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A stiut sa aduca în lumina

Târgu Jiu, un orăşel din sud-vestul României, într-o dimineaţă de început de octombrie, la ora 9 şi jumătate. Mă plimb agale prin parcul care
adăposteşte trei sculpturi de Constantin Brâncuşi: Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor şi Masa Tăcerii. Monumente inestimabile şi inseparabile,
opere fundamentale ale culturii române. Creaţia lui Brâncuşi îmi este necunoscută, dar acum, când sunt tocmai pe cale să o descopăr, mă simt
cuprins de senzaţia de linişte, blândeţe şi pace ce se degajă de piatra tăiată cu atât respect de către artist. Unghiurile uşor rotunjite, dimensiunile
în perfectă armonie cu peisajul înconjurător, formele evocând simplitatea, convivialitatea şi omagiul adus celor plecaţi dintre noi. Mă plimb singur
prin parcul mângâiat de razele cernute ale soarelui. Sedus de măiestria artistului, nu-mi vine să părăsesc locul. Dar mai este un monument ce
trebuie văzut; la douăzeci de minute de mers pe jos, se înalţă Coloana Infinitului, aşezată pe axa primelor trei opere. Străbat cu plăcere străzile
aproape pustii ale unui cartier de case scunde și îngrijite, când fără veste îmi apare în faţa ochilor. Coloana ţâşneşte din verdele intens al ierbii şi
se înalţă spre cer. Din nou, mă uimesc unghiurile blânde şi eleganţa operei, a cărei perfectă înălţime produce, fără îndoială, impresia de infinit.
Înainte de a-mi relua drumul, merg încet în jurul ei, copleşit de emoţia dată de întregul ansamblu. Câteva săptămâni mai târziu, amintirea operelor
lui Brâncuşi revine. Când văd stricăciunile provocate de trufia unora, gândul la el mă îmbărbătează. Între cele două războaie mondiale, el a ştiut să
aducă în lumină echilibrul, armonia, blândeţea, pacea. Şi umilinţa.

Laurent Couderc
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Despre
modernitate
Doctor în filologie clasică şi eseist,
Andrei Cornea a scris două romane
şi a tradus Republica, unul dintre cele
mai celebre dialoguri ale lui Platon.
La 65 de ani, printre alte lucruri
el mai publică şi în Revista 22
o rubrică săptămânală în care explică
societatea în care trăim.

A consemnat Benjamin Ribout. Fotograf: Mihai Barbu

Regard: Ce a moştenit societatea modernă
de la filozofia antică şi de ce avem tendinţa
de a neglija această moştenire?
Andrei Cornea: Moştenirea este imensă. Este
de ajuns să ne uităm la cuvintele democraţie,
fizică, materie sau oftalmologie ca să ne dăm
seama cât datorăm antichităţii. De ce suntem
pe cale să pierdem toate astea? Eu cred că civilizaţia modernă se bazează pe un principiu
de acţiune diferit. Pentru Platon şi Aristotel,
cunoaşterea era în primul rând un mod de a se
apropia de divin, de a transcende cotidianul.
În schimb noi vrem să ne întoarcem la elementul uman al cotidianului prin folosirea
unor dispozitive de acţiune capabile să supună natura, mai ales pe cea umană, şi să-i
stăpânească forţele. Anticii nu erau interesaţi
de aşa ceva, și aici cred că se manifestă o
ruptură fundamentală. Ei trăiau într-un univers
pe care-l considerau proporţional cu umanul
şi în care, după cum spuneau filozofii stoici,
oamenii şi zeii erau un fel de chiriaşi. O lume
divină şi armonioasă în esenţa ei. Pentru omul
modern, lumea nu mai este divină ci profană,
şi asta este o consecinţă a creştinismului. Pe
de altă parte, pentru el lumea este imensă
şi, la prima vedere, lipsită de sens. În ea,
omul modern se simte pierdut chiar dacă
posedă ceea ce Pascal a numit «demnitatea
gândirii». Singura lui ambiţie este să devină
tot mai puternic. Avem, deci, de-a face cu două
universuri complet diferite. Pe de-o parte, e
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ceea ce Grecii numeau cosmos, adică o ordine
din care omul face parte şi căreia îi înţelege
sensul. Găsim aici lumea fizică, dar şi lumea
morală, socială şi politică. De cealaltă parte, se
află o lume supusă legilor hazardului şi celor
ale evoluţiei, pe care nu le înţelegem neapărat.
Cum explicaţi coexistenţa violenţei şi a
corectitudinii politice?

Violenţa l-a caracterizat întotdeauna pe om,
acest „animal violent”, dar astăzi ea s-a mai
estompat. Uitaţi-vă la Europa, este evident
că suntem mai puțin violenţi, chiar dacă ne
manifestăm diferit, verbal sau pe reţelele de
socializare. Cât priveşte corectitudinea politică, după părerea mea, ea corespunde unei
forme de reacţie apărute în urma celui de-al
doilea război mondial. Dacă citiţi unele cărţi

de la începutul secolului 20, veţi fi surprinşi
de cât de răspândit era atunci rasismul. A
apărut apoi o reacţie de control. Unii au criticat
adoptarea de legi care condamnă afirmaţiile
antisemite sau revizioniste, spunând că se
aduce atingere libertăţii de exprimare. Eu
însumi am fost, o vreme, adeptul ideii de
«laisser faire». Mai târziu, mi-am dat seama că
astfel de concepţii de tipul John Stuart Mill din
Anglia secolului 19 nu mai sunt adaptate lumii
actuale. În opinia lui Mill, pentru ca să existe
un dialog, oamenii ar trebui să beneficieze
de o totală libertate de exprimare, în ideea că
doar prin dezbatere putem ajunge la adevăr.
Dar el nu sesiza încă faptul că unii oameni nu
sunt interesaţi de adevăr ci de propagandă, că
se prefac doar că discută, unicul lor scop fiind
acela de a convinge milioane de oameni prin
simpla repetare a unor formule. Câte lucruri nu
sunt inventate pentru a influenţa campaniile
electorale sau pentru a provoca resentimente
faţă de anumite comunităţi, cum ar fi de exemplu cea musulmană. Într-un asemenea caz,
corectitudinea politică are o anumită virtute
evidentă.

Canalele de informare utilizate pot fi însă
radical diferite, în funcţie de generaţie. În
România, există persoane care urmăresc emisiunile postului de televiziune Antena 3 şi cu
care, dacă dăm la o parte întrebările bazice
legate de locurile unde se pot cumpăra diverse
lucruri, este aproape imposibil de comunicat.
Deşi, sunt cu siguranţă persoane oneste. Doar
că universul lor mental este în întregime fasonat de ceea ce debitează televiziunea asta.
E şi o lipsă de comunicare care se manifestă
chiar în sânul familiei: tinerii care au protestat
în iarnă, şi care se conectează la altceva, s-au
trezit într-o ruptură totală a dialogului cu
propriii părinţi. Acestea fiind zise, uşurinţa
cu care noile tehnologii de comunicare ne-au
invadat viaţa este incredibilă. Mai ales dacă
veţi compara fenomenul ăsta cu dificultatea pe
care o avem în a asimila valori fundamentale
ale civilizaţiei occidentale, precum democraţia
sau statul de drept. Este adevărat că nu ne
putem sustrage tehnologiei, care, de altfel,
este foarte utilă. Trebuie doar să o folosim cu
bună-credinţă, ceea ce este mai greu pentru
unii dintre noi.

Societatea românească este în general percepută ca fiind una pasivă, ba chiar permisivă.
Este cumva pe cale să se producă o schimbare?

Ce credeţi despre atitudinea pe care o au
românii faţă de oamenii proveniţi din alte
ţări?

Atitudinea faţă de vecini, în special în oraşe,
denotă mai degrabă o anumită agresivitate, o
stare de crispare. În acelaşi timp, dăm efectiv
dovadă de pasivitate faţă de abuzuri comise
de cei aflaţi la putere. Dar mai observăm ceva:
ţara asta, liniştită în aparenţă, este teatrul
unor explozii bruşte de violenţă. Putem aminti
răscoala ţăranilor din 1907, una dintre ultimele
revolte violente în Europa, dar şi, evident,
căderea lui Ceauşescu. De fiecare dată, se
lasă cu vărsare de sânge după o perioadă
de acalmie. La fel se întâmplă şi în perioada
asta democratică, marcată de numeroase izbucniri de furie: oamenii ies brusc în stradă,
destabilizând complet puterea. De altfel, guvernul cade aproape de fiecare dată. Aşa a căzut
guvernul Boc, acum câţiva ani, aşa a demisionat prim-ministrul Victor Ponta în urma
unor ample proteste de stradă. Ceea ce s-a
petrecut în iarnă se înscrie pe aceeaşi direcţie.
Şi totuşi, reacţiile astea, care sunt apanajul
clasei mijlocii, nu ajung să se concretizeze în
organizaţii coerente, capabile să influenţeze
evoluţia ţării pe termen lung. În acelaşi timp,
nici puterea nu înţelege necesitatea de a avea
un dialog constructiv cu societatea civilă.
Guvernul actual, de exemplu, consideră că
are o datorie doar faţă de propriul electorat.
Faptul că opoziţia este inexistentă ne expune
unor noi debordări pentru că oamenii nu dispun de nicio altă modalitate de a-şi exprima
indignarea. USR (Uniunea Salvaţi România, n.r.)
este deocamdată o imensă dezamăgire. De
fapt, singura opoziţie se află în persoana preşedintelui Klaus Iohannis, ale cărui puteri sunt
însă limitate.

Idealul lui Ceauşescu de a avea o Românie
unitară din punct de vedere etnic este aproape

realizat şi s-a prelungit după revoluţie cu
exo-dul celor rămaşi aici. În ceea ce-i priveşte
pe maghiari, este adevărat că, din când în
când, au avut loc incidente, dar asta este un
aspect minor. România va avea în schimb o
mare problemă cu îmbătrânirea populaţiei.
Nu există nicio şansă ca milioanele de români
plecaţi în străinatate să se întoarcă în ţară şi,
mai devreme sau mai târziu, va trebui să fie
atraşi aici alţi oameni. Germania sau Franţa
au trecut deja prin aşa ceva, chiar dacă unele
sisteme de integrare au avut rezultate mai
bune decât altele. Germania, de exemplu, a
devenit o ţară de azil pentru lumea întreagă.
Subliniez lucrul ăsta pentru că America se retrage în sine, iar o mare parte dintre cei care
fug din calea războaielor găsesc acum adăpost
în Germania. În felul ăsta, Angela Merkel şi-a
ajutat compatrioţii să aibă din nou conştiinţa
împăcată. Germania a trăit mereu cu un puternic
sentiment de vinovăţie: mai întâi pentru că şi-a
alungat cetăţenii de origine evreiască şi apoi
pentru că a organizat Holocaustul. În ceea ce
o priveşte, România nu a avut experienţa unei
culpabilităţi asemănătoare. Aşa se face că,
aici, reacţiile faţă de migranţi au fost, până
în prezent, negative, din categoria „în niciun
caz nu se poate să vină la noi musulmani sau
persoane de culoare”. Educaţia comunistă, care
rezistă în special printre oamenii în vârstă, a
făcut din celălalt un suspect şi a denaturat
ideea de coexistenţă.

Ce părere aveţi despre modul în care oamenii
se informează şi comunică?
Este clar că fac asta tot mai puţin prin intermediul cărţilor, şi din ce în ce mai mult prin
intermediul unei culturi bazate pe imagine.
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În spatele Palatului Parlamentului din București, catedrala națională a României
se ridică de la o zi la alta pentru a deveni cea mai înaltă biserică ortodoxă din
Europa de Sud-Est. Un proiect titanic, finanțat în mare parte din fonduri publice,
care suscită controverse aprige printre români, credincioși sau nu.

O imensitate pentru credință
Text și fotografie: Aline Fontaine

Este ora 19, iar soarele apune peste București. La 45 de metri deasupra solului,
muncitorii lucrează de zor, ca furnicile. Fac ultimele retușuri în naosul principal al
catedralei Mântuirii Neamului pe care tocmai l-au terminat. Următoarea etapă:
bolțile pe care se va sprijini turla cea mare. Unii dintre lucrători pun cărămizile
unele peste altele și le leagă cu mortar, alții construiesc cofrajele coloanelor ce
urmează a fi umplute cu beton în cursul nopții.
Din 2014, activitatea este susținută pe acest șantier care a devenit cel mai important din țară. Se lucrează non-stop, iar muncitorii nu au nici măcar o clipă
liberă să arunce un ochi în jur, la panorama care înconjoară schelele: Casa Poporului care adăpostește Parlamentul, clădirea institutelor Academiei Române
și cea a Ministerului Apărării. Cei 600 de oameni angajați aici au un singur scop:
finalizarea structurii catedralei ce urmează a fi sfințită în noiembrie 2018, cu
ocazia sărbătoririi centenarului României Mari.
Un edificiu învăluit de o întreagă simbolică, o idee care agită spiritele de mai mult
timp decât se poate crede. Încă din 1885, poetul Mihai Eminescu aduce în discuție
ideea unei astfel de lucrări arhitecturale, pe care o concepea ca un omagiu adus
soldaților căzuți în timpul Războiului de Independență al României împotriva
otomanilor. Regele țării de la acea dată, Carol I, reține sugestia și chiar aprobă
o lege prin care se alocă 5% din bugetul național pentru construcția „Catedralei
Mântuirii Neamului”. Dar niciunul dintre amplasamentele propuse nu reușește
să-i pună de acord pe responsabilii care trebuiau să ia decizia finală.
Venirea celor două războaie mondiale și a comunismului au îngropat orice gând
despre catedrală; discuția se reaprinde în 1990, dar concretizarea ei nu se petrece
decât după cincisprezece ani de studii geologice, negocieri și diverse procese
intentate autorităților de către diverse asociații. În 2005, guvernul condus de
Partidul Național Liberal, adoptă o ordonanță de urgență prin care oferă Bisericii
Ortodoxe Române (BOR) unsprezece hectare de teren în spatele Casei Poporului.

„Acest teren corespunde întru totul scopului deoarece, în timpul regimului
comunist, nu mai puțin de cinci biserici se găseau în această zonă a orașului.
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Când Ceauşescu a demolat cartierul pentru a face loc Casei, trei dintre ele au
fost distruse iar două - mutate”, explică Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei ortodoxe.
Conform proiectului, biserica va avea forma unei cruci și va măsura 120 de metri
lungime și 120 de metri înălțime. „Voiam ca imaginea reprezentării lui Iisus
Hristos să fie egală pe ambele planuri”, spune Vasile Crăcăoanu, inginerul șef
al șantierului. Nu trebuie să uităm nici că pe turla principală va trona o cruce
înaltă de aproape zece metri. Toate aceste dimensiuni coroborate vor face din
Catedrala Mântuirii Neamului cel mai înalt loc de cult din Sud-Estul Europei. „Nu
avem obsesia măreției, dar a trebuit să păstrăm echilibrul proporțiilor spațiului”,
relativizează Vasile Bănescu.
În viitor, un întreg complex arhitectural va fi ridicat în jurul catedralei: un muzeu al creștinismului românesc, un așezământ spitalicesc pentru persoanele în
dificultate, un hotel, un centru european de conferințe, sediul instituțiilor media
ale Patriarhiei și un parc.

„În acest fel, România va recupera întârzierea față de alte țări ortodoxe din
regiune, precum Bulgaria și Serbia, care au reușit să-și construiască asemenea
catedrale imediat după sfârșitul turcocrației (dominației turce, n.r.)”, afirmă
Teodor Baconschi, fost ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, la Vatican.
Patriarhia neagă însă orice posibil complex de inferioritate în acest sens. „Era o
necesitate, susține Vasile Bănescu. 88% dintre români sunt de confesiune creștin
ortodoxă, iar țara avea nevoie de un asemenea edificiu. Mai mult decât atât,
actuala catedrală patriarhală de la București se găsește în incinta unei mănăstiri
construite în secolul al 17-lea și este mult prea mică. Cu ocazia marilor sărbători
religioase, numeroși credincioși nu au loc în interior și trebuie să rămână afară,
câteodată în frig sau în ploaie. Noua catedrală va putea adăposti până la 5000 de
persoane.”
Mai mult decât o carte de vizită proprie, Patriarhia vede edificiul ca un potențial
obiectiv turistic. „Turiștii străini vor putea descoperi panorama Bucureștiului

din înaltul turlelor. Suntem convinși că și românii vor veni de peste tot din țară
pentru a vizita acest monument care-i omagiază pe toți eroii căzuți în războaiele
trecute și prezente, dacă e să ne gândim la militarii români care și-au dat viața
în Afganistan. Acest loc va simboliza unitatea națională”, speră purtătorul de
cuvânt al BOR.
Optimismul său nu este însă împărtășit de toată lumea. Fondurile publice
acoperă 70% din finanțarea construcției, conform Patriarhiei, iar această situație
suscită controverse.
Ordonanța de urgență care atribuie Bisericii terenul catedralei nu face nicio
mențiune în privința unei eventuale participări financiare a statului la ridicarea
edificiului. Cu toate acestea, în 2007, Parlamentul a inclus în lege un amendament
care permite BOR să ceară sprijinul colectivităților locale. „Când am intrat în
Parlament, în 2012, am propus un proiect de lege care să anuleze amendamentul,
având în vedere că România este un stat laic, conform Constituției. Documentul
a fost respins și nimeni nu a mai încercat să remedieze situația”, își amintește
Remus Cernea, fost deputat independent.

În septembrie, Consiliul Municipal
a votat un milion de euro suplimentar
pentru biserică, tăind fondurile
prevăzute pentru construcția
a două policlinici.”
Astfel, de la începutul construcției, în 2011, prin Secretariatul de Stat pentru
Culte, guvernul a investit în acest proiect mai mult de 46 de milioane de euro și
peste 2 milioane de euro din fondul de rezervă pentru situații de urgență.

„Statul a donat un teren în valoare de 200 de milioane de euro, o sumă care ar
fi putut folosită în interes public sau, cel puțin, pentru a despăgubi victimele
demolării acestui cartier, în timpul comunismului, se plânge Toma Pătraşcu,
președintele Asociației Secular-Umaniste. Nu am fi fost împotriva acestui proiect
dacă Biserica Ortodoxă ar fi cumpărat terenul și ar fi construit catedrala din
fonduri proprii și din donații, or constatăm că nu are puterea financiară necesară.”

dintr-un proiect megaloman. În tradiția noastră ortodoxă sunt preferate bisericile
mai modeste și mai discrete. Mă întreb care e scopul Patriarhiei. În orice caz, eu
voi continua să vin aici”, se înfurie Mariana, 71 de ani, întâlnită la ieșirea bisericii
Sfântul Ilie Rahova.
Intențiile Bisericii Ortodoxe Române ridică, într-adevăr, mai multe întrebări. „Nu
e deloc întâmplător că edificiul a fost conceput mai înalt decât Parlamentul,
crede Toma Pătraşcu de la Asociația Secular-Umanistă. Este afirmația simbolică
a superiorității unei religii asupra puterii supreme a statului. Situația poate
reprezenta un adevărat pericol dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul
nostru, în Polonia de exemplu, unde libertățile fundamentale sunt atacate în
numele preceptelor religioase.”
Deși apără proiectul, Teodor Baconschi atrage și el atenția asupra acestei vecinătăți nefericite. „Proximitatea geografică între cele două clădiri mă supără.
Să fie oare o formă de colaborare între puterea politică și cea spirituală ca pe
vremea Bizanțului?”, se întreabă diplomatul.
În schimb Biserica Ortodoxă asumă această confuzie. „Aflându-se chiar alături
de Parlament, complexul nostru va putea găzdui invitați străini, miniștri, șefi
de stat sau chiar întâlniri diplomatice. Toți marii oameni politici care vor veni la
Parlament vor vizita, fie și în trecere, și catedrala”, anticipează Vasile Bănescu.
Să fie vorba de un pas în plus spre politizarea credinței? „Catedrala este rezultatul
unor aranjamente politice, a unor servicii contra servicii, afirmă antropologul
Vintilă Mihăilescu. O situație ciudată care ne arată că statul acționează oportunist,
pentru a păstra voturile Bisericii. Catedrala aceasta ilustrează la scară mare toate
șmecheriile și luptele de putere care se petrec în țară.”
Gândită ca o cale de mântuire a poporului român în fața lui Dumnezeu, catedrala națională pare să învrăjbească mai degrabă oamenii, cu mult înainte de a fi
sfințită. „Construcția despre care vorbim este o radiografie a stării țării și a clivajelor ei. Chiar dacă cea mare parte a românilor se declară ortodocși, jumătate
dintre ei nu mai au încredere în Biserica Ortodoxă Română, amintește Vintilă
Mihăilescu. Iar catedrala riscă să accentueze această tendință. „A devenit o
imagine a conservatorismul patriarhal pe care oamenii îl detestă în ziua de azi.
Un lucru e sigur, proiectul catedralei ne arată că nici BOR nici statul român nu
își doresc o societate laică inspirată de modelul occidental”, concluzionează
antropologul.

Mai multe colectivități din România au contribuit cu felurite sume.
Spre exemplu, Primăria sectorului 5 din București, pe teritoriul căruia
se află catedrala, a donat peste un milion de euro. Primăria capitalei
a fost, și ea, generoasă. „În august 2016, noul Consiliu a alocat peste
trei milioane de euro, amintește Roxana Wring, consilier municipal
USR (Uniunea Salvați România). Noi am votat împotrivă dar nu a fost
de ajuns, majoritatea susținând propunerea primarului general.”
Și în bugetul pentru 2017 sunt prevăzute alte trei milioane de euro
pentru catedrală. „Am cerut explicații despre utilizarea banilor, dar
nu am primit nici azi vreun răspuns, îl așteptăm în continuare. E un
proiect mult prea costisitor, iar orașul ar avea nevoie de o șosea de
centură, de creșe, de piste pentru biciclete. În septembrie, Consiliul
Municipal a votat un milion de euro suplimentar pentru biserică,
tăind fondurile prevăzute pentru construcția a două policlinici. Cu
acești bani s-ar fi putut consolida și imobilele cu risc seismic din
oraș”, adaugă consiliera.
Până și unii credincioși, întâlniți la ieșirea de la slujba de duminică,
la o biserică nu departe de viitoarea catedrală, nu înțeleg rostul
investiției. „Autoritățile publice sunt iresponsabile. Banii aceștia ar
fi trebuit direcționați către spitale, căminele pentru persoanele în
vârstă sau școli având în vedere calitatea slabă a serviciilor noastre
publice. Înainte de a canaliza banii spre proiecte atât de ample, ar
trebui ca guvernul să consulte populația, deoarece credința nu are
nevoie de încă și mai multe ziduri”, opinează Viorel, 57 de ani.
În ceea ce o privește, Patriarhia îndeamnă la rațiune. „Nu din cauza
catedralei nu sunt suficiente spitale, remarcă purtătorul său de
cuvânt. Banii există și nu e vina noastră că nu sunt administrați
corespunzător. Românii vor putea în sfârșit să fie mândri de faptul
că au reușit să construiască un asemenea monument într-un timp
atât de scurt, în timp ce doar câțiva kilometri de autostradă au fost
finalizați în 27 de ani. E normal ca statul să participe la proiect. Istoria
ne arată că nicio catedrală nu a fost construită fără fonduri publice.”
Numai că efortul financiar național nu a fost încă evaluat în întregime.
În noiembrie 2007, Patriarhia estima valoarea totală a ansamblului
arhitectural la 400 de milioane de euro. Astăzi, cifra nu mai e așa de
sigură. „Vom cheltui 91 de milioane de euro suplimentare până în
noiembrie 2018. Apoi, vom trece la finisajele interioare și exterioare
care sunt prioritare. Celelalte spații rămân la stadiul de concept și vom
putea vorbi despre bugetele lor după ce vom fi negociat contractele”,
spune inginerul șef.
Un orizont de așteptare în fața căruia unii nu-și ascund scepticismul. „Toată povestea asta e o dovadă de megalomanie pură. În plus,
catedrala aceasta se construiește lângă o altă clădire rezultată
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Sofia, stare de
nelinişte

Benjamin Ribout, trimis special la Sofia

În urmă cu aproape un an, revista Regard publica, în ediţia cu numărul 77, un interviu cu
politologul Evgenii Dainov referitor la alegerile prezidenţiale bulgare din noiembrie 2016 şi la
victoria candidatului pro-rus Roumen Radev. Alegerile legislative din martie, anul acesta, l-au
confirmat pe controversatul Boïko Borissov în funcţia de prim-ministru. Ce se întâmplă în
Bulgaria? Ce face societatea civilă? Unul dintre jurnaliştii noştri s-a întâlnit cu cei care își doresc
o schimbare a situaţiei.
Sofia, la mijloc de septembrie. Christo Komarnitski – în
partea dreaptă a fotografiei de pe Facebook – împreună cu cei doi complici, cuplul bulgaro-ucrainean
compus din Chavdar – în stânga fotografiei – şi Alla,
sunt pe punctul de a lansa noul număr al publicaţiei
Prass-Press, un fel de Charlie Hebdo local. Într-o
mică galerie de artă din centrul capitalei bulgare,
cei trei, trecuţi toţi de cincizeci de ani, prezintă
jurnalul, etalat pe două simple mese de plastic,
unui grup de vreo zece curioşi între două vârste, cu
excepţia unei tinere şi a fiului ei.
În mod ciudat, acest ultim număr se vinde în două
formate: unul în alb şi negru, mai ieftin, celălalt,
mai scump, în culori. „Noi scoatem un jurnal
satiric şi nu puteam sta cu braţele încrucişate
în scandalul manualelor şcolare, explică Alla.
Ministrul Educaţiei va tipări unele în alb şi negru
pentru oamenii săraci. În schimb, copiii din familii
mai înstărite vor putea să-şi cumpere manuale
colorate. Asta este Bulgaria de azi.”

Prass-Press a fost lansat anul ăsta, pe 1 martie, de
o echipă de caricaturişti în care domneşte buna
dispoziţie şi prietenia de cursă lungă. Apare doar
în 700 de exemplare, din cauza unei reţele de
distribuţie controlate de un oligarh de 37 de ani,
Delyan Peevski, care deţine peste 80% din mass
media din ţară. Numirea sa, în 2013, în fruntea
serviciului de contraspionaj bulgar a provocat,
de altfel, proteste fără precedent în capitală. Lui
Peevski, la fel ca şi prim-ministrului Boïko Borissov,
nu-i place Prass-Press. „Nu-i place felul în care îl
desenăm, dar pentru noi el este o ţintă perfectă.

Chioşcurile de presă din provincie se tem însă să ne
distribuie pentru că ştiu că există riscul să suporte
acţiuni de intimidare şi să fie închise. Sperăm totuşi să ajungem, într-o bună zi, să acoperim toată
ţara, ba chiar şi să ne extindem în zona Balcanilor”,
adaugă Christo.
Ultimul număr se vinde încetul cu încetul; vremurile sunt aspre pentru caricatura bulgară. Pe prima
pagină, Boïko Borissov, reales de curând în funcţie,
este desenat în uniformă de elev, gata de începerea
noului an şcolar: cu o minge de fotbal la subraţ şi cu
un un buchet de flori în mâna cealaltă, el se întreabă
de ce, după trei mandate de prim-ministru, este tot
în ciclul primar.
Bivol, un alt media aflat în vizorul autorităţilor,
este un site de investigaţie cu sute de mii de vizualizări într-o singură lună. Fondatorul său, Assen
Yordanov, 53 de ani, colaborează şi cu WikiLeaks.
„Am fost agresat fizic în mod serios de două ori”,
mărturiseşte Assen, cu o privire sumbră. Durul
ăsta cu inimă blândă nu vrea însă să se dea bătut.
„Suntem ultimii care îndrăznim să scoatem la
lumină toate cazurile astea de corupţie şi de crimă organizată. Şi sunt mulţi cei care ne citesc.”
Câştigător al unui important premiu pentru jurnalism în Germania, Assen a primit o ofertă de a duce
acolo o viaţă diferită, mai liniştită, dar a refuzat-o.
„Locul meu e aici”, opreşte el orice replică.
Celălalt chip de la Bivol, Atanas Tchobanov, trăieşte
de ani de zile în Franţa. La sfârşitul lui august, chiar
în ajunul sosirii preşedintelui francez la Sofia, el a

publicat în The Huffington Post un articol de opinie
în care trăgea un semnal de alarmă şi îl invita pe
Emmanuel Macron „să denunţe statul de tip mafiot care este Bulgaria şi care va asigura, începând
cu 1 ianuarie, preşedinţia semestrială a Uniunii
Europene. (…) Toată lumea ştie foarte bine că
Borissov este un criminal, e un lucru dovedit, dar
nimeni nu vorbeşte despre asta. Bruxelles îşi bate
joc de noi”, susţine Assen.
În cel mai recent raport despre libertatea presei publicat de organizaţia non-guvernamentală
Reporters sans frontières, Bulgaria ocupă locul
109 – fiind ultima clasată din UE. Şi nici situaţia
politică nu este mai bună (a se vedea caseta).
Cu toate acestea, acum patru ani, în Bulgaria, au
avut loc importante proteste de stradă, la Sofia,
circa 100 000 de persoane manifestând timp de
peste o lună de zile împotriva puterii mafiote.
„Atunci, entuziasmul era palpabil”, îşi aminteşte
Nikolay Staikov, co-fondatorul cvadragenar al AntiCorruption Fund, un proiect lansat în luna iunie şi
finanţat în principal de către America for Bulgaria
Foundation. „Ideea a fost să nu lăsăm flacăra asta
să se stingă. Am creat chiar şi un centru cultural şi un
site de informaţii, noresharski.com, după numele
prim-ministrului Plamen Oresharski – în funcţie din
mai 2013 până în iulie 2014, n.r. – pe care am reuşit
să-l facem să demisioneze”, povesteşte Nikolay.
În momentul de faţă, prin intermediul fundaţiei,
Nikolay Staikov analizează modul în care sunt
cheltuiţi banii publici. „Numeroase fapte penale
beneficiază de mai multă sau mai puţină protecţie politică şi mediatică. De curând, am realizat
anchete referitoare la activitatea băncilor de stat
precum şi a doi primari ai unor oraşe din provincie. Şi ne-am mai ocupat şi de nişte proiecte
transfrontaliere bulgaro-române, cu finanţare europeană, îndoielnice. În România cad capete, nu şi
la noi. Vă dau un exemplu de delapidare, Bulgaria
a lucrat recent la un mare proiect de punere la
punct a unui sistem de informare care să repereze
roiurile de ţânţari de pe malurile Dunării. S-au
obţinut nişte sume de bani nebuneşti, în condiţiile
în care toată expertiza tehnică a încăput doar pe o
jumătate de pagină”, regretă el.
Spre deosebire de ce s-a întâmplat iarna trecută în
România, în Bulgaria, acum patru ani, niciun oraş
de provincie nu a înregistrat proteste de stradă. În
opinia lui Nikolay, o clasă mijlocie independentă
din punct de vedere financiar nu există în afara
Sofiei. „Micii antreprenori, tinerii care lucrează
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în domeniul noilor tehnologii, în agenţiile de publicitate, profesiile liberale şi creative, jurnaliştii, toţi sunt
instalaţi aici, la Sofia.”
O masă critică mai degrabă anemică, care a văzut totuşi
apărând un nou partid politic: Da, Bulgaria! pare să-şi
fi atras simpatia unei tinere generaţii avide de schimbare – pagina sa de Facebook a strâns deja 69 000 de
fani –, dar alianţa încheiată cu ecologiştii nu a reuşit
să obţină decât 3% din sufragii la alegerile legislative
din martie trecut. Pentru Nelly Ognyanova, specialistă
în dreptul mass-media, „forţele pro-europene nu
sunt unite. Acum patru ani, tinerii au vrut să schimbe
întregul sistem. Acum, activismul civic se concentrează
în special pe reforma justiţiei şi pe apărarea mass-media
independente, care sunt tot mai hărţuite. Separat
de statul ăsta luat ostatic, tot mai mulţi tineri luptă
pentru adevăr”.

Ultimele alegeri
legislative
Anul acesta, în luna martie, Boïko Borissov,
leaderul formaţiunii politice Cetăţenii Pentru
Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB,
partid conservator) a câştigat din nou alegerile,
în faţa unui partid socialist muribund şi în
urma unei campanii electorale axate pe ideea
unei atitudini de fermitate fata de migranţi şi
de UE, precum şi pe suprimarea sancţiunilor
împotriva Rusiei. GERB a ieşit învingător, dar
a fost totuşi constrâns să se alieze cu trei partide
ultranaţionaliste, dintre care unul îşi declară deschis orientarea de extremă dreaptă şi pro-rusă.
Controversatul Boïko Borissov este pentru a
treia oară prim-ministrul ţării sale.

CRONICA

Isabelle Wesselingh
jurnalistă la
A g e n ț i a Fra n ce - P r e s s e

Un tren spre
cerul înstelat al Bucovinei

Hai, hai, hai! Mai repede! Grăbește-te! De câte ori aruncăm celorlalți
cuvintele astea într-o singură săptămână? Și cât de mult bine ne fac
când le auzim? Din goana neîntreruptă spre un „repede” din ce în
ce mai rapid, o prietenă a făcut ochii mari atunci când i-am spus că
vom lua trenul împreună și că vom merge spre „ținutul fagilor”, spre
acea „țară de sus” numită Bucovina, aflată la frontiera cu Ucraina.
Cinci ore și patruzeci și cinci de minute – uneori chiar mai mult
atunci când trenul are întârziere și asta se întâmplă destul de des –
e un interval de timp obișnuit pentru o astfel de călătorie. Dar cu
mașina nu ajungeam mai repede? Nu, pentru că trebuie să trecem
de ambuteiajele de weekend, de toți bucureștenii care încearcă să
scape din oraș; în plus, e foarte obositor să te ții agățată de volan,
să fii cu ochii în patru la ceea ce se poate întâmpla pe șosea și, mai
ales, la șoferii care simt că devin „bărbați adevărați” atunci când
își asumă cu inconștiență riscuri mari, inclusiv acela de a secera
viețile celorlalți participanți la trafic. Dar cu avionul? Desigur, avionul
merge mult mai repede, se strecoară printre nori, dar nu e mai puțin
adevărat că uneori e foarte derutant să treci dintr-un univers în altul,
fără niciun fel de tranziție. Atunci când iei frecvent avionul, așa cum
fac eu, sfârșești prin a resimți decalajul geografic, acel rău fizic care-și

face apariția atunci când treci prea repede dintr-un loc în altul. Din
când în când iarna, în două ore de zbor, pot să trec de la cele minus
douăzeci de grade ale Bucureștiului îngropat sub zăpadă, la cele
șaptesprezece grade cu plus ale capitalei cipriote. Nici corpul și nici
spiritul nu mai înțeleg nimic, ca și cum viteza ar scurtcircuita ritmul
lor natural. Așadar, am luat trenul din Gara de Nord, cea care nu a
renunțat încă la panourile cu afișaj mecanic în favoarea ecranelor
LCD care îmi distrug ochii, panouri care arborează nume de destinații
terminate muzical cu „a”: Suceava, Timişoara, Oradea... E o zi de
vineri, o după-amiază târzie. Călătorii se grăbesc pe culoarele ușor
demodate ale gării pentru a ajunge cât mai repede pe peroane și la
trenuri. Îți poți cumpăra o cafea turcească, o Cola americană sau
o pungă de „pufuleţi” neaoși. Și cum nu există vagon restaurant,
aproape toată lumea s-a gândit să-și ia o gustare în bagaj. Îmi
place ambianța din tren, atunci când răsar din genți, aproape ca la
un semn, senvișurile făcute acasă, termosurile cu ceai sau cafea,
biscuiții etc.; unele persoane mai în etate și-au luat cu ele chiar și o
gentuță frigorifică. Atmosfera e destinsă, ne spunem poftă bună, ne
oferim câte un dulce. Vagonul restaurant ultramodern din TGV-urile
franceze nu-mi lipsește câtuși de puțin.
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Trenul înaintează fără să se grăbească, dar ce frumusețe se
lasă admirată de la fereastră! După ce ieșim din București,
ne îndreptăm spre Buzău, scăldați în lumina apusului;
începem să zărim siluetele albastre ale Carpaților, ivite
dintre câmpiile îngălbenite de paiele rămase după
strânsul grâului. În curțile caselor din satele pe lângă care
trecem, pisicile moțăie, câinii se joacă, găinile ciugulesc
ici colo. Ceva mai departe, oile „albesc” dealurile cu lâna
lor pufoasă iar vacile merg agale spre grajduri. Deloc nu
mi-e dor de viteza TGV-ului care se asortează adesea cu un
relief de ziduri și taluzuri antizgomot. Ușor ușor aspectul
caselor se schimbă, iar corpul și mintea mi se eliberează
din strânsoarea grijilor, a tensiunii imprimate de ritmul
orașului și al săptămânii ce se încheie. Weekendul își intră
în drepturi, cu un aer de vacanță. După șapte ore de drum,
iată-ne ajunși în Bucovina, bucuroși să coborâm în sfârșit
din vagon, dar cu gândurile puse în ordine și domolite de
lunga călătorie. A fost ca un fel de pregătire pentru ritmul
vieții satelor din regiune, cu șaretele lor trase de caii cu
hamuri roșii, cu nunta la care suntem invitați, punctată
de cântările intonate de glasuri profunde în bisericuța de
lemn de la Pârțeștii de Sus, acolo unde ajungi cu piciorul,
urcând pe lângă râu, cu pâinea scoasă din forme înflorate
din care se rup bucăți și se aruncă spre punctele cardinale,
peste capul miresei, pentru a anunța „în cele patru colțuri
ale lumii” că tânăra pleacă de la părinți trecând în rândul
adulților cu viață de familie. E ca și cum lunga călătorie
ne-ar fi curățat de tot ce-i inutil și ne-ar fi condus către
esențial, către simplitatea liniștitoare a unui moment
petrecut alături de semenii noștri, sub tavanul de lemn al
unei biserici, zugrăvit în albastru cu stele galbene ca cerul
nopții.
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