specială early bird 20% discount.
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