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EXPRESII ALE MENTALITÃÞILOR.
SPECTACOLE!

P

rintre expresiile cu ajutorul cãrora massmedia ne pune la curent cu ce se mai
petrece „palpitant” pe lumea aceasta, un
loc important îl ocupã cliºeele prin care ni se propune viziunea spectacolului fioros. Dacã toþi ºtim,
mai mult sau mai puþin precis, ca spectatori, ce
înseamnã spectacol (cuvînt pe care îl asociem,
mãcar, cu scena ºi cu actorii), apoi va trebui sã ne
schimbãm cu totul reprezentãrile în legãturã cu
adjectivul spectaculos. Pe vremuri (mai bune ale
limbii române), termenul însemna „care impresioneazã prin fast, prin strãlucire; impresionant” (ca
un spectacol) ºi, de aici, „frapant”. Cu acest ultim
sens (restrîns) al cuvîntului ne confruntã, din pãcate
destul de frecvent, limbajul publicistic actual, care
a descoperit un automatism: „accident spectaculos”
(menþionãm cã exemplele citate în continuare sînt
preluate din ziare ºi de pe internet).
Sã vedem însã cam în ce ar consta spectacolele
înfãþiºate de presã (unele exagerat): „Accident
spectaculos la Brebeni. La ieºirea din Brebeni, conducãtorul auto a pierdut controlul volanului, a
pãrãsit carosabilul, a smuls din rãdãcini un pom, a
dãrîmat un gard, a intrat într-un stup de albine aflat
în curtea unui localnic, apoi s-a rãsturnat. Din fericire, în urma accidentului nimeni nu a fost rãnit.
Zona a fost împînzitã de roiuri de albine. Curioºii
care vroiau sã vadã cum s-a rãsturnat maºina au fost
þinuþi la distanþã de insecte”. Sau: „Cu TIR-ul în
casã – accident spectaculos în Fegernicu Nou. Aºa
s-au trezit, în aceastã dupã-amiazã, cîþiva localnici
din Fegernicu Nou. În momentul accidentului, în
camera dãrîmatã de impact, se aflau trei persoane.
Din fericire, oamenii au scãpat cu viaþã, însã ºoferul s-a ales cu cîteva rãni uºoare”.
Iatã elemente ale spectacolului, selectate, evident, dupã modelul filmelor cu urmãriri ale echipajelor poliþiei: copaci smulºi din rãdãcini, case ºi garduri dãrîmate, rãsturnarea maºinilor; notã de senzaþie: intervenþia albinelor, mai eficientã decît celebra
bandã cu inscripþia „do not trespass!” din filmele
americane de gen. Mai prost stãm cu spectatorii:
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niºte amãrîþi de „curioºi” (dar… „ºocaþi”), cei care
s-au salvat de sub dãrîmãturi, eventual „participanþii la trafic”. Culmea, aceºtia pot chiar lipsi de la
spectacolul imaginat: la Braºov, „un ºofer ºi-a înfipt
maºina în vitrina unei patiserii, dupã care a dispãrut
fãrã urmã. S-a întîmplat dupã miezul nopþii, aºa cã
nu existã martori”. Dacã sînt, s-ar pãrea cã ei înºiºi
calificã evenimentul prin cuvintele preferate de
gazetari: „Persoanele aflate în maºinile implicate în
incident au scãpat fãrã nici o zgîrieturã. Cei care sau aflat ieri dimineaþã, în jurul orei 11.00, în acea
zonã, au declarat însã cã accidentul a fost unul spectaculos” (deºi „oamenii legii” au susþinut cã ar fi
fost vorba de o simplã tamponare)!
Mã rog, mai apare, dar dupã însãºi nomenclatura poliþiei, un termen din teatru, acela de decor:
„Pentru a evita impactul frontal, un alt tir a ieºit în
decor”; „Maºina, scãpatã de sub control, a ieºit în
decor prin partea dreaptã faþã de direcþia de
deplasare ºi s-a rãsturnat”. Iar despre profilul ºi
recuzita spectacolului avem ºi alte date concludente: „Urmãrire spectaculoasã cu Tir-ul ºi bîta pe
DN 15”. Prin urmare, dat fiind cã ni se oferã
descrieri cu morþi, rãniþi ºi sînge, te-ai crede într-un
amfiteatru cu lupte de gladiatori (ºi acesta spectacol, nu-i aºa?), dacã nu ar interveni „actualizarea”,
prin incendii, explozii, echipaje de descarcerare ºi
altele.
Aºadar, dacã, sub semnul mentalului „accidentul ca spectacol”, o nenorocire, un eveniment de
circulaþie cu urmãri (într-adevãr) tragice, un
incendiu ºi altele ajung sã fie calificate drept fapte
spectaculoase ºi dacã, prin termen, se face referire
la teatru, la scenã, ne-am putea pune întrebãri cum
ar fi: cine „monteazã” spectacolul, cui îi aparþine
„regia”, cum se simt victimele „actori”? Am vãzut,
pe de altã parte, cã, oricum, „spectatorii” de ocazie
nu prea aplaudã (cãci de plata biletelor nici nu
poate fi vorba!).
Încercînd sã aflãm dacã adjectivul spectaculos
îºi gãseºte o justificare minimã mãcar în unele din
astfel de relatãri, credem cã putem sã rãspundem
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afirmativ. Da, uneori, atunci cînd apare pentru a
caracteriza o creaþie propriu-zisã de artã sau evenimente din lumea spectacolelor, ca în enunþurile
„Un film ca o fîntînã artezianã, spectaculos ºi
rãcoritor”, sau „Revenire spectaculoasã a lui Bon
Jovi”.
Urmeazã, apoi, situaþiile în care lumea se adunã
ºi se aºteaptã la spectacol, ca atunci cînd se
relateazã despre competiþii sportive, ciclism sau
automobilism (chiar dacã, adesea, este vorba ºi de
accidente, produse ori scontate): „Accident spectaculos în Turul Franþei”, respectiv „Nurburgring
nu este un circuit foarte spectaculos”, regretul
venind dinspre aºteptãrile celor care asistã: „Sînt
sigur cã tribunele vor fi pline ºi cã mulþi dintre
spectatori vor fi fanii noºtri. Însã, sincer sã fiu, circuitul nu mi se pare foarte spectaculos” (adicã nu
promite senzaþionalul!?). Dar, de aici, sã recurgi,
într-o recomandare medicalã, la un astfel de cliºeu,
înseamnã sã vezi lucrurile din optica unui amator
de accidente: „Se recomandã dupã o cãdere spectaculoasã (la ski) sã ne oprim pentru relaxare, iar
dacã genunchiul se tumefiazã, se imobilizeazã cu o
faºã elasticã ºi se aplicã o...” (mai bine s-ar fi aplicat ºi o corecþie la exprimare!).
Acesta era ºi limbajul de la spectacole de cascadorie, de exemplu de la „Zidul morþii” de pe vreRevista românã nr. 3 (49) / 2007

muri: „Mare spectacol, mare! Celebrul pilot Miki,
de pe motocicletã, poate sã cadã ºi sã moarã în faþa
Dumneavoastrã! Aplaudaþi-l!”, ºi, pentru a mãri
tensiunea, în pragul posibilei expieri, „celebrul” îºi
lua rãmas bun de la soþie sau de la prietenã,
îmbrãþiºînd-o ºi sãrutînd-o...
Dar iatã cã viziunea spectacolului se propagã ºi
în alte zone, unde nu te-ai aºtepta (preluãm textul
ca atare, de pe internet): „Transplant spectaculos:
29 Iunie 2007, Andrei Dimitriu Mureº. Medicii
Institutului de Boli Cardiovasculare ºi Transplant
din Tîrgu Mureº au efectuat, joi, un transplant de
cord la o tînãrã de numai 17 ani, din Suceava, operaþia durînd cîteva ore, în timpul cãreia nu au apãrut
complicaþii”. Mãcar medicii respectivi vor fi avut
un numãr de spectatori, de neînchipuit în cazul
„Spargere spectaculoasã de conturi pe Internet”…
În sfîrºit, chiar dacã nu îndeplineºte condiþiile
reprezentaþiei teatrale, iatã ºi imaginea dintr-un
context care ne face plãcere: „Rata ºomajului a
scãzut spectaculos”. Aici ne convine sloganul
„viaþa ca un spectacol”.
Despre asta sã mai auzim ºi sã fie într-un ceas
bun! Chiar cã s-ar îndreptãþi un alt slogan utilizat
astãzi pentru a sublinia senzaþionalul: „Viaþa bate
filmul”!
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