LUM I NĂ D I N LUM I NĂ DE

anii cînd amatorismul şi vulgaritatea i mpuse de la
virf tindeau•să substitu ie arta la tel eviziune,
c i nd coruri le, romanţele, versificări le stupide, festivis
m u l descalificau personalul din domen iu,
cind tot ce era spontaneitate, inteligentă asociativă,
u mor, veridicitate, avea interdictie pe post,
cind speciile gazetăreşti - interviu, reportaj, ştire,
comentari u, masă rotundă etc. - nu se mai deose
beau intre ele, limitate la aceleaşi fraze şi superlative
stabilite de secţia de propagandă, - nu mai puteai
avea incredere nici in datele buletinului meteorologic,
fals&f&cate şi ele pentru a te convinge că nu-i atit de cald
sau de frig precum si mti.
N eincrederea in televi ziune («ăştia ne minte>>) n-a putut fi
anu lată, printr-o simplă mea culpa, de la o oră la alta, n ici
de la un an la alţii, plini de convulsii, prefaceri şi contrafa
ceri, de intoarcere a hainei pe dos · (căci sintem săraci, de
unde haine noi?). Sudoarea fricii de stăpîn a trecut şi pe partea
cealaltă, cei ce-au fost mult timp in serviciu comandat au rămas
cu deprinderi, ticuri, refl exe; mutati dintr-o parte in a lta in
căsuţele programelor au abandonat catrafusele vechi, dar me
moria noastră i-a fixat, cu voce, chip şi gesturi intr-un anume
timp mincinos cînd bunul simt, bunu! gust, tot ce-ar fi tre
buit să fie bun era brutal amputat şi inlocuit cu proteze
pavoazate.
A şa că degeaba vine Smaranda Je;escu altfel coafată să n e
prezi nte «calendarul zi lei>> · (ani versări, comemorări) şi s e ex
taziază in fata altor personalităti de data asta adevărate, exact
cu acelaşi pateti sm cu care se extazia in 1aţa socialismului mul
tilateral dezvoltat şi a Cîntării după ureche, ch iar vocea ei
n e evocă anii-lumină cind George Radu Serafim, cel convertit
acum la viata spirituală, ne convingetl de avantajele statului
pe intuneric şi de păcatul pe care-! reprezi ntă un reşou in
incăperea friguroasă. Lumină din lumină de 40 waţi . Sau
N . Petrovici, care pă storea emisiunile ce şoimi ai patriei, pin
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on ieri şi utecişti la grămadă, exprimind recunoştintă veşn1ca
pă rinţi lor Elena şi Nicolae care-i alimentau «raţional» ş i-i căleau
f>rin intemeerii - sărit ac um in cealaltă extremă, a virstei a
treia, cu toată experienta l u i de activist.
Scenografia multor emi si uni e aceeaşi - trei cîrpe şi două
crengi, un podium lucios - ştie toată lumea că TVR se intreti ne
din abonamente pe care foarte multi nu şi le plătesc - dar
că există sărăcie de idei şi oamen i mai u zaţi decit aparatura,
asta nu mai e vina celor răi de plată, ci a platitudinii lucii.
C e să mai z icem că, după atîta timp de cînd toate sint
<< libere», vorbi rea li beră încă n-a intrat in obişnui nta reali zato
rilor T.V., ma i nou ci tesc cu intonatie de şcolari premianti textul
prins de cameră sau de ce-o fi, crezind că ne păcălesc. Parcă
noi n-am şti cum arată un om care gîndeşte ceea ce spune
şi unul care îndepl ineşte u n act mecanic.
U şoara ezitare a d-nei Gabriela N eagu la pronuntarea nu
melor englezeşti, cri sparea D anielei Gămu lescu (oare cit de
drăguţă o fi cînd zimbeşte1), veş nic supăratul Florin M i tu
· (la TVR e regula: seriozitate
mohorit), confundarea obrăz
n iciei cu tranşanfa jurnalistică (vezi Hamza) şi a vocii mieroase
cu căldura umană · (Cristiana Bota) - nu reuşesc să facă şi
agreabi le orele de virf, deşi o oarecare strădanie in acest sens
e vizibilă.
Mai curind in orele de la poale apare cîte ceva de admi rat
fără rezerve, cum a fost intervi ul lui Thomas Kleininger cu
Anton Dumitriu, sau emisiunile cu copii mici sau folclor autentic
din Maramureş. Prin contrast, acestea îţi accentuează nostalgia
după ceea ce ar putea fi televiziu nea noastră.
Un lucru e sigur: dacă la buleti n u l meteo rologic se spune
că au fost atitea grade la Băneasa, acum nu mai avem motive
să nu credem. C it despre ceea ce o să fie, asta e la voia
curenfi lor şi, cum se zice la Viafa spirituală, a lui Dumnezeu,
care e logos.
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