
Capitolul VIII. 
Pâine şi circ

„Nu văd altă formă a teatrului viitor decât circul.”

Grigore C. Moisil

II.VIII.1. Cine ţine pâinea şi cuţitul...

Copiii învaţă de la adulţi care sunt principiile de respectare ale
autorităţii, de recunoaştere şi de obţinere a respectului. Copiii de astăzi
(post-millenials),  din  care  unii  vor  începe  în  curând  să  intre  la
pubertate,  sunt copiii  generaţiei  noastre,  care la răscruce de milenii
eram în  liceu.  Eu am început  liceul  mileniul  trecut  şi  l-am terminat
mileniul acesta.

Forţa este şi rămâne un argument greu de combătut, deoarece
generază frică. Eu nu am avut niciodată forţă fizică, dar, pentru a mă
apăra, în gimnaziu, am urmat câteva luni, arte marţiale. Intimidarea s-a
mutat  însă,  de  la  gimnaziu  la  liceu,  de  la  planul  fizic,  la  planul
intelectual. 

Desigur că în timpul şcolii nu conştientizam toate aceste lucruri
pe care le descriu în acest capitol. Le făceam instinctiv. Experienţele
din timpul liceului s-au dovedit utile pentru mine pe plan profesional,
atunci  când  am  devenit  preocupat  de  studiul  persuasiunii  şi  al
manipulării,  precum şi mai târziu, când am lucrat  ca angajat  într-un
colective de muncă.

Ţin minte că o cale prin care eu reuşeam să fac linişte la scara
blocului când aveam 8 ani era să împrumut la toată puştimea reviste
cu benzi desenate. Dacă unul nu ţinea corespunzător vreun exemplar
sau nu se purta frumos cu mine, HALT de la reviste! Aşa am învăţat de
mic ce însemna pentru mulţi pedagogia românească – adică dresajul.

Acceptarea autorităţii este mai mare în societăţile patriarhale,
cum  sunt,  de  exemplu,  Germania,  Japonia  şi  Franţa.  În  schimb,  în
societăţile matriarhale, cum este România, mai ales tinerii şi mai ales
cei cu studii superioare au un respect scăzut faţă de autoritate. Cu cât
românul  avansează  în  vârstă,  cu  atât  doreşte  mai  mult  aprecierea
celorlalţi şi are aşteptarea ca alţii – cu atât mai mult cei subordonaţi, să
respecte regulile impuse, ca o confirmare a autorităţii (fie ea formală
sau  informală).  Dresajul  apare  atunci  când  pedagogia  şi
persuasiunea eşuează sau, mai rău,  când nu există în primă
instanţă. 
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Un film care mi-a plăcut mult în liceu a fost Gladiatorul, realizat
de unul din regizorii pe care îi admiram cel mai mult la acea vreme,
Ridley Scott. El însuşi este unul din marii maeştri ai spectacolului. Într-
una din scene, Cornelius, comerciantul de sclavi, îi explică lui Maximus,
personajul titular, cum oamenii de la Roma sunt însetaţi să vadă sânge
în  arene.  Împăratul  ştie  ce  trebuie  să  le  dea  oamenilor  ca  să  fie
mulţumiţi:  pâine  şi  circ.  „Câştigă  mulţimile  şi-ţi  vei  câştiga
libertatea!”, îi spune Cornelius lui Maximus. 

Elephant Balancing on Circus Ball

Copyright © Jeroen van Oostrom, 2012
Reprodus cu permisiune de la freedigitalphotos.net
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Cam  aşa  era  şi  în  liceu,  doar  că  ceva  mai  puţin  dramatic  şi
desigur, nu literal. Altfel spus, dacă ştiai să te faci indispensabil, atunci
aveai o anumită influenţă şi o anumită flexibilitate prin liceu: un mediu
riscant în care să te aventurezi  spre încălcarea normelor. Altfel,  erai
hrană între câini şi vulturi. Mă refer, desigur, la mulţi dintre elevii de
atunci, şi în niciun caz la profesori – fiecare dintre noi avea cel puţin o
afinitate cu câte vreun dascăl, cu care, de altfel, ne înţelegeam foarte
bine. 

Am să dau un mic exemplu pentru flexibilitatea limitelor şi modul
în care eu am folosit un sistem într-un sistem.  Unul dintre piloni a
fost să lipsesc de la şcoală pentru olimpiade şi concursuri şcolare. Asta
îmi asigura şi unicitate. Nimeni din liceu nu mai făcea asta, cel puţin nu
la nivelul la care o făceam eu. Pentru mine, asta a constituit şi o formă
de a  mă concentra  doar  asupra acelor  materii  care  îmi  plăceau  cu
adevărat,  în  detrimentul  prezenţei  plictisitoare  la  cele  care  nu-mi
plăceau.  Această  experienţă,  de  pregătire  acasă  pentru  olimpiade
lipsind de la şcoală, a stat la baza formării mele ca autodidact – ceea
ce mi-a prins foarte bine în cei 5 ani universitari de facultate, unde am
excelat  în stilul acesta.

Oamenii găseau soluţii mai simple, cum ar fi să cumpere scutiri.
Iar aici nu a durat mult până am intrat şi eu pe fir (al doilea pilon).
Din clasa a X-a şi până în clasa a XI-a, am vândut scutiri pe sub mână
tuturor  elevilor  dispuşi  să îmi  plătească.  Nici  soluţia  aceasta  nu îmi
aparţinea, fiind preluată via Adrian, despre care am scris în capitolul IV.
„Mama Alinei  H.  a  spus  că  te  place”.  Nu  ştiu  cum,  dar  falsificarea
scutirilor era perfectă. 

Erau,  de  altfel,  mai  mulţi  care  vindeau  scutiri,  dar  nu  toate
scutirile falsificate erau aşa de bune. Şi aşa de ieftine ca ale mele. Nu
vindeam  multe,  ci  suficient  cât  să  nu  afle  profii.  Niciodată  nu  le
foloseam eu. Nu le-am vândut la colegi,  decât celor ce au aflat. Era
genul de chestii la care nu trebuia să faci promovare. Cine avea nevoie,
auzea. Astfel,  pe lângă purtătorul  de cuvânt  neoficial al  clasei,  am
devenit şi unul din furnizorii de scutiri falsificate în şcoală. Nu prea voia
un elev să se pună rău cu mine. 

Desigur,  de  atunci  s-au  mai  schimbat  lucrurile.  Programa  a
devenit  mai  uşoară,  iar  cel  puţin  la  Liceul  de Informatică,  profesorii
rămânând cam aceiaşi, sunt convins că sunt mult mai buni acum, după
încă o decadă de performanţă. Să chiuleşti acum, la cât de simple sunt
orele din programa actuală, ar fi de râsul curcilor. Combinaţia dintre
scăderea nivelului ştachetei cu experienţa crescută a profesorilor sunt
sigur că a lucrat spre bucuria elevilor – sau cel puţin aşa îmi imaginez.
Afirm asta deoarece  cu cât un profesor se bazează mai mult pe
experienţa  sa  în  lucrul  direct  cu  elevii  şi  mai  puţin  pe
cunoştinţele care trebuie transmise din programă, cu atât mai
mult  sunt  şanse ca  elevii  să  vină  la  şcoală  şi  să  înveţe din
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plăcere. Două  exemple  excelente  sunt  prof.  Genoveva  Butnaru  şi
prof. Radu Ciubotaru, despre care am scris mai mult în capitolul  XII.
Profesorii care m-au format la liceu.

La un moment dat, miraţi că tot mă căuta o fată din „vecini” prin
clasă (pentru scutiri), o colegă mă întreabă:

- Auzi, Alexandrescu... 
- Da...
- Tipa aia înaltă, brunetă şi trăznită...
- Da...
- ... e prietena ta?
- Nu. De ce?
- Eeeeh, întrebam şi noi, că te-a mai căutat...

II.VIII.2. O recomandare cu cântec

La începutul anilor '90 eram fan al revistelor Mickey Mouse, Bugs
Bunny  şi  Bamse şi  veneam  uneori  cu  ele  în  parcare,  dându-le  cu
împrumut şi  copiilor  care ieşeau pe-afară.  Nimeni nu le lua în casă,
toată lumea le citea afară. Când urcam acasă, strângeam revistele. 

Tot  aşa cum se întâmplase şi  la  scara  blocului  în  copilărie,  în
liceu, colegii mă rugau să le împrumut  Pro TV Magazin, pe care mi-l
cumpăram săptămânal.  Era  unul  din  brandurile  mele preferate.  Am
câştigat şi un TV la un concurs la ei prin 1998, care pe vremea aia chiar
era fain de tot. Azi îmi cerea unul din colegi revista, mâine tot rândul.
Înainte să-mi dau seama, fiecare exemplar cumpărat de mine trecea
pe la toate mâinile din toată clasa,  pe sub băncile din clasă şi  prin
cancelarie. Uneori, şi prin clase vecine. Bineînţeles, înainte să mă apuc
eu să mă uit prin el – multe persoane au fost ascultate cu ocazia că au
fost  prinşi  citind  Pro  TV  Magazin pe  sub  bancă...  dar  asta  nu  îi
împiedica pe colegi să continue. 

Din clasa a X-a,  i-am pus pe toţi  să semneze frumuşel  într-un
tabel  o  declaraţie,  cu  regulile  făcute  de  mine,  prin  care  luau  la
cunoştinţă că dacă nu le respectau, puteau să-şi ia adio de la dreptul
de a se mai uita prin exemplarul meu din ProTV Magazin. Şi chiar am
pus în vigoare acele reguli, iar cine nu le respecta devenea un paria.
Nimeni  nu  avea  voie  să  se  uite  în  Pro  TV  Magazin nici  măcar  în
apropierea lui. Era un sistem bun. 

Apoi,  asta  mergea  şi  cu  unii  profesori  -  desigur,  nu  într-un
asemenea  mod  încât  să  treacă  cu  vederea  o  neştiinţă  crasă,  dar
suficient încât să mă păsuiască sau să îmi dea un punct în plus. Era
important în a găsi un filon empatic cu profesorii, astfel încât „să scap
cu crimă” dacă era nevoie. Cu o parte din ei, cam o treime, rezolvam
cu olimpiadele. Aceştia erau profesorii cu care era uşor să mă înţeleg,
pentru că îmi plăcea materia pe care o predau. Cu altă parte din ei,
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„rezolvam” altfel filonul empatic. Săptămânalul era, prin excelenţă,  o
revistă  a  recomandărilor,  care  conţinea  articole  destul  de  bune
despre filme.

Mai presus de aceasta însă, aveam suficientă cultură de film încât
să  ştiu  care  filme  recomandate  şi  de  calitate  le-ar  face  plăcere
profesorilor – ceea ce constituia un deliciu pentru unii. Ca toţi oamenii,
şi mulţi din profesorii mei se uitau mai ales seara sau în week-end la
TV. 

Doamna  Belţa  a  fost  o  profesoară  foarte  bună  la  chimie.
Indubitabil.  Generaţii  întregi au ieşit de pe mâna ei pregătite pentru
facultăţi  de  medicină,  farmacie,  chimie.  Din  nefericire,  eu  am  fost
dintotdeauna un elev destul de nepriceput la chimie. 

La un moment dat, aflat în faţa unei table pe care trebuia să o
umplu  cu  formule  de  reacţii,  bâjbâiam  cunoştinţele  pe  care,  după
ruşinea mea, într-o cumplită neconştiinciozitate, nu mi le încărcasem
pentru stocare temporară - adică până la prima ascultare. 

-  Stimaţi  elevi,  zise  ea  uitându-mă la  mine  zâmbitor  la  tablă,
avem pe lume două feluri de elevi:  aceia care învaţă, şi aceia care
se chinuie. Aveţi în faţa dumneavoastră, prin excelenţă, unul care se
chinuie. 

Doamna Belţa mi-ar fi pus pe drept  5, sau m-ar fi lăsat corijent,
dar îmi punea 6 sau, dacă ştiam ceva peste medie, 7. Şi eu ziceam
bodaprosti.
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Secretul  meu?  De  cum intra  pe  uşă,  aveam pregătită  lista  cu
recomandări,  iar  apoi  în  timp  ce  mergea  până  la  cancelarie,  îi
povesteam detalii despre fiecare film. Iar drumul până la cancelarie era
luuung. Ea avea pasul destul de rapid, dar vorbind cu mine, mergea
încet. Profesoara era, într-adevăr încântată de recomandările mele, iar
dacă unul din filme nu îi plăcea, aveam grijă să scot de pe listă orice fel
de filme asemănătoare care puteau să nu îi placă. 

Ea se bucura că vorbea cu un elev atât de pasionat, iar eu eram
şi mă arătam încântat şi entuziasmat că aveam de-a face cu o cinefilă
în devenire,  care creştea sub ochii  mei,  transformând TV-ul  dintr-un
instrument  de  tembelizare,  într-unul  de  formare/îmbunătăţire
pentru conştiinţa ei. Am scris îndeosebi despre doamna Belţa pentru
că  ea  a  fost  unul  dintre  cele  mai  de  succes  cazuri,  de  care  sunt
mândru.  Desigur,  făceam recomandări  şi  altor  profesori.  E absolut
minunat  ca  elev  să  descoperi  profesori  care  sunt  atenţi  să
înveţe de la tine.

Desigur, se întâmplă de asemenea, adesea, în mod regretabil, ca
experienţa multora să se întoarcă împotriva lor prin refuzul de a mai
învăţa.

II. VIII.3. Comunismul în educaţia din România

Autocraţia  totalitară,  mai  ales  sub  forma comunismului,  a  fost
asociată  cu  lipsa  de libertate  economică,  pentru  că  este  o  doctrină
politică  şi economică. Capitalismul, în schimb, ca sistem economic a
fost  asociat  cu  democraţia.  Aceste  idei  sunt  forţate  şi,  în  ultimă
instanţă,  false.  China  are  acum  un  sistem  politic  comunist  şi  o
economie capitalistă. 

Aşadar, comunismul este o ideologie politică ce poate fi asociată
cu  orice  sistem,  poate  fi  infiltrată  în  orice  sistem şi  rămâne  acolo
decenii la rând, indiferent de anumite schimbări pe care societatea le
suferă  în  urma unor crize,  lovituri  de stat,  revoluţii  sau războaie.  O
ideologie  nu moare niciodată,  în  ciuda istoriei,  pentru  că  se găsesc
mereu oameni care încearcă noi modalităţi de punere în practică a ei. 

Într-o societate în care suficienţi din cei ce sunt privaţi de respect
sau de demnitate, îngroaşă rândurile. Până când? Până când creează
un sistem şi mai josnic în care cel mai puternic din cei care au muşcat
ţărâna face o demonstraţie de forţă prin violenţă, critică sau trădare,
După cum afirma şi Ceauşescu în  Trei zile până la Crăciun (2012, R:
Radu  Gabrea):  „Comunismul  va  trăi  veşnic  în  România  prin
proliferarea elementelor sale inferioare.”. 
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Inegalitatea  în  capitalism  poate  fi  o  formă  de  stimulare  a
competitivităţii prin perfomanţă, dar până la un punct. Din momentul
ce se trece o anumită linie (ce variază de la ţară la ţară şi pe care
specialiştii  încearcă să o măsoare prin coeficientul  Gini),  inegalitatea
devine  demoralizatoare,  iar  oamenii  nu  mai  sunt  motivaţi  să
muncească, ci încearcă să se sustragă sistemului. 

Comunismul în educaţia din România are un mecanism pervers
care  se  continuă  până  în  zilele  noastre.  Există  premisa  teoretică
(utopia) că toţi elevii sunt egali în drepturi şi posibilităţi. Şcoala, prin
instituţiile sale de învăţământ, este mediul care trebuie sa asigure, în
mod egal, o pregătire şi o calificare pentru piaţa muncii. 

Desigur, odată cu capitalismul (chiar şi sub formele sale numite
capitalism sălbatic şi capitalism de cumetrie), este binevenită şi ideea
de performanţă prin competiţie,  iar asta înseamnă lucruri diferite, în
funcţie  de  percepţia  fiecăruia.  Ori,  în  România,  există  un  sistem
economic capitalist,  suprapus peste un simulacru  al  democraţiei,  pe
temeliile unui sistem politic comunist (în România a fost o autocraţie
totalitaristă).  Egalitatea este o iluzie, promovată cu surle şi trâmbiţe
doar  în  teorie.  Chiar  şi  atunci  când  ne  gândim  la  egalitatea  de
oportunităţi.  Totul  porneşte  de  la  sistemul  educaţional.  Sistemul
educaţional  însuşi  este  comunist.  Nu ştiu  cât  din asta  se datorează
inerţiei, cât unor intenţii rele ale miniştrilor educaţiei şi cât prostiei – şi
de fapt este irelevant.  

Dar elevii nu sunt egali în drepturi şi posibilităţi. 

1. Părinţii unora au bani să îi „mediteze”/”pregătească”, alţii nu
au bani nici măcar să le dea de mâncare. În plus, după părerea mea,
există  o  limită  deontologică  pe  care  profesorii  care  oferă
pregătire/meditaţii, nu trebuie să o treacă. Această linie este cea dintre
a antrena elevul pentru o anumită materie şi a-i pune pile sau note mai
mari. Părinţii trebuie să cumpere „pescuitul”, nu „peştele”. 

2. Unii elevi ajung să aibă ca profesori pedagogi buni, alţii ajung
să aibă parte de nebuni, clovni sau dictatori. Aceştia nu dezvoltă copiii,
ci  îi  dresează,  ca  pe  nişte  animale  de  circ,  care  trebuie  să  „facă
frumos” atunci când este pe rol spectacolul unei inspecţii sau al unui
examen. Pedagogii din învăţământul preuniversitar care au acum între
25-35 de ani, adică generaţia din care fac eu parte, nu au, în realitate,
parte  de  avantajele  pe  care  le-au  avut  mai  vârstnicii  lor  colegi  de
catedră la etatea lor – înainte, sistemul funcţiona mai bine – ceea ce
este un truism, pentru că, de la an la an, merge din ce în ce mai rău.
Unii profesori îşi permit să locuiască la părinţi până pe la 30 de ani, alţii
sunt forţaţi de împrejurări să-şi croiască o soartă mai bună. 

3. Unele şcoli au parte de un management competent, care pune
la dispoziţia elevilor resursele necesare pentru a învăţa – aşa cum s-a
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întâmplat la Liceul de Informatică din Iaşi în perioada cât am studiat
acolo. Alte şcoli au parte de angajaţi care nici măcar nu sunt în stare
să-i arhiveze actele. 

În  comunism,  în  teorie,  fiecare  primeşte  parte  atât  din
responsabilităţi, cât şi din beneficiile rezultate în urma însuşirii acestor
reponsabilităţi  –  distribuite  egal,  în  funcţie  de  munca  tuturor.  În
practică, cei care au PCR (pile, cunoştinţe şi relaţii), reuşesc să obţină
beneficii. Cei care sunt la început de drum, primesc cea mai mare parte
din  responsabilităţi.  Pentru  cadrele  didactice,  spre  exemplu,  mare
parte din activitatea lor, din punctul de vedere al şcolii, nu are nici cea
mai mică legătură cu activitatea de profesor sau de pedagog. 

„România este plină de oameni care au dreptate şi au puţini bani.”

Andy Szekely  

Lucrurile  pot  fi  drăguţe,  atunci  când te faci  respectat/ă
prin rezultatele tale. Problemele apar atunci când chiar ajungi
să crezi că eşti cel mai tare doar pentru că ceilalţi te consideră
aşa, pe baza unor rezultate trecătoare. De cele mai multe ori,
nu e cazul, pentru că nu asta te face om. 
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