
Actualitate

Patru zile de poeme
scufundate `n whiskey
�� sentimentele captive s-au

jucat de v-a]i-ascunselea cu

prilejul Zilelor Teatrului Ludic

�� la eveniment au fost prezente

[i trupe din Spania, Timi[oara
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Vr\jitorii z`mbetelor 
pictate 
�� pentru clovnii de ocazie,

m\[tile nu s`nt o povar\

�� c`nd se urc\ pe catalige,

reu[esc s\ ajung\ p`n\ la inima
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Studen]ii au g\sit alt
Statut sub brad 
�� ministerul le-a prezentat tine ri -

lor din ligile din ]ar\ un alt docu-

ment dec`t cel pe care l-au elabo-

rat `n urm\ cu c`teva luni

�� s-au scos multe articole din
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Cu voluptatea sc\patului de-o sen tin -
]\ pe via]\. A[a ne av`nt\m s\ ne lep\d\m
de vechiul an [i s\ ne scrijelim, cu unghia
de la m`na st`ng\, pe tencuiala proasp\t\
a u nor speran]e n\sc`nde, dorin]ele numai
bu ne de pus `n cre[tetul unui nou `nceput.
Tra gem linia `n grab\, adun`nd ce-a tre-
cut de-a valma, ca `ntr-un sac de gunoi.
Doar `n preajma Cr\ciunului ne este `n -
g\ duit s\ sper\m la mai bine, s\ vis\m `n
alb [i s\ ne-ncredin]\m c\ nu ne-am v`n -
dut pentru totdeauna sufletul Diavolului. 

Totul se ilumineaz\, ca sub un ochi
albastru de `nger, la amiaz\. ~n a ce la[i
timp, legile se-mbl`nzesc, guvernan ]ii se
`n dulcesc, salariile costelive parc\ au
m`n cat j\ratec – doar ca v`ntul [i ca g`n -
dul, f\r\ t\gad\, se cheltuiesc. ~n d`r ji rea
ni se `nmoaie [i ne uit\m deta[at la bi -
lan]uri anuale din fotolii, colinda]i de i -
luzii argintii. Noi ne-am f\cut calculul [i
am rotunjit ce a dat cu rest, s\ r\m`n\
de-mp  linit pentru „la anu’”. Ne uit\m
prin fe restrele g`ndului la liste f\r\ cap [i
f\r\ coad\ unde se `n[ir\ nebune fantezii
f\r\ mar gini peste care nu mai ninge dec`t
cu n\ dejde. iPhone-urile, s\n\tatea, fe ri -
ci rea, fripturile, sensul `n via]\, mu r\ tu ri -
le, prietenii, toate fac cas\ bu n\, de pe-o
po zi]ie de egalitate pe aceea[i noti]\ lipi -
cioa  s\ de pe frigider. Ne pornim s\ le de -
p\ n\m ca pe l`n\, `n fuioare de entuzi-
asm, p`n\ ne `n]eap\ realitatea. Atunci se
fa ce c\ deja am trecut de ceva vreme `n
Noul An, care t`r`ie dup\ el acelea[i tare
ca cel vechi. Acelea[i subiecte prinse-n
t\ v\lugul mediatic, evenimente gata s\
fac\ revolu]ii pe Twitter, prieteni de Face-
book care `mp\rt\[esc non[alant ce au
m`ncat la masa de pr`nz. {efi care au fost
mai buni doar de Cr\ciun c`nd au tri mis
un mesaj tip la list\ [i universit\]i s\ r\cite
`n misiunea lor de fonduri sub]iri, cer -
cetare de m`na a treia, profesori bla za]i [i
studen]i revolta]i.

Dar, trecerea dinspre vechi spre nou
e, `n fond, doar o conven]ie. Mintea noas-
tr\ o opereaz\ asemeni unui calculator,
ca re are nevoie s\-[i cure]e memoria in -
ter n\ pentru a putea procesa date noi. ~n -
se[i lucrurile care ne m\n`nc\ sufletul [i
ne iau min]ile, precum banii, puterea sau
sta  tu tul tot ni[te conven]ii s`nt. Noi tre-
buie doar s\ scriem aplica]ia care s\ fie
com pa tibil\ cu sistemul de operare al
lumii `n care tr\im, pe care n-o s\ o
m`ntuiasc\ n i cio dat\ o colind\ de p\cate.
Dar, tocmai din acest motiv, s\ d\m un
reboot siste mului nostru fiin]ial este o
form\ de i gie n\ pentru s\n\tatea noastr\
mental\. {i p` n\ la urm\, de ce nu ne-am
cur\]a m\  car tem porar de viru[ii urii,
frus tr\ ri lor, ge lo ziei, neajunsurilor? Dac\
tot e s\ ne c\ p\ t\m cu al]ii degrab\, mai
bine s\ ne ofe rim artificial, at`t [i c`nd se
poate, starea de gra]ie. Nu de alta, `ns\
dac\ rat\m `m pre jurarea, s-ar putea s\ nu
mai prindem nici un prilej p`n\ la anu’. 

LLaauurraa  PP||UULLEE}}

EDITORIAL

Cultural

Reportaj

intr\ `n vacan]\. V\ ur\m s\
v\ petrece]i s\rb\torile du  p\
placul inimii. Cu pri mul
num\r din Noul An v\ vom
`nt`mpina pe 16 ianuarie.
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Jan darmeria rom=n\ a recurs la
vio  len ]\ `m po triva oamenilor pa[nici
ca  re s-au a du nat `n Pia]a Universit\]ii
din Bucure[ti  cu ocazia Zilei In ter na -
]io na le a Drepturilor Omului. ~n a cest
timp, ̀ n Moscova, cei aproximativ 40.000
de ma nisfestan]i `mpotriva re zulta tu -
lui ul timelor alegeri erau l\sa]i s\ pro -
tes  te ze `n voie, civilizat. S\ fie acesta
pri mul semn c\ pumnul de fier al lui
Pu  tin nu mai are for]a de pe vremuri
sau e doar parte dintr-un plan mai
ma   re? P` n\ una alta, a[tept\m reor ga -
ni   zarea a  legerilor.
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Copiii Mamei nu mai s`nt ascult\tori

Un t`n\r de peste Prut are acela[i statut `n facultate ca unul din Somalia sau Rusia

�� aaccttiivviittaatteeaa  ddiinn  pprreessaa
ssttuuddeenn]]eeaasscc\\  aa  ffoosstt  oo  
rreellaattiivv\\  ooaazz\\  ddee  lliibbeerrttaattee
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�� ssttuuddeenn]]iiii  ddiinn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  ccaarree  aauu  cceett\\]]eenniiee  rroommâânn\\  pprriimmeesscc  ddiinn
ppaarrtteeaa  ssttaattuulluuii  oo  rreemmuunneerraa]]iiee  ddee  6655  ddee  eeuurroo  ppee  lluunn\\,,  ddaarr  nnuu  ppoott  aapplliiccaa  llaa
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Am luat mereu lumea a[a cum era,
`ncerc`nd s\ g\sesc frumuse]ea din ea

Restart de
sezon

iinntteerrvviiuu  ccuu  ggeerrmmaanniissttuull
AAnnddrreeii  CCoorrbbeeaa--HHooii[[iiee

Promo]iile anului la luna
de pe cer 
�� `n apropierea s\rb\torilor ni se

`nmoaie con[tiin]a 

��nu s`ntem materiali[ti, `ns\ lista

noastr\ de dorin]e nu are nici

cap, nici coad\ pagina 6

~n Rusia, pre[edintele voteaz\ pentru tine

Basarabenii, str\ini
`n universit\]ile 
din Rom=nia
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DEZBATERE



~n perioada 5-10 decembrie,Uni-
versitatea de Medicin\ [i Farma-
cie „Gr. T. Popa” (UMF) din Ia[i
a s\rb\torit `mplinirea a 132 de ani
de `nv\]\m`nt medical. Cu ocazia a-
cestui eveniment, conducerea insti-
tu]iei de `nv\]\m`nt superior a orga-
nizat o serie de evenimente [tiin]ifi-
ce [i caritabile `ntrunite sub mani-
festarea Zilele UMF.
La ceremonia de deschidere din

data de 5 decembrie au fost prezen]i
prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu-
za” [i primarul municipiului Ia[i,
Gheorghe Nichita. „Ca `n fiecare
an, la `nceput de decembrie, univer-
sitatea noastr\ prezint\ ceea ce a rea-
lizat din momentul `n care au intrat
primii dasc\li `n amfiteatre, `n urm\
cu 132 de ani”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae, rector al in-
stitu]iei, `n discursul s\u din debu-
tul evenimenului. Prof. univ. dr. Va-
sile I[an a apreciat c\ „celebrarea `n
sine a zilelor universit\]ii este o tra-
di]ie `n sine [i ea `[i propune s\ `n-
t\reasc\ o tradi]ie str\veche”, `n timp
ce primarul Ia[ului a felicitat insti-

tu]ia de `nv\]\m`nt superior pentru
absolven]ii s\i de calitate, preciz`nd
c\ „medicina ie[ean\ este una de
prestigiu, pentru c\ prestigiul aces-
ta s-a construit `n timp, dar s-a con-
struit cu tenacitate [i d\ruire”.

FFoottoommaarraattoonn  ppee  bbaannii
~n cadrul Zilelor UMF, `n ce p`nd

de mar]i, 6 decembrie, studen]ii me -
di cini[ti au `nceput campa nia de do -
nare de s`nge la Cen trul de Trans -
fuzii Sanguine Ia[i. Aces tora li s-au
al\turat cei din SSMI (So cietatea
Stu den]ilor Medici ni[ti din Ia[i)
care au organizat „T`rgul opor tu ni -
t\ ]ilor de cercerare”, unde to]i stu-
den]ii interesa]i s\ se implice `n ac -
tivit\]i de cercetare ale diferitelor ca -
tedre ale facult\]ii au putut adre sa
`ntreb\ri, cu privire la cercul [ti in -
]ific vizat. „Activit\]ile cadrelor di -
dactice s-au `mpletit cu cele ale stu-
den]ilor prin mai multe confe rin ]e,
workshop-uri, dar [i sesiuni [ti in -
]ifice”, a declarat prof. univ. dr. Va -
si le Ast\r\stoae, rectorul UMF Ia[i.
Miercuri, `ncep`nd cu ora 15.30

a avut loc expozi]ie cu v`nzare a pic -
turilor copiilor de la Centrul Bog -
d\ ne[ti, dar [i a fotografiilor reali -
zate de c\tre studen]ii medicini[ti `n
cadrul competi]iei Fotoma r aton.
„To]i banii aduna]i vor merge la Cen -
trul Bogd\ne[ti, iar activitatea a str`ns
mul]i doritori interesa]i s\ cum pe re
fotografiile expuse”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Vasile As t\ r\stoae. 
~n zilele de 8, 9 [i 10 decembrie

a avut loc cea de a-V-a edi]ie a
Congresului Interna]ional de Me -
dicin\ Dentar\ a Societ\]ii Rom= -
ne de Reabilitare Oral\. Miercuri,
14 decembrie, SSMI va organi za pe
un „Bal de Iarna” la Colegiul „Cos-
ta che Ne gruzzi” fondurile adunate
fiind fo losite de asemenea `n scop
caritabil.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Vineri, 9 decembrie, de la ora
13.00, `n Sala Studio a Teatrului
Na]ional din Ia[i a avut loc spec-
tacolul atelier „O c\utare a sensu ri -
lor tradi]iilor de iarn\: Chiraleisa,
Leisa!”, organizat de Depar ta men -
tul de Teatru al Universit\]ii de Ar -
te „George Enescu” Ia[i (UAGE).
Manifestarea a fost sus]inut\ de ac -
tori – masteranzi de la specia li za rea
Artele Spectacolului de Tea tru a
UAGE `n colaborare cu An sam blul
„Teodor Burada” al Facult\]ii de
Interpretare Muzical\, coordonat
de lector univ. dr. Ciprian Chi]u. 
Cuv`ntul de deschidere i-a apar -

]inut conf. univ. dr. Doina Anca Cio -
botaru, regizor [i scenograf al spec -
tacolului care a men]ionat c\ „`n tra -
di]ia poporului rom=n exist\ un [ir
lung de obiceiuri vechi, ritualice pe
care masteranzii de la specializarea
Artele spectacolului vor ̀ ncerca, prin
acest spectacol, s\ le descifreze for -
]a dramatic\”.

Manifestarea a debutat cu in to na-
rea strig\rii de Boboteaz\: „chira le -
isa, chiraleisa!”. Imediat, pe scen\
au ap\rut c`teva studente care au f\-
cut un desc`ntec pentru ursit, fo lo sind
un bol `n care era gr`u pe care `l fr\ -
m`ntau cu m`inile, reprezenta]ia ilus -
tr`nd momente din folclor legate de
ziua Cr\ciunului. ~n a doua parte a
evenimentului, membri ai ansamblu-
lui „Teodor Burada” au interpretat o
c`ntare bisericeasc\ intitulat\ „Irod
`n g`nd [i-a pus” [i o serie de colin -
de, iar ̀ n urma acestora, pe scen\ a ve  -
nit un grup de studen]i de la UAGE
care au jucat capra [i au interpretat
alte dansuri tradi]ionale specifice pe -
rioa dei Anului Nou.
La finalul spectacolului, Doina

Anca Ciobotaru le-a mul]umit tu -
tu ror pentru implicare [i d\ruire, men-
]ion`nd c\ „spectacolul este o pro vo -
care pentru cei mai `n v`rst\ dintre
dumneavoastr\ [i poate, la anul, va
ve]i al\tura acestui proiect, poate
vom descoperi astfel o alt\ des ci -
fra re a textului popular.” 

Sala Studio a Teatrului Na ]io -
nal a fost plin\ pe durata ambelor
p\r]i ale spectacolului.

EElleennaa  MMAARRGGHHEEOOAALLEEII
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Tortul cu prea multe lum`n\ri
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P`n\ pe 15 decembrie 2011,
stu den]ii universit\]ilor din Ia[i
pot dona s`nge. Funda]ia Ser vi -
ci ilor Sociale „Bethany” a lan -
sat campania „Dac\ nu [tii nu-]i
pas\. Dar acum [tii!”, cu scopul
de a aten]iona comunitatea ie [ea -
n\ asupra lipsei de s`nge care exis -
t\ `n Centrul de Transfuzii San  -
guine [i de a-i convinge s\ de vi -
n\ donatori. Cei care vor s\ do ne -
ze s`nt a[tepta]i zilnic la centru, `n
intervalul orar 07.30 – 13.30. „Fie -
care student va fi r\spl\tit cu [ap -
te bonuri de mas\. Voluntarii fun -
da]iei au l\sat aceste tichete `ntr-o
urn\ care se afla la Centrul de
Transfuzii, pentru a le oferi ca -
douri de Cr\ciun copiilor defa-
voriza]i din mediul rural”, a de -
clarat Diana P\iu[, manager zo -
nal al Funda]iei Serviciilor So -
ciale „Bethany”.
Campania a `nceput la data

de 15 noiembrie 2011. Luna tre-
cut\, pe 23 noiembrie, `n Corpul
D al Universit\]ii „Alex an dru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC), `n
cadrul campaniei de colectare de
s`nge, 74 dintre studen]ii UAIC
au devenit do na tori. Cei care do -
resc s\ doneze trebuie s\ aib\ mi -
ni mum 50 de kg, s\ nu sufere de
boli pulmo na re sau de piele [i s\
nu fie opera]i de ulcer. Pe l`ng\
bonurile de ma s\, voluntarii vor
beneficia de gra tuitate pentru ana -
lizele HIV, he pa tita B [i C, he -
moglobin\ [i sifilis. 
Campania se afl\ la cea de-a

doua edi]ie [i se desf\[oar\ `n par -
teneriat cu Centrul de Trans fu zii
Sanguine Ia[i. 

CCllaauuddiiaa  ——  MMiirreellaa  DD||NN||IILL||

~n coloan\,
adunarea

� la conferin]a de deschidere a Zilelor Universit\]ii au
fost invita]i prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul UAIC, [i
primarul Ia[ului, Gheorghe Nichita

Medicina ie[ean\ a `mpppp llll iiii nnnniiii tttt     111133332222    ddddeeee aaaannnn iiii

S\rb\toarea se va prelungi p`n\ pe 14 decembrie

Universitatea „Alexandru I -
oan Cuza” din Ia[i (UAIC) a g\z -
duit, joi, 8 decembrie, `n Sala Se -
nat din Corpul A, `ncep`nd cu ora
15.00, conferin]a in limba fran ce z\
„Quelques consideration sur l’ E -
uro” sus]inut\ de Philippe Rollet,
rectorul Universit\]ii Lille 1 din
Fran]a. 
~n contextul `n care Uniunea

European\ se confrunta cu pro-
bleme economice, tema confe rin ]ei
a fost starea monedei euro. ~n in -
tro ducere, rectorul Vasile I[an a
explicat c\ „profesorul francez ne
va vorbi despre situa]ia actual\ [i
viitoare a monedei euro. Dum nea -
lui va contura ceea ce ast\zi spe-
ciali[tii numesc tragedie, melodra -
m\ sau comedie monetar\, realita -
tea le cuprinde pe toate”.
Invitatul Philippe Rollet a cen -

trat discu]ia pe dificult\]ile mone -
dei euro `n spa]iul european [i pe
faptul c\ aceasta aduce un plus de
stabilitate ]\rilor din UE. „Con -
temp oran se vorbe[te despre mo -
ne da euro `ntr-o manier\ prepon-
derent negativ\, voi `ncerca ast\zi
s\ vorbesc `ntr-o lumin\ mai pozi -
tiv\ `ntruc`t s`nt nelini[tit cu pri vi -
re la situa]ia ei curent\. Pro ble ma
de fond st\ `n lipsa institu ]i ilor pre -
g\tite s\ nasc\ politici eco nomice”,
a explicat Philippe Rollet.
Dezbaterea s-a `ncheiat `n ju rul

orei 16.30, profesorul Rollet fiind
invitat s\ viziteze Centrul de Stu -
dii Europene din Ia[i. 

GGiioorrggiiaannaa  AA{{TTEEFFAANNEEII

Membrii ai Centrului de stu -
dii asupra co munismului [i post -
comunismului au organizat, vineri,
9 decembrie, `n sala H1 din Cor -
pul H al Uni ver si t\]ii „Alex an -
dru Ioan Cuza” din Ia[i, con-
ferin]a „Rom=nia co mu nist\ v\zu -
t\ de la Paris 1977-1989”. In vi ta -
tul de onoare [i sus ]i n\torul confe-
rin]ei a fost Mih nea Berindei, cer -
cet\tor apar ]i n`nd „Institutului de
[tiin]e sociale [i po litice” din Fran -
]a. Invitatul [i-a bazat discursul
pe o combina]ie de m\rturie [i ana -
liz\, cer ce t\ to rul propun`ndu-[i s\
vorbeasc\ des pre „implicarea `n
ap\rarea dreptu ri lor omului ̀ n Ro -
m=nia `ntre 1977-1989.”

Mihnea Berindei a plecat din
Rom=nia `n 1970 [i, al\turi de Du -
mitru }epeneag, Monica Lo vi-
nes cu, Maria Br\tianu, a de ve nit
membru al unui comitet francez de
ap\rare a drepturilor omului care
s-a transforat `n 1980 `n Liga pen -
tru Ap\rarea Drepturilor Omu -
lui. „Acest comitet a fost ̀ nc\ de la
`nceput mai degrab\ francez de c`t
rom=n, prin componen]a [i atitu -
di nea sa”, explic\ cercet\torul.

CCuu  sspprriijjiinnuull  ssiinnddiiccaatteelloorr  
Prima scrisoare a „mi[c\rii Go -

ma” a fost difuzat\ pe 9 februarie
1977 la Europa Liber\. „Era un
text de solidaritate cu mi[carea
drepturilor omului lansate de Go-
ma [i o reac]ie la discursul lui Cea -
u[escu din 17 februarie 1977 `n
care vorbea despre tr\d\tori de ]a -
r\”. Principala activitate a co mi -
te tului a fost aceea de a ie[i din
anonimat [i de a difuza scrisorile,

ad\ug`ndu-i-se ̀ n aprilie [i jurna lul
de iarn\ al lui Paul Goma `n care
men]iona zi de zi ceea ce se `n -
t`m pla `n Rom=nia. 
Cercet\torul a explicat situa -

]ia ce a rezultat `n urma arest\rii lui
Goma, a reac]iilor media de atunci
[i din perioada urm\toare, ex pli -
c`nd c\ tactica comitetului a fost
similar\ manifesta]iilor minerilor
de la Valea Jiului. „La `nceput a
fost mai greu s\ sensibiliz\m sin -
di catele, dar lucrurile s-au schim-
bat dup\ ce am reu[it s\-l aducem
pe Vasile Paraschiv la Paris. El fu-
sese unul dintre semnatarii scri -
sorii lui Goma, unul dintre facto -
rii folosirii psihiatriei contra opo -
zan ]ilor politici”. 

Mihnea Berindei [i-a `nche iat
prelegerea cu „ultima ac]iune `n
fa voarea drepturilor omului”, [i
anume mineriada din iunie 1990,
din Pia]a Universit\]ii din Bu cu  -
re[ti.

OOaannaa  AANNGGHHEELLAACCHHEE

Se caut\ donatori

Moneda european\,
valorizat\ la Ia[i

De la Teatru se aude
c`ntarea Bobotezei

� la eveniment, studen]ii
au interpretat o c`ntare
bisericeasc\ [i o serie de
colinde

Comunismul rom=nesc, din
perspectiv\ francez\

� Mihnea Berindei a ple-
cat din România `n 1970
[i a devenit membru al
unui comitet de ap\rare
a drep turilor omului

Cercet\torul Mihai Berindei
`n fa]a studen]ilor ie[eni

Pe scena teatrului au n\v\lit masca]ii



Internet Corporation for
Assi g ned Names and Numbers
(ICA NN), un fel de t\tic al do me -
ni ilor de Internet [i-al adreselor de
IP, a hot\r`t recent s\ dea liber la
URL-urile care se termin\ `n
„.xxx” – destinate bine`n]eles site-
urilor cu con]inut pentru adul]i, a -
cestea devenind astfel cumva mai
pu]in lipsite de etic\.
Problema este c\, `nainte s\ fa -

c\ asta, b\ie]ii de la ICANN apa rent
n-au g`ndit treaba p`n\ la cap\t. ~n
primul r`nd, nici o platform\ actu-
al\ cu astfel de con]inut n-ar avea
vreun interes s\-[i schimbe termi-
na]ia din „.com” `n „.xxx” (un site
care deja [i-a c`[tigat notorietatea
online cu o adres\ are numai de pier -
dut din punct de vedere al nu m\ ru -
lui de acces\ri dac\ o modific\). La
cele care urmeaz\ s\ se `nfiin]eze
s`nt mici [ansele s\ fie folosit\ no -
ua termina]ie din simplul motiv c\
oamenii s`nt deja prea obi[nui]i cu
„.com” sau „.org”.
Dar cel mai important aspect pe

care nu l-au luat `n calcul cei de la
ICANN este faptul c\ acum o groa -
z\ de oameni cu prea mult timp li -
ber se vor apuca de `nregistrat do -
me nii aiurea, din diverse motive (ori
pentru a denigra imaginea unei com -
panii, ori pentru a ob]ine acces\ri
[i profit de pe urma notoriet\]ii aces -
teia ori pur [i simplu pentru amu -
za ment). Domenii precum cocaco -
la.xxx, obama.xxx sau, de ce nu,
madonna.xxx.
Tocmai din acest motiv, multe

companii [i institu]ii deja s-au g`n -
dit s\-[i cumpere domeniile afiliate.
Universitatea din Kansas, de
exemplu, a dat 3.000 de dolari pen -
tru a achizi]iona mai multe site-uri,
printre care KUgirls.xxx [i KU -
nur ses.xxx, pentru a evita viitoare
incidente nepl\cute. {i va conti -
nua s\ pl\teasc\ c`te 99 de dolari
pe an (pentru fiecare domeniu `n
par te) ca s\ p\streze posesia aces-
tor URL-uri.
Ar fi interesant ([i amuzant cel

mai probabil) de urm\rit cum evo -
lueaz\ treaba asta la noi. S`nt cu -
ri os `n c`t timp o s\ apar\ site-uri
de genul adiminune.xxx, salam .xxx
sau elenaudrea.xxx. Pentru c\ `n
Rom=nia s-a dezvoltat cultul \sta
al asocierii cu termeni [i imagini
ostentative [i vulgare, nu m-ar mi ra
ca de aceast\ decizie luat\ de c\tre
ICANN s\ se profite aici mai mult
ca `n alte p\r]i ale lumii. {i, `n tru -
c`t mul]i plictisi]i [i-a[a `[i petrec
timpul liber ([i mare parte din cel
de munc\) pe cunoscuta platform\
de socializare `n astfel de scopuri
dubioase, nu pune cineva [i de un
facebook.xxx?

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU
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Partea nev\zut\
a Internetului

VViitteezzoommaanniiii  GGiicc\\
S`nt ni[te b\ie]i `ntr-un c\min

din T`rgu[or care se plictisesc at`t
de tare c\ se joac\ `n fiecare zi, cam
de la pr`nz p`n\ seara, cu o ma [i -
nu]\ teleghidat\ pe palier. A fost
simpatic [i amuzant la `n ceput, a -
poi doar agasant. {tim c\ via]a `n
c\min poate fi foarte plic tisitoare pe

alocuri, dar s`ntem con vin[i c\ ar
putea face chestii mai interesante [i
mai pu]in enervante cu to]i banii
pe care-i dau pe baterii.

HHeeii,,  ttrraammvvaaii!!
Avem o singur\ dorin]\ pentru

Mo[ Cr\ciun: ca `n momentul `n care
ne `ntoarcem din vacan]\ s\ fie gata

lucr\rile de pe Copou, s\ putem urca
lini[ti]i cu tramvaiul din Funda]ie p` -
n\ `n T`rgu[or sau Agronomie, f\r\
s\ fim nevoi]i s\ schimb\m la Super
cu un microbuz obosit [i prea plin
sau s\ mergem pe jos dou\ sau trei
sta]ii prin frig p`n\ la c\min. Dac\ nu
se poate asta, m\car s\ fac\ RATP-ul
o dat\ pe s\pt\m`n\ un concurs cu
premii [i la fiecare cinci studen]i prin-

[i f\r\ bilet, unul s\ fie l\sat f\r\
amend\ [i f\r\ [pag\.

DDee  CCrr\\cciiuunn
Ca `n fiecare an, c\minele Uni -

versit\]ii s`nt `mpodobite cu brazi,
care la r`ndul lor s`nt `mpodobi]i
cu ceva lumini]e (care din fericire
nu c`nt\). Ar fi `ns\ simpatic ca

m\car anul acesta s\ l\s\m c`te un
cadou portarilor, ace[ti b\ie]i de
treab\ care ne iart\ toate n\zb`tiile
[i nu ne fug\resc pe hol c`nd mai
intr\m cu c`te o fat\ (sau b\iat, du -
p\ caz). Propunem, astfel, ca `na -
inte s\ plec\m acas\ `n vacan]a de
Cr\ciun, s\ g\sim timp [i bine vo -
in]\ pentru un ciubuc binemeritat.

�� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS  �� PPUULLSS

Dup\ [ase luni

� a[tept\m apari]ia
adiminune.xxxLa ultima `nt`lnire dintre re pre -

zen tan]ii Ministerului Educa]iei,
Cer cet\rii, Tineretului [i Spor tu lui
(MECTS) [i membrii Alian]ei Na -
]ionale a Organiza]iilor Stu den ]e[ -
ti din Rom=nia (ANOSR), de la `n -
ceputul lunii decembrie, tinerilor li
s-a prezentat un alt Statut al Stu -
dentului dec`t cel pe care l-au elabo -
rat `n urm\ cu c`teva luni. Astfel,
de[i conform articolului 202 din Le -
gea Educa]iei, „Codul drepturilor [i
obliga]iilor studentului este propus
de asocia]iile studen]e[ti [i adoptat
de MECTS”, ministerul nu a luat `n
calcul varianta propus\ din iunie de
ANOSR [i, mai mult dec`t at`t, a
insistat s\ discute cu ace[tia pe mar-
ginea unui alt statut realizat f\r\ im -
pli carea acestora. „Documentul care
ne-a fost prezentat este unul pe care
ministerul l-a propus dup\ ce a scos
mai multe articole din variata `nain-
tat\ de noi [i a unit mai multe pre ve -
deri din lege. {i asta nu pentru c\ ar
exista la mijloc o problem\ de `n ]e -

le gere a cerin]elor noastre, deoarece
am discutat de mai multe ori cu
reprezentan]ii MECTS [i cu cei de
la Oficiul Juridic”, a declarat Da nie -
la Alexe, pre[edinte ANOSR.

PPrrootteessttee  iinnuuttiillee
~nc\ de a fost pus `n discu]ie pen -

tru prima oara, Statutul Studentului
a st`rnit o serie de dispute ̀ ntre asocia -
]iilor studen]e[ti din ]ar\ [i reprezen-
tan]ii ministerului. Dac\ primii s-au
mobilizat [i au realizat o variant\ fi -
nal\ a documentului `n aproximativ
dou\ luni de la termenul anun]at de
Daniel Funeriu, ministrul `n func ]ie,
ordinul acestuia prin care actul ar tre -
buit adoptat `nt`rzie s\ fie emis. Aces -
ta a f\cut asigur\ri din var\ c\ la `n -
ce putul noului an universitar, studen -
]ii vor avea un „Statut” oficial. 
Tot din aceast\ cauz\, `n urm\ cu

trei s\pt\m`ni, `n marile centre uni-
versitare din ]ar\, Ia[i, Bucure[ti,
Timi[oara [i Cluj s-au organizat, la

ini]iativa ANOSR, o serie de mani-
fest\ri simbolice, sub forma flash-
mob-urilor, prin intermediul c\rora
studen]ii doreau s\ gr\beasc\ adop -
ta rea actului `n care s`nt men]ionate
drepturile [i `ndatoririle lor. Mai mult
dec`t at`t, au vrut s\ trimit\ ministru-
lui 1000 de pixuri care s\-i fie de
folos `n semnarea documentului. 
Ministerul `ns\ nu a reac]ionat la

aceste manifest\ri de protest, iar acum
ANOSR urmeaz\ „s\ relu\m ne go -
cie rile [i s\ discut\m iar\[i cu minis-
terul, s\ vedem de ce nu a fost adop-
tat documentul nostru sau m\car ac -
cep tat. Vrem cel pu]in s\ ni se ex pli -
ce de ce nu s`nt luate `n calcul anu-
mite prevederi, iar pe viitor, dup\
perioada vacan]ei, dac\ nu se va ]ine
cont de varianta propus\ de studen]i,
vom preg\ti ac]iuni de protest”, a mai
ad\ugat Daniela Alexe, pre [e dinte

ANOSR. Despre aceste `ns\, recto -
rul Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC), prof. univ. dr. Va si -
le I[an, sus]ine c\ „nu s`nt de condam -
nat, dar nici compatibile cu scopul
unei universit\]i. Este firesc ca stu-
den]ii s\ solicite fel de fel de m\suri
de la stat, dar este nefiresc din par -
tea unui stat neutru, din punct de ve -
de re ideologic, s\ dea curs la toate
solicit\rile”.
Din structura ANOSR, ̀ n Ia[i, fac

parte [ase grup\ri studen]e[ti: Aso ci a -
]ia Studen]ilor Bioingineri, Aso cia-
]ia Studen]ilor Francofoni, Liga
Studen]ilor Economi[ti, Liga Stu -
den]ilor Electrotehni[ti, So cie ta -
tea Studen]ilor Medicini[ti [i So -
cie tatea Studen]ilor Stomatologi.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

Pe tinerii din România i-a cuprins din nou nel\murirea

Studen]ii au g\sit alt ssss ttttaaaattttuuuutttt     ssssuuuubbbb    bbbbrrrraaaadddd
� ministerul le-a prezentat tinerilor din ligile din ]ar\
un alt document dec`t cel asupra c\ruia discutaser\

Asocia]ia Studen]ilor Cre[tin
Ortodoc[i Rom=ni (ASCOR) a
organizat joi, 8 decembrie, confe -
rin ]a cu titlul „Cr\ciunul ̀ n pers pec -
tiva antropologului [i a sociologu-
lui”. Evenimentul a `nceput la ora
18.00, `n Aula Magna a Uni ver -
si t\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i (UAIC) [i i-a avut ca invita]i
pe prof. univ. dr. Nicu Gavrilu]\,
decanul Facult\]ii de Filosofie [i
{tiin]e Social-Politice [i diac. So -
rin Mihalache, prep. drd. la Fa -
cul tatea de Teologie Ortodox\
„Dumitru Staniloae”.
~n debutul conferin]ei, modera -

torul, Dimitrie R\ducu Ba ra bu -
l\, [eful Departamentului Cre din -
]\-Cultur\ de la ASCOR, a pre -
zen tat tema de discu]ie f\c`nd o
com para]ie cu obiceiurile „autoh -
tone” de s\rb\tori: „putem lua ca
exemplu promo]iile din supermar-
keturi, unde observ\m c\ persoana
nu mai are prioritate, ci co[ul de
cum p\r\turi”. Prof. univ. dr. Nicu
Ga vrilu]\ a ]inut s\ ating\ la `n -
ceputul discursului s\u aborda rea
pe care o au oamenii fa]\ de mo -
men tele importante ale anului, „fap -
tul c\ nu mai [tim ce este Cr\ ciu nul,
Pa[tele [i celelalte s\rb\tori religioa -
se este prostie, ]ine de ignoran]\”.

~n continuare, invitatul a abordat, `n
discursul s\u, tema Cr\ciunului cu
tot ceea ce `nseamn\ el: istoria, tra -
di]iile, ajunul, asumarea ca s\r b\ -
toa re religioas\, desacralizarea [i
fe nomenul cump\r\rii `n ne[tire [i
al cr\ciuni]elor sexy. ~ntr-un regis -
tru ludic, decanul a prezentat exem -
ple de comportamente ostentative
de Cr\ciun: „facem pelerinaje [i
ast\zi, dar nu la m\n\stiri, ci vi neri,
dupa ora 16.00, la mall”.
Cel de-al doilea invitat, Sorin

Mihalache, a vorbit despre perspec -
tiva teologic\ asupra Cr\ ciu n ului,
continu`nd prezentarea antevorbi -
torului s\u. Pentru a-[i exprima
punc tul de vedere [i pentru a se
face mai bine `n]eles, invitatul a ]i -
nut s\ precizeze faptul c\ „tr\im `n -
tr-o lume `n care rela]iile cu cei din
jur, cu Dumnezeu, au suferit mu ta -
]ii profunde, ireversibile”. 
Acesta a fost al cincilea eveni-

ment din seria de conferin]e mari cu
titlul „Na[terea lui Hristos – vremea
bucuriei”, serie ce se desf\[oar\ `n
fiecare an, `n timpul posturilor mari.

AAnnddrreeeeaa  HHLLIIBBAANN

C`nd s-a disecat Cr\ciunul
� „persoana nu mai are
prioritate, ci co[ul de
cum p\r\turi”

Tortul cu prea multe lum`n\ri

Joi, 9 decembrie, seniorii Fa cul -
t\ ]ii de Mecanic\ de la Uni ver si ta -
tea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i s-au `nt`lnit pentru a s\rb\tori
aniversarea a 60 de ani de la prima
promo]ie de absolven]i. La `nt`lnire
au fost prezen]i at`t profesori ai facul -
t\]ii, c`t [i primele genera]ii de in gi-
neri. Tot la reuniune, s-au mai ani ver-
sat `mplinirea a 105 ani de la na[ te -
rea academicianului Dimitrie Mage -
ron, precum [i onomastica prof. univ.
dr. ing. Nicolae Irimiciuc, care a `m -
plinit 90 de ani. ~nainte de `nceperea
evenimentului, cei prezen]i au primit
„Cartea de aur a promo]iilor”, coor-
donat\ de conducerea facult\]ii, `n
care s`nt trecu]i to]i absolven]ii din
1951 p`n\ `n 2008.
~n deschidere a vorbit prof. univ.

dr. ing. Cezar Opri[an, decanul Fa -
cul t\]ii de Mecanic\, care a explicat
omagiul adus celor doi profesori, „am
zis ca promo]ia noastr\ s\ fie flanca -
t\ de doi mari profesori ai facult\]ii.
Mageron [i Irimiciuc”. ~n continua -
re, c`]iva dintre primii absolven]ii [i-
au adus aminte de vremurile `n care
erau studen]i, de profesorii de care au
fost forma]i [i de cum s-a dezvoltat
facultatea al\turi de ora[. „Genera]ia
mea a parcurs de la data na[terii Al

Doilea R\zboi Mondial, perioada de
domina]ie comunist\, partea cu revo -
lu]ia [i partea «post pre comunist\»
s\-i zicem a[a, `n care ne afl\m acum
[i care din punct de vedere economi -
co-social, este o perioad\ de capita -
lism s\lbatic” a declarat prof. univ.
dr. ing. Dan Ursescu.
La finalul `nt`lnirii, decanul a `m -

p\r]it diplome de excelen]\ pentru ̀ n -
treaga activitate didactic\ [i de cerce -
tare lui prof. univ. dr. ing. Nicolae Iri -
miciuc, prof. univ. dr. ing. Dan Ur -
sescu, prof. univ. dr. ing. Ioan Cru du,
prof. univ. dr. ing. Mihai Gafi]eanu,
prof. univ. dr. ing. Vitalie Belousov,
prof. univ. dr. ing. Sofia Melinte,
prof. univ. dr. ing. Vasile Ni cu l\ ia sa,
prof. univ. dr. ing. Spiridon Cre]u [i
prof. univ. dr. ing. Dorel Leon.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

60 de ani de la primii
ingineri mecanici

� la eveniment s-a ani -
versat [i `mplinirea a 105
de ani de la na[terea
aca demicianului Dimitrie
Mageron

Revista „Opinia veche” folo se[ te 
in forma]ii furnizate de CUZANET,
Agen ]ia de {tiri a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza”.

www.cuzanet.ro

Profesorul Cezar Opri[an,
decanul facult\]ilor



Cursuri de hore cu mi[c\ri latino
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~mi dau seama c\ `nt`rzii c`teva
minute, fugind din sta]ie pe l`n g\ pa -
sul lui Gabi, pe care l-am cu noscut
prima dat\ cobor`nd din autobuz. El
n-are partener\ de dans, eu am motiv
s\ m\ prefac c\ a[ putea fi una [i am`n -
doi intr\m `n salonul ce pare mai ma -
re privit prin u[a de sti cl\ c`t un pe -
re te. Respir`nd, `nc\, ul ti ma gur\ de
aer reav\n [i rece, m\ scufund `n ener -
gia num\r\torii pe care instructorul o
impune, sacadat, pi  cioarelor ce se `n -
cordeaz\ ap\sat pe podeaua parche-
tat\.

Salonul se umple de toate v`r  ste -
le, `n timp ce-l cuprind cu pri vi rea ti -
mo  rat\ de prezen]a unor profesio ni[ti
`n aceast\ art\ pe care noi de-abia o
gust\m. „Acum dans\m se parat, p`n\
prindem pasul [i-apoi `n pe rechi”, m\
l\mure[te partenerul meu. ~n]eleg
repede c\ ne juc\m de-a sal sa, c`nd
intervalul 1-7 pe care instructorul `l
pronun]\ cu intermi ten ]e ad`ncite `n
parchet, este `n lo cu it de o pies\ len -
t\, `nv\luit\ de senzu alit\]i ritmice
pe care nu to]i u ce nicii le curpind cu
sim]urile. C`teva co rec turi de picior
st`ng [i-o reitera re a pa su lui de baz\
[i micul nostru grup cap\t\ aceea[i un -
duire, sub a cor  durile parc\ prea lente
ca s\ fie de salsa. „Ne apro p i em de
partener [i `n cer c\m un ritm mult

mai rapid al ace lu ia[i stil”, ne spune
maestrul `n timp ce ne urm\re[te,
amuzat, frea m\ tul ne  sigur al pa[ilor.
Salsa cu ba nez\ se traduce singur\ `n
doi, de[i unii s-au pierdut `n fasci-
na]ia po de lei [i-a pa [i lor ce se pre-
lungesc uneori cam mult pe notele
prea u[or de p\ [ite `n exotismul me -
lo diei. Unii se privesc prelung [i `[i
`mbrac\, su r` z`nd complice, rolurile de
dansatori `ntr-un salon torid de un -
de va din Caraibe. Al]ii renun]\ u[or,
descuraja]i de ti ne re]ea celor din jur
[i se spri jin\ nostalgic [i obosit de
pe re tele paralel cu oglinzile ce-[i sfi -
deaz\ personajele cu o reflexie per-
fect\, intimidan t\.

AAcceelleeaa[[ii  sstt`̀nngg\\cciiii  ppee  aalltt
tteemmppoo  

La cha-cha descop\r c\ pe re chile
s-au l\sat purtate `n a[a fel `nc`t nu
to]i ne mai `ncadr\m `n pe ri metrul
oglinzilor. „Mai bine, ne pu tem  con-
centra a[a. Nu te mai duce acolo”,
m\ st\p`ne[te Gabi, v\z`nd c\ duc
dorul tabloului de pa[i. ~n ce pem cu o
`nc\lzire care ne `m bl`n ze[te cu totul,
obosindu-ne pi cioa re le `ns\ nimeni
nu `nceteaz\ s\ z`m beas c\ din toat\
inima. „Cha-cha, un-doi-trei, cha-cha
un-doi…” [i instructorul ne la s\ s\

ghicim caden]a din ondul\rile pie sei
noi. O melodie care po me ne[ te, `n
sen sibilit\]i spaniole, de genti lomi
ce `[i poart\ partenerele de dans pe
ritmuri latine autentice. Do m ni [oa re -
le [i doamnele din salon par s\ sim t\
ceva mai bine `nfl\ c\ ra rea mu zi cii,
pentru c\ `[i antreneaz\ pe  re chea `n -
tr-o emo]ie ritmic\ incitan t\.

„Acum vreau sa ne relax\m pe
un jive. Jive-ul este o melodie foarte
lent\. Ce vreau s\ face]i…”, `ncepe
pro fesorul nostru s\ ne prezinte ur -
m\ torul moment. E un dans cu c` te -
va zeci de b\t\i pe minut de care `mi
amintesc de prin filmele cu spi rit
rock’n’roll. 

„Ora de dans s-a `ncheiat”, iar
plié-ul de final ne adun\ pe to]i `n
fa]a oglinzilor ce nu mai judec\, ci
doar aprob\, sub luminile calde, pre s-
ta]ia noastr\ copil\roas\. Mai de gra -
b\ abia dezmor]i]i dec`t obosi]i, `n -
v\ ]\ceii din ceata de dansatori pentru
o sear\ par s\ `ncerce a-[i aduna r\ -
su flarea pierdut\-n ultimul salt de jive.
~n frigul de-afar\, buzele ne s`nt fier -
bin]i [i frun]ile ude, iar prin peretele de
sticl\ `n care e t\iat\ u[a, c`]iva cura-
jo[i mai `ncearc\, frenetic, s\ prind\
ritmul primului dans.

AAnnccaa  TTOOMMAA

~n sala de dans se plimb\ pi cioa -
re timide ale c\ror reflexii `n o  glin -
zile-perete par c\  dan seaz\ deja, an -
ticip`nd dou\ ore de agita]ie. S`nt
ca ni[te glo buri `n care po]i ghici
vi itorul acestei buc\]i de sticl\, c\ci,
dup\ o `n c\l zire cu rotiri de [olduri
[i ge nun chi, b\ie]ii `[i `ncal]\ ciz -
me le [i aleg c`te o partener\ din fe -
tele care a[tept\ b\t`nd din pi cioa -
re a ne r\b dare. Coregraful z`m be[ -
te duc`nd m`inile la piept, se spri-
jin\ de bara de exerci]iu [i, cum nu
m-am procopsit cu nici un b\iat, fa -
ce semn c\tre „Andrei de la Neam]”
[i `mi spu ne t\ios: „Treci acas\!” . 

„Ori vrea s\ m\ pedepseasc\
ori m\ potrivesc prea bine la dans cu
Andrei”, `i [optesc cu o ironie ne -
di simulat\ Firu]ei, care `[i as cun de
r`sul `n tricoul imprimat „Ans am b -

lul folcloric «Doina Car pa ]i lor»”. 

Asta-i hora horilor/ Hora mol -
do venilor/ Undi joac\ mol do ve nii/
Acolo p\m`ntul gemi.

C`nd din boxe se aud primele a -
corduri de trompet\, ritmul de ]am -
bal transform\ 20 de oameni `ntr-u -

nul singur care danseaz\ pen tru pu -
blicul absent acum. Pe Hora de la
Deleni, fetele fac pa[i m\ run ]ei [i
calc\ pe v`rful picioarelor `nc`t de
abia se simte umbl\tura lor. ~n oglin -
d\ se v\d precum ni[te p\pu[i a c\ -
ror che ie ascuns\ la spate a fost `n -
toar s\ la maximum [i se tot `nv`rte.
~n completarea lor, b\ie]ii bat ap\sat
pasul [i [terg `n acela[i timp po -
dea ua cu toat\ talpa. M\d\lina tra -
ge o gur\ mare de aer [i m\ pri ve[ te
cu ni[te ochi care vor s\ spu n\: „stai
c\ vine b\tuta!”. {tiu [i eu ce ne a[ -
teap t\, `mi st\p`nesc mai bine m` -
na pe um\rul lui Andrei care z`m -
be[te absent `n oglind\, c\ci pen tru
el pa[ii par o nimica toat\. Avea el
o vorb\: „Aici e nimic. S\ vezi cum
era la noi, la Neam]”. 

Strop di rou\, strop di rou\/ }i-
am luat c\me[\ nou\/ D\-mi m` n -
u]ele-am`ndou\/ Gata!

~ntr-o v`ltoare de pa[i mol do -
ve ne[ti, b\ie]ii bat cizmele cu m`i -
nile at`t de tare `nc`t la sf`r[itul dan -
sului, c`nd Bogdan `mi arat\ pal -
mele, v\d c`t s`nt de ro[ii. Prima
su it\ de dansuri se termin\ cu B\ -
tu ta de la Deleni, `n care sala r\ su -
n\ de pa[ii no[tri tropoti]i [i ne las\
pe to]i cu r\suflarea t\iat\ [i trico -
uri le ude ca dup\ o b\t\lie cu pun -
gi de ap\ din toiul verii. Nici bine
nu ne a[ez\m pentru o pauz\ c\ `l
[i auzim pe coregraf: „Haide]i [i
Ardealul [i v\ las `n pace p`n\ la
Prahova”. Cu privirile `n podea,
scu tur`ndu-ne m`inile, ne a[ez\m
pen tru dansul de Ardeal. Firu]a se
uit\ la mine cu ochi tem\tori. „Ce
m\ fac eu la «r\sturnic\»?”, m\ `n -
trea b\ cu voce tremur`nd\ [i c`nd
v\d cu cine danseaz\, m-a[ teme [i
eu. Am uitat s\ fac dou\ piruete la
`n ceputul dansului [i s`nt atent\ la
Firu]a care, c`nd vine r`n dul „r\s -
tur nicii”, se opre[te [i a[ teap t\ s\
intre din nou `n ritm. Da c\ s-ar fi
r\sucit [i ar fi s\rit pe ge nun chii lui
Radu, a[a cum ar fi tre buit s\ fac\,
s-ar fi r\sturnat cu totul. Mi s-a `n -
t`mplat [i mie.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII

A[ putea num\ra pe degetele
m`inii st`ngi de c`te ori am intrat
anul \sta `ntr-un club din Tudor. {i
nu dintr-un motiv anume, ci doar pen -
tru c\ nu am avut ocazia. To tu[i,
mu zica latino parc\ mi roa se  a var\,
iar serile de iarn\ trebuie ascunse
`ntr-un local `necat `n fum [i r`sete. 

~mi arunc m\nu[ile pe prima
mas\ liber\ [i m\ plimb pe v`rfuri
ner\bd\toare, a[tept`nd o invita]ie, un
start al cursurilor propriu-zise pe n -
tru c\ nu degeaba mi-am ̀ n c\l ]at pan -
tofii de dans. Dac\ tot `i am `n pi cio a -
re, exersez c`]iva pa[i, apropiindu-mi
pi cioarele de podea [i d`nd u[or din
[ol duri. ~ntre timp, analizez fiecare
pe r soan\ care in tr\, poate poate cu -

nosc pe cineva cu care a[ putea dan sa.
Pe ring se `mpart lumini ro[ii [i

albastre, iar cuplurile se rotesc, d`nd
impresia c\ [tiu prea bine ce fac.
C`]iva amatori `[i exerseaz\ pa[ii st`n  -
gaci l`ng\ mese. „Haide, c\ nu-i a[a
greu: eu te `nv`rt [i tu dai din glez -
ne. Mai t`rziu, o s\ ne che me pe ring,
c`nd o s\ ne vad\ a[a dez ghe ]a]i”, `i

[opte[te vesel par te nerei sale un t` -
n\r `mbr\cat la pa tru ace. 

Cu plu  rile care au ales s\ dan seze
`n mij locul localului se mi[c\ `n ace -
la[i timp [i strig\ periodic „Te quila”
cu m`inile ancorate `n aer. Se `mpart
z`m bete, iar fetele se unduiesc pe
rit muri de salsa, rumba sau cha-cha,
`m  br\ ca te `n rochii [i fuste sclipi-
cioase. Dup\ [ase pa[i [i dou\ pa u -
ze, perechile `[i mi[c\ picioarele lent
privindu-se deseori `n ochi. 

RRuummbbaa  ppeennttrruu  `̀nnvv\\]]\\cceeii
Cu un microfon `n m`n\, profe-

sorul intr\ `n cercul de dansatori de -
ja format [i ia la bra] fetele care `l
pri vesc gale[ [i dau din gene a[ tep -
t`nd o reac]ie. V\z`nd c\ cei de pe
ring [tiu deja fiecare vers al me lo di -
i lor cu iz spaniol, m\ retrag la bar [i
`i privesc fermecat\ de u[u rin]a cu
ca re fac mi[c\rile. „C` nd `i vezi, ai
im presia c\ s`nt din plasti lin\, dar
numai ei [tiu c`te ore repet\ zilnic”,

`mi `ntrerupe [irul g`n du rilor o chel-
ne ri ]\ pu]in tre  cut\ de 20 de ani. 

Ritmul nu m\ las\ s\ `mi termin
su cul abia comandat [i m\ pierd `n
gru pul care bate din palme, `n cer c`nd
s\ le imit pa[ii. Mai mult m\ `ncurc,
str\duindu-m\ s\ `mi men ]in spatele
drept [i privirea `nainte la fel cum
fac [i ceilal]i, iar aplauzele dansato-
ri lor m\ fac s\ prind curaj. ~l caut
din priviri pe pro fesorul care cu c` -
te va minute mai devreme era sufle-
tul grupului de fete. B\t\ile `ntrerup -
te ale me lo diei s`nt su s]i nu te de
mi[ c\rile ex presive, iar ceilal]i dan -
sa tori adopt\ o atitudine senzu a l\, cu
no  te de agresivitate.

Dup\ o rumba mai mult `n c`l ci -
t\, `mi iau haina [i `ncerc s\ m\ rup
de dansatorii care deja m\ `n cu ra jea -
  z\ la `nc\ un dans. Cu un du iri ele-
gante al bra ]e lor, un dan sator m\ ia
de m` n\  [i m\ readu ce `n cerc. M\
str`n ge de mijloc [i m\ `nv`rte cu ra -
pi di tate, luminile din jur de ve nind
pe retina ochilor mei doar fr`n turi.

MM\\dd\\lliinnaa  OOLLAARRIIUU

S`ntem un popor prin
ale c\rui vene curge

un s`nge fl\m`nd de mi[ -
ca re . Din tradi]ie s`ntem
ni[ te dansatori pricepu]i
[i ne place at`t de mult
s\ credem c\ dans\m
sal sa [i cha-cha mai bi -
ne dec`t cu ba ne zii, de[i
pe ritmurile latino ne cam
prindem urechile. La un
singur lucru nu ne `ntrece
nimeni `ns\: b\tuta mol -
d oveneasc\.

Drag mi-i jocul românesc
� sala r\ su n\ de pa[ii no[tri tropoti]i [i b\tuta ne
las\ pe to]i cu r\suflarea t\iat\

Tempouri latino c\lare pe motoare
� mai mult m\ `ncurc,
str\duindu-m\ s\ `mi men  -
]in spatele drept [i pri vi rea
`nainte

Din Ia[i p`n\ `n Cuba `n pa[i de dans

„Bate cizma la tureatc\”

La dans cu pantofii potrivi]i

Trei ritmuri pe ceas

� jive-ul e un dans de care `mi amintesc de prin filmele
cu spi rit rock’n’roll � fetele fac pa[i m\ run ]ei [i calc\
pe v`rful picioarelor de abia se simte umbl\tura lor

� acum dans\m se parat, p`n\ prindem pasul
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Competi]ie inegal\ [i nedreapt\

~n anul universitar 2011-2012,
de[i bursele acordate de guvernul
rom=n studen]ilor basarabeni ar fi
tre buit s\ le intre `n cont p`n\ la sf`r -
[itul lunii octombrie, ace[tia le-au pri -
mit abia la `nceputul lunii decem-
brie. „{tim c\ au fost probleme, chiar
[i noi am primit o sumedenie de re -
clama]ii. Nu s-au acordat `n timp util
pentru c\ trebuia clarificat\ si tu a]ia
`n ceea ce prive[te ordinele de ad mi -
tere la studii a studen]ilor basa ra beni.
P`n\ ce Ministerul nu se asigur\ c\
ace[tia [i-au ̀ nceput procesul de stu-
dii, nu se pot livra bursele”, a de cla -
rat Constantin Vlas, pre[e din tele
Asocia]iei Tinerilor Rom=ni din
Afara Grani]elor (ATRAG). 

Conform acordului interguverna-
mental pentru educa]ie [i cercetare
`ntre Rom=nia [i Republica Mol -
do va, Guvernul Rom=n acord\ anu -
al `n jur de 800 de locuri `n univer-
sit\]ile rom=ne[ti pentru absolven]ii
de liceu basarabeni. Ministerul Edu -
ca]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Spor tului (MECTS) asigur\ pen-
tru tinerii de peste Prut, `nscri[i la
cur surile institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior din Rom=nia, o serie de fa -
cilit\]i. Acestea presupun finan ]a rea
taxelor de [colarizare, oferirea unei
burse lunare – echivalentul sumei
de 65 de euro/lun\ – precum [i ca -
zare gratuit\ `n c\minele studen ]e[ti,
asigurate de la bugetul de stat. Stu -
den]ii moldoveni pierd aceste drep-
turi `ns\ `n cazul dob`ndirii ce t\ ]e ni-
ei rom=ne, moment `n care pot be ne -
ficia de acelea[i facilit\]i ca studen -
]ii din ]ar\.

6655  ddee  eeuurroo  ccaa  ss\\  
ttrreeccii  aannuull

~n cazul institu]iilor de ̀ n v\ ]\ m`nt
superior din Ia[i, cel mai repede s-a
mobilizat conducerea Univer sit\]ii
Tehnice „Gheorghe Asachi” (UTI),
care a depus cuantumul bursei pe a -
proa pe trei luni `n contul studen ]i lor
moldoveni cu dou\ zile mai de vre -
me dec`t restul universit\]ilor ie[ene.

La Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) `n schimb, nici
p`n\ `n prezent nu au ajuns ordinele
de `nmatriculare a studen]ilor ba sa -
ra beni. „La admiterea tinerilor, toa te
dosarele lor s`nt verificate la Bu cu -
re[ti, fiecare `n parte, [i v\ imagi-

na]i c\ s`nt 1000 [i ceva de astfel de
documente care a[teapt\ la r`nd. {tiu
c\ anul acesta s-au suplimentat lo cu -
rile, ministerul a `ncercat tot pe stu-
den]i s\ `i ajute, pentru c\ a `nregis-
trat mai multe solicit\ri dec`t se a[ tep -
ta, [i cu siguran]\ acesta este mo ti vul
`nt`rzierii burselor”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile I[an, rectorul UAIC.

De bursa cu sum\ fix\ de 65 de
euro/lun\ beneficiaz\ to]i studen]ii
moldoveni care se `ncadreaz\ `n nu -
m\ rul de locuri disponibile, `ns\ cei
care au rezultate mai bune dec`t stu-
den]ii rom=ni nu pot intra `n com-
peti]ie direct\ cu ace[tia. Prin ur ma -
re, nu pot fi candida]i pentru bursele
de merit sau de studiu oferite de uni -
versit\]i, substan]ial mai mari dec`t
cele oferite automat de c\tre minis-
ter. ~ns\, „bursa aceasta o iau studen-
]ii basarabeni indiferent de medie.
Trebuie s\ se `ncadreze `ntr-un anu-
mit punctaj. {i este o chestiune care
se dezbate `n ultima vreme foarte
mult, mai ales la nivel de asocia]ii.
Pentru c\ o parte dintre studen]ii ba -
sarabeni studiaz\ la facult\]i care nu
necesit\ foarte mult efort intelectu-
al [i, practic, nu fac nimic s\ merite
suma aceasta de bani. Trebuie doar
s\ nu aib\ restan]e [i s\ treac\ anul
pentru c\ oricum iau bursa. Nu este
corect fa]\ de cei care muncesc cu
adev\rat”, a ad\ugat Constantin Vlas.
Cei mai dezavantaja]i din a cest
punct de vedere, explic\ pre[e din -
tele ATRAG, s`nt studen]ii mol do veni
care au absolvit liceul `n Rom=nia.

„Ei nu s`nt trata]i nici ca rom=ni, nici
ca basarabeni, s`nt undeva la mij loc.
{i s`nt mul]i care au rezultate foarte
bune, mai bune chiar dec`t  studen -
]ii rom=ni, dar sistemul nu le permi-
te s\ candideze pentru alt tip de bur-
s\”, a conchis Constantin Vlas.

AAddmmiitteerree  `̀nn  ddoouu\\  ttrraann[[ee
~ns\ bursele s`nt doar o parte

dintre beneficiile pe care tinerii ba -
sa rabeni le primesc odat\ cu ad mi -
te rea la universit\]ile rom=ne[ti. Iar
dac\ remunera]iile au `nt`rziat, ce -
le lalte facilit\]i le-au fost puse la
dispozi]ie studen]ilor din Basarabia
la timp, at`t bugetul pentru taxa de
[colarizare c`t [i cazare gratuit\ `n
c\mine.

~n cazul UAIC, spre exemplu,
stu den]ii basarabeni care au dorit
c\min au putut opta fie pentru C6
sau C8, din Campusul „Titu Ma -
io res cu”, ambele fiind c\mine cu
grad de confort II. ~n cazul locurilor
de cazare, nu exis t\ un num\r fix alo-
cat studen]ilor de peste Prut. „Se
intr\ `n aceste dou\ c\mine pentru
c\ acolo s`nt cele mai multe locuri.
Dac\, spre exemplu, un student ba -
sa rabean ar avea me dia 10, logic c\
`i vom da loc `n C2, unde e confor-
tul sporit. Dar ei intr\ `n baza op ]iu -
ni lor pe care [i le trec pe fi[ele de
`nscriere. Nu este vorba despre nici
un criteriu discriminatoriu aici”, a
declarat ing. Bogdan-Eduard Ple[ -
can, directorul general administra-
tiv al UAIC.

Acesta nu este singurul motiv
pen tru care studen]ii basarabeni nu
se `ngr\m\desc la c\minele de con-
fort I de la „Cuza”. „Este posibil ca
motivul s\ fie legat [i de taxa de
cazare pentru c\ `n C2, spre exem-
plu, este dubl\ fa]\ de celelalte. Ori
bur sa [i finan]area nu acoper\ chiar
toate cheltuielile”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Vasile I[an. Tinerii de pes te
Prut beneficiaz\ doar de o subven -
]ie pentru cazarea `n c\mine echiva-
lent\ cu taxa pentru c\minele de gra -
dul al II-lea de confort, aproximativ
100 de lei. De subven]ionarea taxei
de [colarizare [i a celei pentru ca za -
re se bucur\ to]i studen]ii care intr\ la
universit\]ile cu finan]are de la stat,
indiferent dac\ primesc sau nu bur s\.

~nscrierea la institu]iile de `n v\ -
]\ m`nt superior ie[ean se face pentru
dou\ categorii de absolven]i de stu -

dii liceale basarabeni: cei care au ter -
minat liceul `n Rom=nia [i cei care
l-au absolvit ̀ n Republica Mol do va.
Pentru prima categorie, la studii de
licen]\, viitorii studen]i se `nscriu di  -
rect la universit\]ile care organi zea -
z\ concurs de admitere, pe locurile
re partizate de MECTS, `n acelea[i
condi]ii precum cet\]enii rom=ni. Par -
ticip\ la acela[i proces de admitere
ca ace[tia, `n lunile iunie-iulie.

~n cazul absolven]ilor de liceu cu
diplom\ de bacalaureat din Re pu -
bli ca Moldova, ei trebuie s\ `[i de -
pu n\ `ntr-o prim\ etap\ dosarul de
candidatur\ la una dintre universi t\ -
]ile din B\l]i, Cahul sau Chi[in\u.
~n a doua etap\, dosarele selectate
s`nt trimise la universit\]ile ro m= ne[ti,
aici ajung`nd `ntr-un final studen]ii
cu rezultatele cele mai bune. Pentru
ace[tia din urm\, sesiunea de ad mi -
te re la institu]iile de `n v\ ]\ m`nt su -
perior din Rom=nia se face `n luna
septembrie. ~ns\ absolven]ii ba sa ra -
beni nu intr\ `n competi]ie direct\
cu cei rom=ni, „ei au un anumit nu -
m\r de locuri acordat de Guvernul
Rom=n care le pune la dispozi]ie [i
o sum\ de bani pentru burse [i taxe,
independent de bugetul [i locurile
rezervate pentru cei de aici”, a ad\ -
ugat Constantin Vlas. 

PPee  ccoonntt  pprroopprriiuu
Conform Metodologiei de [co -

la rizare a cet\]enilor de origine
rom=n\ din Republica Moldova,
`n anul universitar 2011-2012, statul
rom=n a acordat pentru studiile de li -
cen]\ 1000 de locuri cu burs\ [i 100
f\r\, indiferent dac\ absolvirea li ce -
ului s-a f\cut `n Rom=nia sau Re -
pu blica Moldova. 

La universit\]ile ie[ene, cei mai
mul]i studen]i basarabeni `nmatricu -
la]i `n anul I de studiu, la licen]\,
din ]ar\, s`nt la Universitatea „A lex-
andru Ioan Cuza”. „Anul acesta
avem aproape 250 de tineri numai
`n anul I de studiu. La un moment
dat, la noi erau aproape jum\tate din
studen]ii basarabeni `nmatricula]i `n
Rom=nia, dar `n ultimii doi ani s-a
f\cut o distribu]ie mai larg\ a num\ -
ru lui de locuri. Oricum, `n general,
impresia mea este c\ tinerii ba sa ra -
beni s`nt mai buni acum dec`t erau
cu ani `n urm\”, a completat prof.
univ. dr. Vasile I[an.

Studen]ii de peste Prut care ob -
]in subven]ionare de la statul rom=n
nu s`nt `ns\ singurii care studiaz\ `n
universit\]ile ie[ene. Aici se re g\ sesc

`nscri[i [i tineri care vin „pe cont
propriu” [i s`nt trata]i ca orice stu-
dent str\in. Ei nu beneficiaz\ de ace -
la[i tratament precum studen]ii din
Rom=nia dec`t dac\ ob]in cet\]enie
rom=n\. „Am venit dup\ ce am de -
pus dosarul [i mi s-a zis c\, indiferent
de situa]ia [colar\, oricum pl\tesc to]i
cei trei ani tax\, la c\min ar trebui s\
depun cerere [i s\ intru `n compe ti -
]ie cu rom=nii [i nu a[ primi subven-
]ie. Dac\ vreau s\-mi fac abonament,
pl\tesc din banii mei, orice e pe cont
propriu. Nici nu se pune problema s\
iau burs\. {i a[a este situa]ia tuturor
basarabenilor care vin aici «ca
str\ini»”, a declarat Mihaela Ba ciu,
student\ `n anul al II-lea la Fa cul -
ta tea de Litere a UAIC.

Dac\ a[a se prezint\ situa]ia la
„Cuza”, `n cazul UTI num\rul to tal
de studen]i basarabeni ajunge la 318,
aici intr`nd toate nivelele de stu diu:
licen]\, masterat [i doctorat. „~ns\ din
acest num\r, avem nou\ studen]i ca -
re nu s-au mai prezentat cu dosarul,
prin urmare vor fi exmatricula]i. Au
trecut deja dou\ luni de la des chi de -
rea anului universitar. Locurile va -
can te nu se vor ocupa”, a declarat
prof. univ. dr. ing. Ge lu Dan G\ lu[ -
c\, purt\tor de cuv`nt al UTI.

~n ceea ce prive[te Uni ver si ta -
tea de Medicin\ [i Farmacie „Gri -
gore T. Popa” (UMF), anul acesta
au fost repartizate 42 de locuri cu
burs\ [i zece f\r\, absolven]ii ba sa -
ra beni ai liceelor rom=ne[ti av`nd
alo cate doar cinci locuri. ~n primul
an de licen]\ s`nt `nmatricula]i `n
pre zent 60 de studen]i basarabeni,
din totalul de 231 care studiaz\ acum
la universitate.

***
Studen]ii basarabeni nu s`nt con -

sidera]i nici rom=ni, dar nici str\ini.
Admiterea lor `n universit\]ile rom= -
ne[ti merge pe un f\ga[ `mp\r]it `n
dou\: pe de o parte au beneficii fixe
de care nici un alt student din afara
grani]elor nu se bucur\, pe de alt\
parte, sistemul de subven]ionare nu
`ncurajeaz\ competi]ia [i `nv\ ]\ m`n -
tul de calitate `n r`ndul acestora. Lu -
cruri care se `nt`mpl\ pentru c\ exis -
t\ ni[te limite de care nu pot trece
dec`t dac\ ob]in cet\]enie rom=n\.
Abia atunci pot intra `ntr-o catego -
rie fix\. Devin studen]i rom=ni.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII
MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Basarabenii, str\ini `n universit\]ile din Rom=nia

Tinerii care trec Prutul pentru a `nv\]a `n institu]iile
de `nv\]\m`nt superior din România se trezesc aici

cu o sur priz\. To]i cei care vin ca bursieri ai statului
român primesc o remunera]ie de 65 de euro pe lun\,
`ns\ nu pot aplica pentru burse de studiu sau de merit
ca re s`nt substan]ial mai mari, la care pot aplica stu-
den]ii români. Mai mult, cei care vin pe cont propriu,
dac\ nu au cet\]enie român\, trebuie s\-[i pl\teasc\
[colarizarea de la pri mul p`n\ la ultimul an de studiu.
Prin urmare, dac\ nu este unul dintre cei 1000
selec]iona]i de c\tre minister, un student basaraban
are acela[i statut ca unul din Somalia, Croa]ia sau
Rusia. De extracomunitar.

A[teptarea de trei luni de zile a burselor a luat sf`r[it

� ministerul educa]iei ofer\ anual 800 de burse de studiu pentru studen]ii din
Republica Moldova � ace[tia nu intr\ `ns\ `n competi]ie cu tinerii români pentru
remunera]ii mai mari sau locuri `n c\mine

Ideile de la unirea din 1918 s-au pierdut `n valuri de birocra]ie
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Cr\ciunul mofturilor ne`ndeplinite

Noi nu s`ntem materiali[ti, doar c\ lista noastr\ de
dorin]e nu are nici cap [i nici coad\. De-a valma

stau `mpr\[tiate n\zuin]ele adresate c\rei pro viden]e
se nimere[te s\ poarte pe um\rul promisiuni lor sacul
de `mpliniri. Pentru ca atunci c`nd magia Cr\ ciunului
se va fi rispit, noi s\ putem num\ra, `n g`nd m\car, o
seam\ de bucurii d\ruite altora f\r\ rest.

� `n apropierea s\rb\torilor sau c`nd mai bif\m c`te-un an pe calendar, ni se `nmoaie
con[tiin]a [i promitem mul te � `ncepem s\ ne tr\im zi lele `n dorin]e lipite pe frigider
sau pe mo nitor 

Banii n-au f\cut nim\nui via]a
mai frumoas\, dar tare mult ne-ar co -
lo ra-o pe a noastr\. Pentru c\, dincolo
de orice prejudecat\ sau fals\ modes -
tie, s`ntem cu to]ii ni[te mici materia -
li[ti. La sf`r[itul s\pt\m`nii, nu ne
m`n drim cu binele pe care l-am f\cut
`n ultimele [apte zile, ci cu telefonul,
giuvaierul sau blugul nou pe care ni l-am
cump\rat. E [i normal, niciodat\ n-am
avut preten]ia c\ am fi altfel. Sau a -
proa pe niciodat\.

O singur\ dat\ pe an ne prefacem.
~n apropierea s\rb\torilor sau c`nd
mai bif\m c`te-un an pe calendar, ni
se `nmoaie con[tiin]a [i promitem
mul te. C\ vom fi mai buni, c\ vom iu -
bi mai mult animalele, c\ nu ne vom
mai min]i p\rin]ii, c\ ne vom g\si un
loc de lucru mai bun sau c\ vom `n -
cerca s\ recicl\m c`t mai multe s\ fie
mai verde planeta. Dar `n schimb,
mai [i cerem. Lista materialist\ o-n -

drept\m c\tre un Mo[ Cr\ciun care a
r\ t\cit demult drumurile spre casele
noastre. Include, sumar, toat\ gama
de la Apple, c`te un smarthpone de
(cel pu]in) ultim\ genera]ie, un laptop
pe care s\ putem juca ultimele apari]ii
`n materie de jocuri, 3D dac\ se poa -
te [i, pentru preten]io[i, cheile de la
un Audi. 

Dar, ca s\ fim `n tema s\r b\ to ri -
lor, ne mai [i rug\m c\tre orice putere
di vin\ este dispus\ s\ ne asculte, ca `n
a nul care vine s\ nu mai fie r\zboaie,
foa mete, s\ nu se diminueze [i mai ta -
re stratul de ozon [i s\ nu dispar\ ba -
le nele. Sper\m, `n timp ce ne rug\m
`n focat, ca cineva, v\z`nd c`t de mult
ne preocup\ cei din jurul nostru, s\
bat\ din palme [i wishlist-ul nostru
(cel personal) s\ se-mplineasc\. Si -
gur, nu e r\u nici dac\ se `mplinesc [i
ru gile legate de r\zboaie sau foamete,
dar nici n-am putea afla despre ele

da c\ nu ar luci de pe ecranul unei ta -
ble te. Vrem s\ o lu\m `ncet, pas cu pas. 

Oric`t de materiali[ti am fi sau nu,
pasul cu tehnologia trebuie s\-l ]inem
[i, totu[i, parc\ s`nt prea multe balene.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

MMoo[[uullee,,
~ncep mica mea scrisoare prin

a-]i spune c\ te ur\sc. At`t de mult
`nc`t a[ vrea s\ fiu Grinch [i s\-]i
fur s\rb\toarea mult iubit\. Sau
m\ car s\ o am`n p`n\ vara viitoare,
a[a a[ fi [i eu bronzat\ [i a[ ar\ta bi -
ne `n poza de familie de l`ng\ brad.
Doar e ve[nic verde, nu? S\ nu te
`ntristezi, nu e[ti tu de vin\. Pur [i
simplu nu pot s\ uit cum am fost
b\taia de joc a copiilor c`nd le-am
spus c\ tu chiar exi[ti. Am stat `n
ca s\ toat\ iarna [i nici m\car nu
m-am jucat cu z\pad\. Acum c`nd
m\ g`ndesc, parc\ `mi pare r\u c\
am decapitat toate p\pu[ile pe care
mi le-ai adus… Dar nu mai con-
teaz\, oricum se cam ur`]iser\.

Revenind, am [i eu c`teva do -
rin]e. Nu cer lucruri mari, nici m\ -
car nu le vreau pentru mine. Uite,

adu-i [i tu Laurei un iPad, dar u -
nul mai de[tept, s\ poat\ sim]i mi -
ro sul paginilor c`nd r\sfoie[te zia -
rul. Mai e [i C\t\lin, c\ruia poate `i
a duci un cooler pentru laptop, ca s\
nu mai `njure de mama focului la
jocul \la cu ar\t\nii. {i nu uita nici
de Mihai Andrei; un dozator de ca-
fea magic, pe care s\ `l care dup\ el
[i un ceas de[tept\tor cred c\ i-ar
prinde tare bine. 

{i dac\ tot e[ti un minunat fur -
nizor de cadouri gratis (nu am `n ]e -
les niciodat\ de ce faci un astfel de
vo luntariat) [i oricum str\ba]i dru-
mul \sta lung din Laponia p`n\ ai ci,
poate `mi d\ruie[ti [i mie un o biec -
tiv Nikon Nikkor 80- 400 mm [i un
abonament InterRail s\ m\ plimb
prin toat\ Europa. Promit c\ de
da ta asta o s\-]i las brio[e [i lap te
cald sub brad.

P.S.: Adu-le [i bugetarilor un
25%.

AAlleexxaannddrraa  FFIILLIIPP

At`t de multe nef\cute graviteaz\
`n jurul capetelor noastre, c\ dac\ n-ar
fi doar vise [i le-am putea vedea, am
ar\ta, fiecare, ca un Saturn cu cercuri
ample [i dense. Ne trezim c`t de t`rziu
ne las\ orarul [i `ncepem s\ ne tr\im zi -
lele `n dorin]e lipite pe frigider sau pe
mo nitor. Iar s\pt\m`nile `ncep cu lu-
„tre buie s\-mi iau blugi”-ni [i se `n -
che ie cu du- „ia-]i bilet de avion [i plea-
c\ unde vezi cu ochii” -minic\.

Am g\sit undeva, `ntr-o agend\, c` -

teva pagini cu o `n[iruire impertinent\
de aspira]ii cu iz de liceu, f\r\ num\r
de ordine. Ajung`nd pe la a treia tav\
cu preten]ii, mi-am dat seama c\ nici
visele, nici mofturile nu [tiu de sim]ul
m\surii sau de micimea aloca]iei. Cu
toa te astea, am cules un pix de prin a -
du n\tura proasp\t\ de bile]ele galbene
`m buibate cu scopuri zilnice [i-am `n -
ce put s\ tai din r`nduri. Dup\ mai bine
de-un an, din lista aceea nu `mplinisem
nici jum\tate din toate nimicurile, da -
r\ mite din planurile m\re]e, `ns\ le ui -
ta sem ca pe-o poezie f\r\ rim\ [i-mi
cons truisem alt teanc, `n agende noi,
pe coper]ile c\rora num\rul din cap\tul
a nului continu\ s\ creasc\. 

N-am vrut prea multe, dar nici p u -
]i ne, nici prea scumpe, dar nimic nu
era destul de ieftin [i, mai ales, n-am
vrut destule lucruri pe care s\ le pot `n -
[ f\ca de pe rafturile vreunui magazin.
S\ z`mbesc mai des, s\-mi cump\r
timp, s\ nu mai beau cafea cu nervi de
di  minea]\, s\-mi aduc aminte c\ nu le
pot face pe toate. De pe ultima pagin\,
mi-am luat suport pentru ochelari, mi-am
schimbat telefonul [i m-am oprit din
`ndeplinit dorin]e.

S`ntem redac]ii `n care se scriu co -
tidiene diferite, dar cu rubrici care sea -
m\ n\ f\r\ s\ st`rneasc\ procese pentru
pla giat. Ce-i drept, st\m prost cu docu -
men tarea [i `n anchete nu includem
niciodat\ un buget realist, iar pagina
de opinie e plin\ de utopii dis pro por -
]io nate. Poate de asta, uneori, ne pier-
dem [i pe noi `n[ine, singurii cititori ai
u nei circulare venite, la cele mai ne -
potrivite ceasuri, de la suflet.

AAnnccaa  TTOOMMAA

Promo]iile anului la luna de pe cer

Dec`t cu ozon, mai bine cu telefon
� nu e r\u nici dac\ se `mplinesc [i ru gile legate de
r\zboaie sau foamete

R\va[ c\tre Urechea Muntelui
� e[ti un minunat fur -
nizor de cadouri gratis

� nici visele, nici mofturile nu [tiu de sim]ul m\surii sau
de micimea aloca]ie

Anul \sta, de Cr\ciun, `mi do -
resc s\ nu mai face]i glume ieftine
cu Hru[c\. Au ajuns s\ fie mai plic-
ticoase [i mai enervante ca omul `n
si ne. Am `n]eles, nim\nui nu-i plac
co lindele `n exces, mul]i se `ntreab\
f\r\ succes ce e \la „ler” [i a fost a -
mu zant\ (discutabil) asocierea cu
Chuck Norris.

Dar, ca s\ citez o cuno[tin]\ mai
ve che: „Orice chestie mi[to are haz
p`n\ devine banal\, dup\ aia e balast.
Ni[ te «originali» au omor`t gluma, nu
mai merge, s-a terminat”. Cu alte
cu vinte, a fost simpatic [i comfor -
tant, p`n\ la un punct, s\ descop\r c\
nu s`nt singurul c\ruia i se par prea
si ropoase anumite colinde [i atitudi-
ni. Dar c`nd am v\zut c\ volumul
glu melor [i al bancurilor `l dep\[e[te
cu mult pe cel al ]intei acestora, am
`n ceput s\ fiu sincer mai deranjat de
ele dec`t de toate c`ntecele, be cu le ]e -

le [i brazii la un loc.
E ca atunci c`nd ai r`s at`t de

mult la propria glum\ `nc`t nu-]i mai
dai seama c\ nu e[ti amuzant [i tre-
buie s\ prime[ti o palm\ peste f\lci
de la un vecin. Da, am chicotit acum
c`]i va ani, c`nd am aflat c\ pe pum-
nii lui Hru[c\ `i cheam\ „Ler” [i
„Ia  r\[i ler” sau c\, dac\ cumva sti -
ma bilul r\ce[te, se am`n\ Cr\ ciu -
nul. Dar c`nd am v\zut c\ de la an la
an se repet\ acelea[i glume, ieftine
p`n\ la urm\, m-a l\sat rece. Era fai -
n\ Vacan]a Mare de acum 20 de ani,
dar n-o s\ ne uit\m la ea p`n\ murim,
nu?

{i nu, nu `mi place Hru[c\. Nici
Fue go. Dar prefer s\ ascult o colin -
d\ de-a lor, s\ `nghit `n sec [i s\-mi
v\d de treab\ dec`t s\ intru s\ v\d ce
mai e pe Internet [i s\ dau de zece
glume proaste, preluate [i mediocru-
adaptate dup\ alte prostii care circu-
lau acum c`]iva ani. Parc\ a]i c\zut
`n butoiul cu ler.

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU

Primele „dorin]e” m`zg\lite pe
o bucat\ de h`rtie le-am v\zut a g\ -
]ate de un calendar. Erau trecute `n
drep tul fiec\rei luni, una l`ng\ alta
ca `ntr-o cutie cu bezele. C`nd se
`nt`mpla uneori s\ fie `n[irate mai
multe pe aceea[i coloan\ din foaia
bi sericeasc\ `nsemna c\ tanti Sil -
via, vecina de la bunici, lua de do -
u\ ori bani `n luna aceea. O dat\ pe
3, c`nd aduna 50 de litri de lapte
v`ndut la oameni prin sat, [i apoi pe
15 c`nd auzea c\ ma[ina po[tei a in -
trat `n comun\. {i atunci, se `nfiin]a
prima la casa factorului. Din toat\
ar vuna asta niciodat\ nu reu[ea s\
acopere toate „nevoile” `nsemnate
pe perete. Ba cre[tea pre]ul la ma -
te rialele fine, ba se scumpea m`na
de lucru a croitoresei. Cum,  ne cum,
tanti Silvia mereu se pl`ngea c\ nu
a apucat s\-[i fac\ bundi]\, fus t\
plisat\, sau alt batic pentru sluj bele
de duminic\. A[a o ]inea din de cem-
brie p`n\-n iunie, c`nd `i venea fata
de la Dolj [i-i aducea c` te-o bluz\
`nflorat\, care-i lua g`n dul b\tr`nei
de la alte piese noi de `m podobit
dulapul.  

Mai t`rziu, c`nd mi-am `nt`lnit
co legele de c\min, am observat c`t
de valoroase erau aceste „dorin]e”.
Se num\rau `n note de zece. Un ca -
li ficativ maxim [i ultimul rimel a -
p\ rut la Avon era t\iat de pe lista
gal ben\. Lista aceasta era ca o con -
dic\ special ]inut\ pentru mo men -
tele `n care, dup\ o ceart\ cu oglin-
da, fetele `[i d\deau seama c\ ori au
un ochi mai mic dec`t cel\lalt, ori
drep tul e mai sp\l\cit dec`t st`ngul
[i atunci c\utau c`te cinci pagini pe
Google solu]ii nemaipomenit de
ma gice. {i toate rezultatele duceau
la Avon, Oriflame, Yves Rocher
sau L’Oreal, iar ele marcau zilnic
ca tastife de „po]iuni”. 

Iar c`nd una dintre ele a termi-
nat primul semestru cu laude de la
to]i profii, „mami” i-a livrat plicul
cu opt milioane pentru „gecu]a din
mall”. Ce mai conta c\ ultima tez\
[i-o lucrase serios de acas\, iar la
[coa l\ a „servit-o” elegant dirigu-
lui?

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU

Catastiful
nes\buin]elor
� niciodat\ nu reu[ea s\
acopere toate „nevoile”
`nsemnate pe perete

Despodobe[te, mam\, Internetul
� nim\nui nu-i plac co -
lindele `n exces

Alegoria noti]elor 
lipicioase

Bucuriile se pot cump\ra numai
la pachet cu iluziile
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Copiii de pe catalige

Vr\jitorii z`mbetelor pictate
� dac\ e[ti clovn, e[ti un soi de Su perman � „uneori
jur c\ uit s\ fiu altfel chiar [i c`nd nu mai s`nt Papucil\”
� Ciury crede c\ are acel „ceva” pentru copii [i
reu[e[te s\ intre `n mint ea lor 

Abia reu[esc s\-i urm\resc cuvin-
tele [i privirea `n timp ce-mi `n[iruie,
[tren g\re[te, povestea cercurilor albe
[i albastre din jurul ochilor, pe care le
deseneaz\ cu degetele [i cu o vopsea
nev\zut\. „Am de f\cut cel mai greu
[i, totu[i, cel mai simplu lucru din lu -
me: s\ fiu copil”, `mi spune, tres\lt`nd
ca de un g`nd proasp\t, pe care-l sa vu -
reaz\ cu privirea azv`rlit\ pe geamul
tram vaiului. 

Mihai nu e un spirit artistic r\zle]
ori vreo metafor\ alambicat\, ci un co -
pil cu carnet de student `n anul I, prin -
tre ale c\rui degete nu se `nv`rt numai
al goritmi. C`nd nu se joac\ de-a matu-
ritatea, `[i apropie prichindei `n jur [i
`mpr\[tie fericiri f\urite din baloane, la
c`]iva lei bucata. De vreo dou\ anotim-
puri `ncoace, dup\ ce a sc\pat de Bac,
a decis s\-[i umple singur portofelul,
c\ facultatea nu se face f\r\ un calcu-
lator bun [i un sim] s\n\tos al
r\spunderii. {i-a ajuns s\-[i caute
responsa bi litatea `ntr-o meserie pe fi[a
c\reia se rio zitatea nu-i tocmai cap de
list\. O me serie care nu `noat\ `n biro-

cratisme, ci `n
chicoteli poz na[e,

confetti [i chi puri desenate `n culori u -
me de [i vii. Mi hai e cel pe l`ng\ care
tremur\ clov no fobii de-o [chioap\, dar
[i cei care se uit\ de sus la el. {i [tie c\
de la o re pre zenta]ie oamenii trebuie
s\ plece „ori nervo[i, ori ferici]i. ~n
lumea asta tre buie s\ treze[ti reac]ii pe
care s\ le sim]i tu [i-apoi s\ le dai
celorlal]i”, `mi m\r turise[te b\iatul, `n
timp ce se joa c\, cu o n\stru[nicie agi-
tat\, cu bareta ruc sacului. „Defect pro-
fesional”, m\ aten]ioneaz\ complice.

UUnn  aalltteerr--eeggoo  ccuu  aacceellaa[[ii
cchhiipp

Papucil\ e o imagine pe care-o
cons truie[ti, privindu-l pe cel care-l
`n   truchipeaz\, din fragmentele unui
z`m   bet buc\lat [i-un chip `mpodobit
cu-n suflu de copil\rie molipsitor. B\ -
ia tul cu care stau de vorb\ se `mbrac\
`n propriile-i cuvinte [i i se ghicesc,
as t fel, liniile m\[tii pe care o poart\
va ra, pe plaje, `mp\r]ind figurine din
ba  loane, la festivaluri [i la petreceri
pen  tru copii noroco[i. Pentru c\ nu
ori  cine reu[e[te s\ cunoasc\ trupa lui

Ciu fulici, Balonache, M\m\ligu]\,
Sc`r]`il\ [i mul]i al]i „-ici” [i „-ache”,
n\scu]i din vreun hazard de spectacol.
„Eu-s Papucil\ pentru c\, `n prima zi
de lucru mi s-au dat ni[te papuci din \ -
ia mari [i erau rup]i, a[a c\ scoteau un
su net grozav de haios [i-a fost de-a -
juns s\ zic\ cineva un nume ca s\-mi
r\ m`n\ lipit pe frunte”, `[i aminte[te,
amuzat, un Mihai care acum e unul
din me[terii `n complicatele `ncruci[\ri
de baloane colorate. 

Din m`inile lui ies, `ns\, figuri de
ca re copiii de azi nu-[i amintesc ori n-au
[tiut vreodat\. „~mi cer de multe ori tot
fe lul de bazaconii de prin desenele a -
ni mate actuale [i p`n\ [i mie, despre
care pot s\ spun c\-mi lipsesc vreo do -
u\ spi]e, `mi vine greu s\-i mul]umesc
[i mai `ncerc s\ le aduc aminte de Mi -
ckey, Tom [i Jerry sau de c`te-un {trumf,
dar… nu mai ajung la ei astea”, re -
cunoa[te Mihai, f\r\ urm\ de a ba tere
de la dramul de pozitivism pe care-l
`m brac\ mai des dec`t costumul de
clovn. 

„Dac\ e[ti clovn, e[ti un soi de Su -
perman. ~]i pui o masc\ din spatele c\ -
reia po]i juca orice rol, po]i s\ fii orice
[i nimeni n-o s\ te judece, iar uneori
jur c\ uit s\ fiu altfel chiar [i c`nd nu
mai s`nt Papucil\”. A[a merge Mihai
la lucru [i tot a[a se `ntoarce acas\ [i la
[coa l\. El nu e clovnul trist de sub ma -
chiajul greoi al vreunei fericiri pre -
f\cute. A avut de ales `ntre toate mari -
le concerte de vara trecut\ [i Papucel.
„~n meseria asta trebuie s\ fii copil. Eu
am ales s\ r\m`n unul”.

AAnnccaa  TTOOMMAA

De partea cealalt\ 
a nasului ro[u

Cu pa[i de furnic\ pe Copou

� Mihai nu e comediantul trist de sub ma chiajul greoi
al vreunei fericiri pre f\cute

Costi
a fost pentru trei zi -
le furnic\. A lucrat
ca mascot\ pentru
US Travel s\ pl\ -
teas c\ o datorie pe
ca re o f\cuse la un
bar. „Am purtat trei
zi le un costum ro[u
de furnic\ chiar la `n -
ce putul lui oc tom -
brie, pe c\ldura aia,

prin fa]a Universit\]ii „Cuza”. Atunci
mi-am zis c\ nu mai beau, dar de un -
de? Cine s\ se ]in\ de cuv`nt...”. Este
student `n anul al III-lea la Fa cul ta tea
de Geografie, dar nici prin g`nd nu `i
trece s\ se apuce de licen]\. ~mi spune
c\ are timp p`n\ se `nsoar\ s\ o dea [i
pe aia. Lucreaz\ doar c`nd are nevoie
de mai mul]i bani de buzunar dec`t `i
trimit p\rin]ii sau c`nd are de pl\tit
datorii.

TTrreeii  zziillee  ccuu  tt\\[[ccuu]]aa  `̀nn
ssppiinnaarree

La `nceput, `n prima zi `n care s-a
dat drept furnic\, i-a fost ru[ine. Se

g`ndea c\ oamenii vor r`de de el iar cel
mai mult se temea de ce vor zice fe te -
le. A aflat repede `ns\ c\ nu r`dea ni -
meni de el, c\ toat\ lumea voia s\ fac\
po ze [i chiar a f\cut rost [i de c`teva
numere de telefon de la „boboace”.
„Am f\cut mai  multe poze dec`t ai v\ -
zut tu pe Facebook `n alea trei zile `n
ca re am purtat costumul. M\ bate g`n -
dul s\ m\ angajez iar pentru c\ am cu -
nos cut o gr\mad\ de lume atunci”.
Con  tinu\ s\-mi povesteasc\ cum tre -
bu ia s\ ]in\ cu m`na capul din ghips al
fur nicii `n care era `mbr\cat [i lua
pauz\ doar c`nd aceasta `i amor]ea.
„Aveam o t\[cu]\ pus\ pe un b\] `n sp a -
te. B\]ul era adus de mine [i era de fapt
o coad\ de mop [i de fiecare dat\ c`nd

m\ `ntorceam trebuia s\ fiu atent s\ nu
lovesc pe cineva cu coada aia. Oricum
s-a mai `nt`mplat s\ mai dau `n oa meni
cu ea din gre[eal\ c`nd eram cu mintea
aiurea”. ~[i aminte[te c\ l-a v\zut un
profesor c`nd a intrat `n U ni ver sitate s\
mearg\ la toalet\ [i avea doar partea de
jos, cea cu picioare mari [i colan]i
negri , iar profeso rul a crezut c\ se ]ine
de poante a[a c\ a vrut s\-l scoat\
afar\. „Eu `i spuneam c\ trebuie s\
merg la baie c\ fac balt\ acolo, el

nimic. A trebuit s\-i explic c\ sunt stu-
dent [i c\ lucrez ca mascot\ pentru o
firm\, c\ altfel m\ scotea afar\ [i
r\m`nea s\ m\ ascund prin tufi[uri”.
Acum e liber profesionist cum `i place
s\ spun\, dar se g`nde[te s\ se angajeze
iar [i promite s\ nu se mai cread\ in -
sec t\. Vrea s\ `ncerce [i costume de a -
ni male.

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

Pentru oamenii care-[i
poart\ curcubeul `n

suflet, m\[tile nu s`nt o
povar\. Dincolo de ele
nu se ascunde un chip
trist, ci voca]ia co pi l\ -
riei perpetue. De fiecare
da t\ c`nd se str`mb\,
clov nii de ocazie `[i
prelun gesc inocen]a cu-n
ho hot. Iar c`nd se urc\
pe ca talige reu[esc s\
a tin g\ inima micu]ilor.
A tunci realitatea lor se
preschimb\ `ntr-o po -
ves  te, iar ei `n per so  na -
je pentru care vraja nu
se destram\ niciodat\.

„}ar\, ]ar\, vrem osta[i! Pe cine?
Pe tine!” – [i Ciury, clovnul care ca -
ut\ printre copii solda]i buni de dus
pe front, `i separ\ `n dou\ baricade.
Es te greu s\ `[i fac\ vocea ascultat\
c`nd `n jur roiesc c`teva zeci de ]`nci
[i mai are [i un nas mare, ro[u. „Dar
tre  buie s\ [tii s\ `i ]ii `n fr`u, altfel [i-
o iau `n cap. {i nu vrei s\ [tii cum e s\
ai 30 de copii care alearg\ prin jurul
t\u incontrolabil”, poveste[te Bog -
dan, zis Ciury, cobor`nd privirea `n
cea[ ca de cafea de pe mas\. Toarn\
lap tele [i amestec\, amintindu-[i de
pri ma dat\ c`nd s-a costumat `n
clovn. „Nu a fost o experien]\ tocmai
pl\cut\” spune, schi]`nd o jum\tate
de z`m bet. A fost pus de o coleg\ de-a
lui s\ scoat\ la joc un copil care st\tea
`ntr-un col] [i butona telefonul. „Am
mers la el [i i-am zis «dar de ce stai
singur? Hai s\ ne juc\m!». El mi-a
tras o privire ̀ n sil\ [i mi-a spus: «plea-
c\ de aici! Uite ce fa]\ de fraier ai!»”.

„„}}\\cc\\nniittuull””  ccaarree  
ttee--nnvveesseellee[[ttee  

Oricum, crede c\ are acel „ceva”
pentru copii [i reu[e[te s\ intre `n
mint ea lor fiindc\ rezoneaz\ cu  spiri -
tul lor zburdalnic. Pentru c\ [i el este
a[a. „~nc\ nu am sc\pat de eticheta de

«]\c\nit», de[i m\rturisesc c\ m-am
mai cumin]it `n ultima vreme”, spune
t`n\rul purt`ndu-[i ochii de un albas-
tru cenu[iu prin `nc\pere. „Eu cred c\
trag la mine copiii”, altfel, cum ar fi
putut s\ fac\ at`tea chipuri inocente
s\ r`d\ timp de [ase ani? {i nu doar s\
r`d\. 

~[i aminte[te c\ „odat\, am fost la
o petrecere unde erau doar copii de
doi [i trei ani. Imediat ce am intrat,

ze ce dintre ei s-au pus pe pl`ns. I-am
spe riat, erau prea multe culori pentru
ei. {i mai am [i o p\l\riu]\ mare cu o
floare”, poveste[te Ciury creion`nd
floarea imaginar\ deasupra capului. 

Pome]ii proeminen]i i se `nro[esc
`n vreme ce poveste[te despre visul
s\u de a avea propria [coal\ de enter -
tain  ment. ~n care s\ `i `nve]e pe dis-
cipolii s\i cum s\ deseneze c\]ei pe
obrajii fragezi ai copiilor, s\ mearg\
pe catalige [i s\ fac\ anim\lu]e din
ba loane `mb`rlig`nd cauciucul cu a -
ce ea[i  rapiditate pe care o au de ge -
tele lui. Dar p`n\ c`nd visul se va a -
pro pia de realitate, Ciury e mul]umit
de ceea ce face acum. At`ta timp c`t
re u[e[te s\ prefac\ z`mbetul larg pic-
tat pe chip `n unul contagios, consi -
de r\ c\ [i-a `ndeplinit misiunea. 

{i nici chiar c`nd a fost statuie `n
Mall [i s-a sprijinit de bastonul lui
Charlie Chaplin timp de cinci ore
nu s-a pu tut ab]ine s\ nu st`rneasc\
z`mbete `n jur. M\car pentru c\ purta
p\l\ria ca ra ghioas\ a comediantului. 

Ceea ce `ns\ nu `i place atunci
c`nd joac\ rolul unei statui este c\ nu
poate r`de. „Trebuie s\ fii mut. Stan\
de piatr\. ~]i fixezi un punct [i `l ur -
m\ re[ti cu privirea tot timpul. A[a c\
poa te veni oricine s\ se mai mu ]\ reas -
c\ `n fa]a mea, eu nu voi schi]a un

gest”, spune t`n\rul ridic`nd spr`n cea -
na str\puns\ de piercing. 

Ciury crede c\ dac\ un lucru tre -
bu  ie s\ se `nt`mple, se va `nt`mpla
mai devreme sau mai t`rziu. Dar nu
cre  de c\ rolul s\u de bufon este acci-
dental. Doar i se potrive[te ca o m\ -
nu [\ din aia alb\ mare, de clovn.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII

~n papuci de
Charlie Chaplin

� dac\ re u[e[te s\ prefac\ z`mbetul larg pictat pe
chip `n unul contagios, se consi de r\ `mplinit 

Ciury viseaz\ s\ aib\ propria [coal\ de entertainment

� cel mai mult se temea de ce vor zice fe te le

Din polul opus



Opinia Veche: Se poate lucra cu
por]elanul ca-n fier, cu ambi]ie?

Andrei Corbea-Hoi[ie: Se poate,
desigur, dac\ [i tehnicile folosite s`nt
suficient de delicate, pe m\sura ma te -
ri ei. Fiindc\ din forma pe care por ]e la -
nul o are datorit\ unei tradi]ii, poate s\
apar\ foarte u[or informul. ~n familia
mea exista o afinitate fa]\ de por]elan,
pentru c\ bunicul a avut un magazin de
sticl\rie. El era de profesie, fierar [i
sticlar. A `nv\]at la {coala de Arte [i
Meserii din Viena, a[a c\ practica sa
era c`t se poate de serioas\. C`nd s-a
mai `nst\rit, a reu[it s\-[i deschid\ un
ma gazin modest de obiecte din sticl\.
~mi povestea c\ avea [i un mic raion
unde vindea lucruri deosebite, precum
por]elanuri Rosenthal.

O.V.: Familia dumneavoastr\ a
p\s trat bucuria vie]ii, chiar dac\ tre -
cuse prin deportare?

A.C.H.: E adev\rat c\ `n 1941, toa -
t\ familia bunicilor mei, adic\ el, bu -
nica, m\tu[a [i mama fuseser\ de por ta]i
`n Transnistria. Dar nu mi-au vorbit
aproape niciodat\ despre lu cru ri le aces-
tea. Numai printr-o minune au sc\pat.
De fapt, cea mai neverosimil\ minune
a tr\it-o bunicul. ~ntr-o zi, a ve nit o uni-
tate SS `n lag\rul administrat de jan-
darmeria rom=n\, iar bunicul a fost
luat. De obicei, oamenii care ple cau cu
aceste unit\]i, nu se mai `n tor ceau. Lui
i s-a `nt`mplat aceast\ minu ne, c\ s-a
`ntors. Sigur, minunea i-a atins [i pe
ceilal]i, [i pe mama, pe m\ tu [a [i pe
bunica mea, care [i ele, au su pravie]uit.

O.V.:A]i [tiut din copil\rie aceas -
t\ istorie personal\?

A.C.H.: Lucrurile acestea le-am
aflat mai cur`nd de la bunici, dec`t de
la mama. Dar [i ei au fost destul de dis-
cre]i `n aceast\ privin]\. Ulterior, prin

ceea ce am citit `n diverse memorii [i
c\r]i, am reconstituit un cotidian care
ar fi putut foarte bine s\ fac\ `n a[a fel
`nc`t s\ nu exist. Dar p`n\ `n ado-
lescen]\, nu-mi amintesc s\ m\ fi `ntre-
bat vreodat\ asupra insecurit\]ii lu  mii.
Un element perturbator pentru copil\ria
mea a fost `ns\ obsesia p\ rin]ilor [i-a
bunicilor, de-a m\ face s\ `nv\] un in-
strument muzical. Am `n ce put de tim-
puriu s\-mi petrec timpul chi nuindu-m\
s\ exersez la vioar\. Ma ma luase un
abonament la filarmo ni c\ [i `n fiecare
vineri seara, mergea cu mine acolo. Era
un ritual. ~n felul acesta, `mi exersam [i
memoria. A[a cum al]ii [tiau to]i
juc\torii unei echipe de fotbal, eu
cuno[team pe to]i membrii Orchestrei.

N-am avut con[tiin]a 
nefirescului

O.V.: Intrarea `n lume s-a f\cut
pe por]ile Negruzzi-ului?

A.C.H.: La Negruzzi am ajuns `n
ultimul ciclu. Iar pentru mine, a fost
iar\[i o mic\ traum\ fiindc\ veneam de
la Liceul de Muzic\ [i Arte Plastice
„Octav B\ncil\”, unde eram un elev
bun, dar deprinsesem o team\ aproape
patologic\ de matematic\. P\rin]ii mei
avuseser\ deodat\ revela]ia c\ n-am s\
ajung s\ fac o carier\ cu vioara. Iar tata
a decis c\ trebuie s\-mi dea o educa]ie
care s\ m\ preg\teasc\ pentru via]\. A[a
am ajuns la Negruzzi. Am avut noroc,
fiindc\ am `nt`lnit un profesor de
rom=n\ extraordinar, c\ruia `i da to rez
imens, profesorului Manolache. Am
f\cut `mpreun\ cu al]i colegi, pri ma re-
vist\ a liceului. Se f\cuse [i o sta ]ie
radio de emisie intern\. A[a c\ reali zam
[i-o emisiune pe care-o imprimam [i
care se difuza `n pauza mare, `n fie ca re
zi. Eram a[a de absorbit, `nc`t `n clasa
a XI-a am avut deodat\, iar\[i, re vela]ia
c\ dac\ nu pun m`na s\ `nv\] la matem-
atic\, n-am nici o [ans\ s\ trec. P`n\ la
urm\, am f\cut preg\tire [i am `nv\]at
at`t de bine, `nc`t am intrat la Bacalau-
reat cu fruntea sus [i-am luat [i zece.
Dar n-a ajuns s\-mi [i pla c\. Faptul c\
aveam o anumit\ idiosincrazie [i fa]\ de
chimie, [i fa]\ de fi zic\, m-a `ndep\rtat
definitiv de pers pectiva pe care mi-o
preg\teau p\rin]ii mei, aceea de a m\
face doctor.

O.V.: I-a]i dezam\git?
A.C.H.: Da, dar s-au `mp\cat cu

ideea. Singurul lucru pe care l-au con-
siderat esen]ial a fost acela de-a m\
`mpiedica s\ dau la Istorie, fiindc\ erau
convin[i c\ nu se putea face a[a ceva
`ntr-un mediu at`t de ideologizat. A[a
c\, dac\ n-am vrut s\ m\ fac artist, dac\
n-am vrut s\ m\ fac doctor, compro-
misul a fost s\ merg la Facultatea de
Litere. {i, iar\[i, pentru a fi mai siguri
de viitor, nu la Rom=n\ principal, ci la
Rom=n\ secundar. Dar p`n\ la urm\, `n
’74, c`nd am absolvit Fi lo lo gi a, tot m-
am `nscris la f\r\ frecven]\, la Istorie.

O.V.: A]i crezut vreodat\ `n ins -
taurarea unei lumi noi, `ntr-o istorie
care-o poate lua pe scurt\tur\, `n lo -
cu ind o lume cu o alta, eradic`nd-o
pe cea veche?

A.C.H.: Trebuie s\ spun c\ in-
teroga]ia aceasta am avut-o destul de
t`r ziu. Am ajuns s\ meditez asupra fun-
damentelor lumii `n care tr\iam abia `n

perioada adolescen]ei. N-am primit din
familie o ilustra]ie a refuzului lu mii `n
care tr\iam. N-am avut con[tiin]a c\
ceea ce tr\iesc este o nega]ie a firescu-
lui. Sentimentul unei sufoc\ri reale a
ap\ rut abia dup\ ce am `nceput s\ tr\ -
iesc pe picioarele mele. Bunicul mu ri -
se, iar eu descopeream c\ pe baza unui
decret venit de azi pe m`ine, angajarea
mea la Universitate, devenea o utopie.
Ar fi trebuit s\ r\m`n `n Universitate,
`n mod normal, dar decretul prevedea
c\ aceasta nu mai este posibil f\r\ un
stagiu `n `nv\]\m`ntul preuniversitar.
Pentru c\ eram [ef de promo]ie, pu team
teoretic, s\-mi aleg postul, dar `l prim-
isem pe acela de profesor de german\
la {coala Nr. 13. ~nceputul acesta a fost
at`t de bulversant pentru mine, `nc`t
chemarea `n armat\, care a venit ime-
diat dup\ absolvire, m-a bucurat. Am
plecat pentru a mai atenua [ocul im-
pactului direct cu realitatea. Iar sen za]ia
aceasta a imposibilit\]ii de a ajun ge la
destina]ie s-a amplificat tot mai mult,
p`n\ la sufocare. Viitorul meu era, pur
[i simplu, suspendat. Faptul c\ dintr-o
dat\, o anumit\ ofert\ de carie r\ a
disp\rut a[a, ca un fum, m-a determinat
s\ caut diverse refugii. A[a c\ ̀ n ’78 m-
am `nscris la doctorat. Am zis c\ prin
asta, `mi voi g\si o preocupare care s\
func]ioneze ca o amortizare `n fa]a
prezentului. Am avut un mare no roc,
nu at`t prin doctoratul `n sine, c`t prin
faptul c\ `n 1975, prietenul meu,
Alexandru C\linescu, m-a recoman-
dat lui Adrian Marino. El scotea atunci
o revist\ relativ celebr\ [i a `nceput s\
m\ publice. Marino a avut o `ncredere
imens\ `n mine [i asta mi-a dat mie `n -
sumi, `ncredere, speran]\ [i curaj. Am
c\utat mereu insule de refugiu, sau de
acomodare.

Ar fi fost, poate mai `n]elept
s\ nu am nici o leg\tur\ cu
aceast\ istorie

O.V.: Redac]ia revistei „Dialog”
a constituit o astfel de insul\?

A.C.H.: Da. Activitatea din presa
studen]easc\ a fost o relativ\ oaz\ de li -
bertate. Ulterior, dup\ 1980, am de ve -
nit cercet\tor la Institutul Phili ppi de,
care pe atunci se chema Centrul de Is -
torie Literar\ [i Folclor al Uni ver si -
t\]ii, fiindc\ Academia nu mai avea un
institut de cercetare. Atunci am re venit
iar [i la revist\, unde scrisesem `n tim-
pul facult\]ii [i unde g\sisem o ni[\ a
mea. Tr\iam `ntr-un soi de mul ]u mi re,
dar una ̀ n sensul celei de azi, pe m`ine.
Am ̀ nceput s\-mi petrec zilele [i week-
end-urile la redac]ie. Cu cei de acolo,
`mp\rt\[eam acela[i destin. Fa]\ de ei,
poate c\ eram avantajat, totu[i, fiind c\,
dac\ `ntr-o zi a[ fi decis s\ plec, a[ fi
putut-o face mai lesne. To]i prietenii
mei plecaser\ deja, iar aceas t\ dilem\,
de a merge [i eu dup\ ei, sau nu, era
coroziv\. M\ vedeam r\mas sin gur [i
f\r\ viitor. Dar n-am plecat. Iar ̀ n 1990,
c`nd foarte mul]i au p\r\sit Rom=nia,
de la Cluj, de exemplu, pro fesorul
Mo]an, de la Germanistic\, ia r\[i am
spus c\ s\ plec acum, mi se pare ab-
surd, c\ doar aveam at`tea de f\cut.

O.V.:Cum `i privi]i pe partizanii
non-implic\rii, cei care devin, `n de -
ob [te, [i judec\tori `nfoca]i?

A.C.H.: Ce s\ spun? Judec\]ile ul -
te rioare s`nt simple, mai ales la cei ca -
re nu au tr\it acelea[i experien]e [i nu
au marca, pe propriul suflet, a ce a `n -
semnat un mod de via]\ obstruc]ionat
`n felul acela. ~n general, via]a cap\t\
complexitate atunci c`nd exist\ [i o con[ -
tiin]\ a ei. Cei care aleg non-implicarea,
tr\ind, p`n\ la urm\, f\r\ con[ ti in ]a a
ceea ce se petrece de fapt, in con[ tien]i,
ca s\ m\ exprim `n termenii schopen-
hauerieni, dup\ principiul c\ via]a este
doar voin]\, iar nu [i re pre zentare, intr\
`n existen]a unui firesc c`t se poate de
f\r\ problematizare. ~n cli pa `n care
apare [i reprezentarea, atunci idealurile
s`nt multe, consecin]ele se ara t\ [i ele
diverse [i acaparatoare, iar deciziile s`nt
greu de luat. Ce s\ spun? Eu am ̀ ncetat
demult s\ mai caut prin ziare [i s\ mai
urm\resc albiile [i to rentele acestor
judec\]i. S`nt cu totul [i cu totul al\turi
de ceea ce fiecare a tr\it `n felul lui, `n
anii respectivi. A[a a fost s\ fie. ~n mo-
mentul de fa]\, singurul lucru despre
care se poate vorbi es te despre cum
ceea ce va urma, s\ nu fie mai r\u dec`t
ceea ce-a fost. De aceea, continui s\
cred c\ ar fi fost poate mult mai ̀ n]elept
s\ nu am nici un fel de le g\tur\ cu
aceast\ istorie. Dar s-a `n t`m plat s\ am
[i chiar dac-ar fi fost mai co mod, nu am
fugit, nu m-am retras `n indiferen]\ sau
pasivitate, iar acum, `n nici un caz, nu
voi fi eu cel care s\ m\ dezic de ea.

Am spus c\ voi continua
p`n\ c`nd nu se va mai putea

O.V.: Citind notele informative
publicate de Luca Pi]u, am v\zut c\
[i numele dumneavoastr\ era deseori
„denun]at”, fiindc\ facilita]i pu -
blicarea unor articole care inspir\ la
disiden]\.

A.C.H.:Mi s-a p\rut foarte impor-
tant `n perioada respectiv\ s\ `ncerc s\
ob]in ceea ce mi se p\rea c\ este maxi -
mum `n condi]iile date. Despre ne go -
cie rile cu cenzorii, sau cu cei care,
inoficial erau cenzori, pot povesti
foarte multe. ~ntrebarea era, desigur, s\
ac cep]i raderea unui poet, s\ zicem a lui
Nichita Danilov, sau s\-l `ntrebi pe el
dac\ este de acord s\ modifice dou\
ver suri, dar totu[i poemul s\ apar\ [i
nu mele s\ intre `n circuit. Asta era `n -
tre barea. Dac\ nu mi-ar fi p\sat, m\ re -
tr\ geam cu totul. Dar mi-a p\sat de
lu crurile astea! Eu nu [tiu s\ fi devenit
nici un mare poet [i nici s\ m\ fi f\cut
remarcat `n profesia mea, prin revista
„Dialog”. Tot ce-am f\cut acolo, era fi-
indc\ am crezut `n al]ii [i-n felul acesta
de expresie. Am `nlesnit publicarea a
foarte multe lucruri fiindc\ a[a
prindeam `ncredere `n noi, c\ ceva, ce -
va, poate fi totu[i exprimat. Odat\, una
dintre negocieri a fost chiar sur prin z\ -
tor de u[oar\, cu toate c\ num\rul avea
s\ trezeasc\ o furie imens\. Am publi-
cat pe prima pagin\, o imagine cu Cea -

u[escu care p\rea s\ dea noroc cu
{tefan cel Mare. Cel care a semnat
atunci, pentru ultima oar\, de altfel, c\
apoi a fost schimbat, era tovar\[ul Cor -
caci, corespondentul „Sc`nteii” la Ia[i.
Lui i s-a p\rut chiar interesant\ ali pirea
a dou\ tablouri `n felul acesta. Dar alte
negocieri au fost mult mai gre le, cu
prec\dere dup\ 1985, c`nd mizele de-
veneau din ce `n ce mai dificile. Nu
numai c\ trebuia mereu s\ justific de ce
semneaz\ Liiceanu, sau Or nea, sau de
ce apare numele lui Steinhardt. Dar
am publicat `n 1986, sau 1987, pe
prima pagin\, ruina `n curs de demolare
a ceea ce fusese casa lui
Kog\lniceanu. Era ca [i cum, `n vre-
mea respectiv\, o revist\ ar fi dat pe
prima pagina: „M\n\stirea V\c\re[ti –
`n curs de demolare”. Se puteau face
unele lucruri, fiindc\ avantajul nostru
era c\ nu treceam printr-un sistem de
cenzur\ performant, cu oameni foarte
instrui]i. Chiar am ]inut, aici la Uni ver -
sitate, `n plin\ perioad\ comunis]\, un
curs despre literatura german\ din tim-
pul celui de-al treilea Reich. Ex pli cam
deseori, toate mecanismele cenzurii,
dar cu exemple din istoria Ger ma niei.
A[a c\ putea oricine s\ `n ]e lea g\ foarte
bine, dac\ voia.

O.V.: Era]i con[tient `n perioada
aceea c\ mesagerilor li se taie capul?

A.C.H.: Am spus c\ voi continua
p`n\ c`nd nu se va mai putea. Iar `n pri -
m\vara lui ’89 mi s-a spus c\ nu se mai
poate. {i nu s-a mai putut. Nu m\ rul a

disp\rut. Am f\cut-o at`t c`t am putut.
Revista avea o reputa]ie foarte bun\, de
altfel. Circula `n mediile scriitorice[ti,
mergeam la Bucure[ti, aveam colabora-
tori. Ap\reau articole foarte se rioase.
Din punctul acesta de vedere, revista
era cunoscut\ [i avea impact. Asta `mi
d\dea sentimentul unui lucru c`t de c`t
bine f\cut, `n condi]iile date. Nu fac din
chestia asta vreun moment de eroism,
de asumare a luptei cu pute rea. Re-
cunosc c\ revista aceea re pre zen ta ceva
ce-mi pl\cea enorm, iar ac tivitatea de
acolo o f\ceam cu obstina ]ie, a[a c\ nu
pot poza `n nici un fel de martir.
F\ceam revista aceea cu do bi toa c\, cu
idioat\ obstina]ie.

Ca ambasador, am sim]it c\
m\ `ndep\rtez de mine
`nsumi

O.V.: Spunea]i c\ bursa Hum -
bold primit\ „`n rate”, a fost un ma -
re noroc, fiindc\ v\ permitea s\
ajun ge]i `n str\in\tate [i s\ spune]i
des pre ceea ce se `nt`mpla aici.
Spera]i c\ `n felul acesta s\ se precip-
ite ceva `n schimbarea evenimentelor
din ]a r\, prin actul de a spune [i de a
se afla?

A.C.H.: Mi s-a p\rut c\ e de datoria
mea s\ fac asta, s\ le spun celor din
afar\ se `nt`mpl\ `n Rom=nia. {i cred
c\ era chiar `n 1987, c`nd m-am `nt`lnit

cu Sandu C\linescu, `nainte de o ple-
care a mea. El [tia c\ m\ v\d cu Gelu
Ionescu, de la „Europa Liber\”, a[a c\
l-am `ntrebat: „{i ce s\-i mai spun?” {i
mi-a spus ce trebuia s\-i mai spun. N-a[
putea avea trufia de-a considera c\ am
f\cut cine [tie ce. A fost un lucru pe
care l-am considerat firesc, de vreme
ce-am putut pleca datorit\ rectorului
Barbu. {i datorit\ Funda]iei Humboldt
[i lui Hans Robert Jauss, care a fost
de acord cu fragmentarea aceasta, am
reu[it s\ ajung `n Occident. Aceast\
fragmentare mi-a prins foarte bine fiind -
c\ [tiam clar c\ nu mi se va permite un
an `ntreg `n Germania. ~n ’83, c`nd a
fost Ple[u sau Liiceanu, asta poate mai
era posibil, ei, fiind `n Bucure[ti, au
putut ap\sa pe alte pedale. Dar aici, `n
Ia[i, nu se putea. Dac\ n-ar fi fost
Barbu care s\ `n]eleag\, n-a[ fi putut
avea aceast\ burs\. A fost o perioad\
foarte tulbure, de altfel, plin\ de pre-
siuni [i de evenimente nefericite.

O.V.: Acum sim]i]i nevoia s\
uita]i?

A.C.H.: Bine`n]eles. Vreau s\ v\
spun c\ inserarea `n cotidian, `n ceea ce
fac, m\ las\ s\ m\ desprind de istoria
asta. {i, `n mod voluntar, eu nu vreau
s\ tr\iesc acum, `n acelea[i coordonate
ale trecutului. S`nt unii care n-au putut
ie[i de acolo. Repet\ mereu ce li s-a `n -
t`mplat [i numai despre asta pot vorbi.
Stau `n fa]\ cu propriul lor dosar. ~l re -
citesc de nu [tiu c`te ori. Dup\ ce am
constatat c\ nu am dosar, eu am re fu zat
s\ m\ mai `ntorc `n trecut. Puteam [i eu
s\ `ncep s\ fac investiga]ii [i, `n mod
sigur, a[ fi g\sit foarte multe. Dar nu
vreau s\ citesc ce note informative
exist\ despre mine. Nu vreau s\ aflu lu-
crurile astea.

O.V.: A]i regretat via]a de am ba -
sador `n Viena?

A.C.H.: ~ntr-un fel mi-a p\rut r\u
fiindc\ [tiam c\ am `nceput at`tea [i nu
le-am putut continua. {i aici s`nt de
povestit o mul]ime de lucruri: cum am
reu[it s\ ob]inem un vot `n Par la men -
tul Austriac, pe care nu-l visa nimeni,
nici B\sescu, nici T\riceanu, cu doar
dou\ voturi `mpotriva ader\rii Rom= -
niei la Uniunea European\. Dar, s`nt
foarte mul]i martori. De ce s\ po ves tesc
eu, c`nd m-au v\zut at`]ia? ~n pri mul
r`nd, poate povesti Ungureanu, care
era ministru. Dar poate c-a fost o eroare
c-am acceptat s\ plec, de la bun

`nceput. Fiindc\ demisia trebuia s\ mi-o
dau! Bine, mi-au spus mul]i atunci c\
n-ar trebui s\ p\r\sesc acel loc. {i
pre[edintele OMV-ului, la Viena, mi-a
spus c\ ar trebui s\ r\m`n. Dar nu pu -
team s\ las ca vulnerabilitatea mea s\
se r\sfr`ng\ asupra institu]iei [i, mai
ales, nu voiam s\ las nicicum `mpresia
la minister c\ pozi]ia mea este mai im-
portant\. Dac\ am f\cut ceva bine, s-o
spun\ Ungureanu sau Cioroianu, nu
eu. Cioroianu a fost, de altfel, mirat
c`nd i-am `nm`nat demisia. A zis „dar,
dac\ insista]i...” Dar eroarea a fost c\
am acceptat propunerea lui Ungureanu,
de-a m\ duce acolo. Asta a fost eroa rea.
Fiindc\ am renun]at la profesie timp de
trei ani. Adic\, timp de trei ani de zile,
n-am f\cut nimic, absolut ni mic, `n
afara unui colocviu pe care l-am orga-
nizat aici, la Ia[i. C-am plecat, nu mi-a
r\pit numai timpul, dar mi-a r\pit [i
lini[tea! ~n ziua `n care pre[edintele
vine bolnav [i se interneaz\ acolo, cre -
de]i c\ ai o miime de secund\ liber\ ca
s\ te g`nde[ti la altceva? C`nd m`ine are
loc `n Parlament nu [tiu ce vot, crede]i
c\ exist\ timp de g`ndit la alt ce va? Am
sim]it c\ m\ `ndep\rtez de mine `nsumi.
{i [ti]i c`nd resim]eam? Am fost invitat
la o conferin]\ [i la do u\, trei colocvii
de specialitate. Iar atunci vedeam
u[oara ironie cu care se uitau colegii
germani [i austrieci la mi ne, de parc\
mi-ar fi spus: „Uite ce-ai ajuns!”

O.V.: V-a]i recunoscut vreodat\
`n destinul lui Paul Celan, ca erou
aflat `n c\utarea eliber\rii sinelui de
acea „fals\ con[tiin]\” a mediului?

A.C.H.: Nu. Nu m-am eroizat ni -
cio dat\. El a fost erou. Am toat\ con -
vingerea c\ a fost. Dar nu a[ putea
niciodat\ s\ m\ declin pe mine ca fi-
indu-i pe urme. El a avut o suferin]\ le -
gat\ de o vin\ imaginar\, repro[`ndu-[i
mereu c\ nu [i-a urmat p\rin]ii `n
Transnistria, iar el a supravie]uit, `n
timp ce ei, nu. O vin\ despre care n-a
putut vorbi mult\ vreme [i care l-a con-
fiscat. ~n ceea ce m\ prive[te, eu am
`ncercat s\ tr\iesc ca un om normal, `n
acord cu mine [i cu ceea ce mi-a pl\cut
s\ fac [i am f\cut: s\ citesc ceea ce mi-
a pl\cut s\ citesc, s\ studiez ceea ce mi-
a pl\cut s\ studiez, `n discre]ia unei
activit\]i de cercetare [i profesorat.

Oana OLARIU
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8 MICROFONUL DE SERVICIU

Are o modestie care pare `n lumea de azi greu de-n]eles.
De ce omul care a pus bazele {colii de Jurnalism de

la Ia[i, acela[i care a pus [i bazele Editurii Universit\]ii, pe
care-a condus-o dintotdeauna, omul care a convins Ger-
mania c\ România e pe potriva Uniunii Europene, cel care
a profesat la Universitatea Paris VIII, precum [i la altele
dou\, din Germania, membru al Academiei din Erfurt [i
cel care a primit distinc]ia de Doctor Honoris Causa la
Universitatea Konstanz, fondatorul {colii de Germanistic\
din Ia[i [i al Societ\]ii de Germani[ti ai Europei Centrale,
s-ar ascunde `n perdele de fum, f\r\ s\ fac\ vreun caz din
toate acestea? „Al]ii pot vorbi despre mine, nu eu”, `mi
repet\ Andrei Corbea-Hoi[ie. Poate c\ vremea c`t a fost
titular la Centrul Interna]ional de Cercet\ri „Blaise Pascal”
al {colii Normale Superioare, din Paris, ori anii `n care a
studiat filosofia [i cultura german\ l-au transparentizat,
cur\]`ndu-l prin spirit ordonat [i abstract, pecetluindu-l cu
o intim\ recunoa[tere a propriului firesc ce ]ine de-o uni-
versal\ „ra]iune practic\”. ~mpline[te acum 60 de ani,
dorindu-[i condi]ia „omului normal”. Ca orice cunosc\tor
al por]elanului, [tie c\ armonia normalit\]ii e o piatr\
filosofal\ mai pre]ioas\ dec`t cea a oric\rui eroism, fi-
indc\ pretinde a ]ine `n fr`u `ns\[i fragilitatea. L-a cunoscut
prea bine pe Paul Celan, citindu-l, afl`ndu-i biografia [i
`n]eleg`ndu-i via]a, ca s\ [tie ce-nseamn\ limanul lini[tei
[i-al accept\rii unei vie]i, cu toate c`te o pot umple, iar un-
eori, `mplini.

l interviu cu germanistul Andrei Corbea-Hoi[ie

Am luat mereu lumea a[a cum era, `ncerc`nd s\ g\sesc frumuse]ea din ea

{i-a pus pariul cu p\pu[arii tutu ror
timpurilor, fond`nd lespezi temei ni ce
pe care cei din urm\, s\ calce cu ̀ n cre -
dere. N-a [tiut niciodat\ ce-n seam n\
dezechilibrul, furia ori disperarea de-
a rade de pe fa]a p\m`ntului oameni,
cu tot cu lumile lor, fiind c\ [tia c\
numai `n paradis, sufletele fac ceea ce
vor, dar lumea celor din carne [i oase
nu e a cerurilor. {tia pe ce lume
tr\ie[te, dar mai [tia [i c\ alta, oamenii
nu au, a[a c\ s`nt datori [i responsabili
s\ des co pere frumuse]ea printre
perdelele de fum pe care le-ar putea,
la o adic\, trans forma `n curcubee,
chiar dac\ mai tulburi. N-a avut or-
goliul celui c\ruia ni mic nu-i este de
pre], astfel `nc`t to tul s\ echi valeze cu
nimic [i s\ poat\ alege ori una, ori alta,
cu senin\tate.

S-a l\sat purtat de-un crez al cura-
jului cu dublu t\i[, al unei morale pri-
vate, care o poate, f\r\ tr`mbi]e [i f\r\
cutremure, escamota pe aceea forma -
l\. Dar ̀ n asemenea fel, ̀ nc`t niciodat\
s\ nu pretind\ laurii eroului or go lios,
dar nici s\ nu expun\ vreo lume, la ris -
cul de-a piere odat\ cu el, ori din prici -
na lui. La revista stu den ]eas c\ „Dia log”
a lucrat, cum spune, „cu dobitoac\ ob -
sti na]ie”, `ngrijindu-se de cele mai
„ins tabile structuri”, ne  gociind cu cen-
zura, formal\ [i in formal\, astfel `nc`t
metafora ade v\ rului s\ apar\ `n locul
spa]iului alb, al cataractei. ~[i iube[te
victoriile, de pe vremea c`nd prima pa -

gi n\ a revistei g\zduia imagini nemin -
ciunoase [i ti tluri care „f\ceau furori
la Europa Li ber\”.

Pietre de temelie
C`nd a primit bursa Humboldt, nu

s-a speriat c\ i s-a r\pit bucuria de-a res-
pira un an `ntreg `ntr-o limpede at -
mosfer\, `n str\in\tate. {tia c\ avea s\
primeasc\ o alt\ bucurie, aceea a unui
scafandru care, din c`nd `n c`nd, se ri -
dic\ la suprafa]\ [i trage aer `n piept.
„Sim]eam c\ e de datoria mea s\ spun
`n afar\ ceea ce se `nt`mpla `n ]ar\”,
spune germanistul Andrei Hoi[ie, iar
glasul `i e tulburat. Tul bu re `i este,
fiind c\ nu [i-ar permite s\ se cread\ o
fiin]\ cu adev\rat `nalt\, iar modestia-l
`ndeamn\ s\ considere idealul, firesc,
iar datoria de dincolo de sine, de ase -
menea, natural\. Bursa aceea avea s\-l
trimit\ `n Germania, nu pentru un an
`ntreg, ci numai din c`nd, `n c`nd, pe
felii, pentru conferin]e [i colocvii.

Din ]ar\ n-a plecat `nainte de ’89,
iar dup\ aceea, c`nd „erau at`tea de f\ -
cut”, dup\ cum spune, a r\mas s\ pu -
n\ um\rul sub democra]ia n\scut\
t`r ziu [i prin cezarian\, a ]\rii. Exer ci -
]iul presei „furate” de sub ochii in chi -
zi tori l-a f\ cut s\ pun\ bazele {co lii de
Jurna  lism de la Ia[i, una care, `ntr-o
lume de-acum limpede [i pe fa]\ ne-
gociat\, s\ poat\ s\ nu-[i `nfofoleasc\
adev\rul sub foi de cepe, care-nro[esc

limpedea privire. F\r\ nici o schim-
bare la fa]\, „fiindc\ am luat mereu
lumea a[a cum era”, dup\ ’90 a con-
tinuat, ca [i p`n\ atunci, s\ fac\ „tot
ceea ce era posibil, cu mijloacele ex-
istente”.

O singur\ da t\ a fost, cum s-ar
zice, „neam]ul fran cez” [i s-a aventu-
rat `n afara siguran]ei echilibrului,
`ntr-un „fie, ce-o fi”, [i-a publicat `n
„Dilema” un articol cum p\ tat, dar
aprins, milit`nd pentru ne vo ia de-a
avea legi, fie [i importate. „A fost sin-
gura dat\ c`nd m-am aventurat `n afara
lumii pre-date, nemaic\ut`nd s\ ob]in
maximum de libertate `ntr-un cadru
dat”. Atunci, Educa]ia avea nevoie de
Legi. Dac\ ele ar fi traduse [i adaptate,
cu timpul, legile `nsele s-ar fi putut
`mbun\t\]i [i adapta.

Lumile `ncepute
Dar f\r\ de ele, pustiul de p`n\ la

vremea c`nd ele fi-vor g`ndite [i
n\scute din mame neao[e, iar nu doar
purt\toare, ar fi pu tut `nsemna o ster-
ilizare. De-atunci, unii dintre ochii
care-l vor privi, nu vor vedea `n el
doar pe acela care a dansat cu cen-
zorii, sau pe germanistul care fusese
deja distins cu premiile „Johann Got-
tfried Herder” [i „Jakob und Wilhelm
Grimm”, ci [i pe cel care poart\ `n sine
avatarul dreptului pedagog. Membru
fondator al Asocia]iei de Formatori
de speciali[ti în pres\ [i comunicare,
precum [i vice-pre [e dinte al
Asocia]iei Rom=ne de Lite ra tur\
Comparat\, a `n]eles mereu po ve[tile
din spatele evenimentelor.

Timp de un an, `ntre ’98 [i ’99, a
fost titular `n cadrul Centrului In ter -

na ]ional de Cercet\ri „Blaise Pas -
cal” al {colii Superioare Normale
Franceze. Tot atunci i s-a propus pri -
ma dat\, de c\tre Andrei Ple[u, s\ fie
ambasador `n Viena. Studiind sub pa -
tronajul celui care stabilea c\ la pi cio -
a rele oric\rui om singur, a[ezat `n
fo toliu, se deschide infernul, a refuzat.
Era profesor asociat la Université de
Paris VIII, Universität Seigen [i Uni -
versität Freiburg (Schweiz), ur m`n -
du-[i chemarea de suflet, aceea de-a
afla [i de-a `n]elege prin c\r]i. Numai
`n 2005 a ajuns s\ reprezinte Ro m= ni a
la Viena, atunci c`nd avea s\ se `ngri-
jeasc\ de buna primire a ]\rii sale `n
spa]iul german, demonstr`nd nem ]e[ -
te caracterul european al rom=nismu-
lui. A ob]inut votul Germaniei c`nd
ni meni nu se a[tepta la asta, parti ci -
p`nd activ la integrarea Rom=niei `n
Uniunea Eu ropean\.

Dar a devenit obosit. Paul Celan,
cel c\ruia el singur, dintre to]i litera]ii
rom=ni, i-a d\ruit studii aprofundate
de `n]elegere [i analiz\, i-a r\mas `n
au dien]a privat\ ca „semnificativ\ al -
teritate”, acel altul pe care, `n afar\ de
sine, `l cunoa[te ca pe sine `nsu[i. Ce lan
c\uta eliberarea con[tiin]ei, me reu `n
r\sp\r cu lumea, pe care nevoind s-o
distrug\, `ncerca s-o `n]eleag\ f\r\ a se
distruge, totu[i, pe sine. Andrei Cor -
bea-Hoi[ie [tie c\ studiul [i discre]ia
actului de-a afla secretul `nchis `n
cerneal\ [i celuloz\ poate umple un
om mai abitir dec`t toate c\latoriile [i
experien]ele p\ m`n tului, l\s`ndu-i de -
o  po triv\, [i tru pul, [i sufletul, ne`n gre -
unate de p\m`nt scorojit.

Lumi `ntemeiate pe spirit
l exer ci ]iul presei „furate” de sub ochii in chi zi tori l-a 
f\ cut s\ pun\ bazele {co lii de Jurna  lism de la Ia[i



Opinia Veche: Se poate lucra cu
por]elanul ca-n fier, cu ambi]ie?

Andrei Corbea-Hoi[ie: Se poate,
desigur, dac\ [i tehnicile folosite s`nt
suficient de delicate, pe m\sura ma te -
ri ei. Fiindc\ din forma pe care por ]e la -
nul o are datorit\ unei tradi]ii, poate s\
apar\ foarte u[or informul. ~n familia
mea exista o afinitate fa]\ de por]elan,
pentru c\ bunicul a avut un magazin de
sticl\rie. El era de profesie, fierar [i
sticlar. A `nv\]at la {coala de Arte [i
Meserii din Viena, a[a c\ practica sa
era c`t se poate de serioas\. C`nd s-a
mai `nst\rit, a reu[it s\-[i deschid\ un
ma gazin modest de obiecte din sticl\.
~mi povestea c\ avea [i un mic raion
unde vindea lucruri deosebite, precum
por]elanuri Rosenthal.

O.V.: Familia dumneavoastr\ a
p\s trat bucuria vie]ii, chiar dac\ tre -
cuse prin deportare?

A.C.H.: E adev\rat c\ ̀ n 1941, toa -
t\ familia bunicilor mei, adic\ el, bu -
nica, m\tu[a [i mama fuseser\ de por ta]i
`n Transnistria. Dar nu mi-au vorbit
aproape niciodat\ despre lu cru ri le aces-
tea. Numai printr-o minune au sc\pat.
De fapt, cea mai neverosimil\ minune
a tr\it-o bunicul. ~ntr-o zi, a ve nit o uni-
tate SS `n lag\rul administrat de jan-
darmeria rom=n\, iar bunicul a fost
luat. De obicei, oamenii care ple cau cu
aceste unit\]i, nu se mai `n tor ceau. Lui
i s-a `nt`mplat aceast\ minu ne, c\ s-a
`ntors. Sigur, minunea i-a atins [i pe
ceilal]i, [i pe mama, pe m\ tu [a [i pe
bunica mea, care [i ele, au su pravie]uit.

O.V.:A]i [tiut din copil\rie aceas -
t\ istorie personal\?

A.C.H.: Lucrurile acestea le-am
aflat mai cur`nd de la bunici, dec`t de
la mama. Dar [i ei au fost destul de dis-
cre]i `n aceast\ privin]\. Ulterior, prin

ceea ce am citit `n diverse memorii [i
c\r]i, am reconstituit un cotidian care
ar fi putut foarte bine s\ fac\ `n a[a fel
`nc`t s\ nu exist. Dar p`n\ `n ado-
lescen]\, nu-mi amintesc s\ m\ fi `ntre-
bat vreodat\ asupra insecurit\]ii lu  mii.
Un element perturbator pentru copil\ria
mea a fost `ns\ obsesia p\ rin]ilor [i-a
bunicilor, de-a m\ face s\ `nv\] un in-
strument muzical. Am `n ce put de tim-
puriu s\-mi petrec timpul chi nuindu-m\
s\ exersez la vioar\. Ma ma luase un
abonament la filarmo ni c\ [i `n fiecare
vineri seara, mergea cu mine acolo. Era
un ritual. ~n felul acesta, `mi exersam [i
memoria. A[a cum al]ii [tiau to]i
juc\torii unei echipe de fotbal, eu
cuno[team pe to]i membrii Orchestrei.

N-am avut con[tiin]a 
nefirescului

O.V.: Intrarea `n lume s-a f\cut
pe por]ile Negruzzi-ului?

A.C.H.: La Negruzzi am ajuns `n
ultimul ciclu. Iar pentru mine, a fost
iar\[i o mic\ traum\ fiindc\ veneam de
la Liceul de Muzic\ [i Arte Plastice
„Octav B\ncil\”, unde eram un elev
bun, dar deprinsesem o team\ aproape
patologic\ de matematic\. P\rin]ii mei
avuseser\ deodat\ revela]ia c\ n-am s\
ajung s\ fac o carier\ cu vioara. Iar tata
a decis c\ trebuie s\-mi dea o educa]ie
care s\ m\ preg\teasc\ pentru via]\. A[a
am ajuns la Negruzzi. Am avut noroc,
fiindc\ am `nt`lnit un profesor de
rom=n\ extraordinar, c\ruia `i da to rez
imens, profesorului Manolache. Am
f\cut `mpreun\ cu al]i colegi, pri ma re-
vist\ a liceului. Se f\cuse [i o sta ]ie
radio de emisie intern\. A[a c\ reali zam
[i-o emisiune pe care-o imprimam [i
care se difuza `n pauza mare, `n fie ca re
zi. Eram a[a de absorbit, `nc`t `n clasa
a XI-a am avut deodat\, iar\[i, re vela]ia
c\ dac\ nu pun m`na s\ `nv\] la matem-
atic\, n-am nici o [ans\ s\ trec. P`n\ la
urm\, am f\cut preg\tire [i am `nv\]at
at`t de bine, `nc`t am intrat la Bacalau-
reat cu fruntea sus [i-am luat [i zece.
Dar n-a ajuns s\-mi [i pla c\. Faptul c\
aveam o anumit\ idiosincrazie [i fa]\ de
chimie, [i fa]\ de fi zic\, m-a `ndep\rtat
definitiv de pers pectiva pe care mi-o
preg\teau p\rin]ii mei, aceea de a m\
face doctor.

O.V.: I-a]i dezam\git?
A.C.H.: Da, dar s-au `mp\cat cu

ideea. Singurul lucru pe care l-au con-
siderat esen]ial a fost acela de-a m\
`mpiedica s\ dau la Istorie, fiindc\ erau
convin[i c\ nu se putea face a[a ceva
`ntr-un mediu at`t de ideologizat. A[a
c\, dac\ n-am vrut s\ m\ fac artist, dac\
n-am vrut s\ m\ fac doctor, compro-
misul a fost s\ merg la Facultatea de
Litere. {i, iar\[i, pentru a fi mai siguri
de viitor, nu la Rom=n\ principal, ci la
Rom=n\ secundar. Dar p`n\ la urm\, `n
’74, c`nd am absolvit Fi lo lo gi a, tot m-
am `nscris la f\r\ frecven]\, la Istorie.

O.V.: A]i crezut vreodat\ `n ins -
taurarea unei lumi noi, `ntr-o istorie
care-o poate lua pe scurt\tur\, `n lo -
cu ind o lume cu o alta, eradic`nd-o
pe cea veche?

A.C.H.: Trebuie s\ spun c\ in-
teroga]ia aceasta am avut-o destul de
t`r ziu. Am ajuns s\ meditez asupra fun-
damentelor lumii `n care tr\iam abia `n

perioada adolescen]ei. N-am primit din
familie o ilustra]ie a refuzului lu mii `n
care tr\iam. N-am avut con[tiin]a c\
ceea ce tr\iesc este o nega]ie a firescu-
lui. Sentimentul unei sufoc\ri reale a
ap\ rut abia dup\ ce am `nceput s\ tr\ -
iesc pe picioarele mele. Bunicul mu ri -
se, iar eu descopeream c\ pe baza unui
decret venit de azi pe m`ine, angajarea
mea la Universitate, devenea o utopie.
Ar fi trebuit s\ r\m`n `n Universitate,
`n mod normal, dar decretul prevedea
c\ aceasta nu mai este posibil f\r\ un
stagiu `n `nv\]\m`ntul preuniversitar.
Pentru c\ eram [ef de promo]ie, pu team
teoretic, s\-mi aleg postul, dar `l prim-
isem pe acela de profesor de german\
la {coala Nr. 13. ~nceputul acesta a fost
at`t de bulversant pentru mine, `nc`t
chemarea `n armat\, care a venit ime-
diat dup\ absolvire, m-a bucurat. Am
plecat pentru a mai atenua [ocul im-
pactului direct cu realitatea. Iar sen za]ia
aceasta a imposibilit\]ii de a ajun ge la
destina]ie s-a amplificat tot mai mult,
p`n\ la sufocare. Viitorul meu era, pur
[i simplu, suspendat. Faptul c\ dintr-o
dat\, o anumit\ ofert\ de carie r\ a
disp\rut a[a, ca un fum, m-a determinat
s\ caut diverse refugii. A[a c\ ̀ n ’78 m-
am `nscris la doctorat. Am zis c\ prin
asta, `mi voi g\si o preocupare care s\
func]ioneze ca o amortizare `n fa]a
prezentului. Am avut un mare no roc,
nu at`t prin doctoratul `n sine, c`t prin
faptul c\ `n 1975, prietenul meu,
Alexandru C\linescu, m-a recoman-
dat lui Adrian Marino. El scotea atunci
o revist\ relativ celebr\ [i a `nceput s\
m\ publice. Marino a avut o `ncredere
imens\ `n mine [i asta mi-a dat mie `n -
sumi, `ncredere, speran]\ [i curaj. Am
c\utat mereu insule de refugiu, sau de
acomodare.

Ar fi fost, poate mai `n]elept
s\ nu am nici o leg\tur\ cu
aceast\ istorie

O.V.: Redac]ia revistei „Dialog”
a constituit o astfel de insul\?

A.C.H.: Da. Activitatea din presa
studen]easc\ a fost o relativ\ oaz\ de li -
bertate. Ulterior, dup\ 1980, am de ve -
nit cercet\tor la Institutul Phili ppi de,
care pe atunci se chema Centrul de Is -
torie Literar\ [i Folclor al Uni ver si -
t\]ii, fiindc\ Academia nu mai avea un
institut de cercetare. Atunci am re venit
iar [i la revist\, unde scrisesem `n tim-
pul facult\]ii [i unde g\sisem o ni[\ a
mea. Tr\iam `ntr-un soi de mul ]u mi re,
dar una `n sensul celei de azi, pe m`ine.
Am `nceput s\-mi petrec zilele [i week-
end-urile la redac]ie. Cu cei de acolo,
`mp\rt\[eam acela[i destin. Fa]\ de ei,
poate c\ eram avantajat, totu[i, fiind c\,
dac\ `ntr-o zi a[ fi decis s\ plec, a[ fi
putut-o face mai lesne. To]i prietenii
mei plecaser\ deja, iar aceas t\ dilem\,
de a merge [i eu dup\ ei, sau nu, era
coroziv\. M\ vedeam r\mas sin gur [i
f\r\ viitor. Dar n-am plecat. Iar ̀ n 1990,
c`nd foarte mul]i au p\r\sit Rom=nia,
de la Cluj, de exemplu, pro fesorul
Mo]an, de la Germanistic\, ia r\[i am
spus c\ s\ plec acum, mi se pare ab-
surd, c\ doar aveam at`tea de f\cut.

O.V.:Cum `i privi]i pe partizanii
non-implic\rii, cei care devin, `n de -
ob [te, [i judec\tori `nfoca]i?

A.C.H.: Ce s\ spun? Judec\]ile ul -
te rioare s`nt simple, mai ales la cei ca -
re nu au tr\it acelea[i experien]e [i nu
au marca, pe propriul suflet, a ce a `n -
semnat un mod de via]\ obstruc]ionat
`n felul acela. ~n general, via]a cap\t\
complexitate atunci c`nd exist\ [i o con[ -
tiin]\ a ei. Cei care aleg non-implicarea,
tr\ind, p`n\ la urm\, f\r\ con[ ti in ]a a
ceea ce se petrece de fapt, in con[ tien]i,
ca s\ m\ exprim `n termenii schopen-
hauerieni, dup\ principiul c\ via]a este
doar voin]\, iar nu [i re pre zentare, intr\
`n existen]a unui firesc c`t se poate de
f\r\ problematizare. ~n cli pa `n care
apare [i reprezentarea, atunci idealurile
s`nt multe, consecin]ele se ara t\ [i ele
diverse [i acaparatoare, iar deciziile s`nt
greu de luat. Ce s\ spun? Eu am ̀ ncetat
demult s\ mai caut prin ziare [i s\ mai
urm\resc albiile [i to rentele acestor
judec\]i. S`nt cu totul [i cu totul al\turi
de ceea ce fiecare a tr\it `n felul lui, `n
anii respectivi. A[a a fost s\ fie. ~n mo-
mentul de fa]\, singurul lucru despre
care se poate vorbi es te despre cum
ceea ce va urma, s\ nu fie mai r\u dec`t
ceea ce-a fost. De aceea, continui s\
cred c\ ar fi fost poate mult mai ̀ n]elept
s\ nu am nici un fel de le g\tur\ cu
aceast\ istorie. Dar s-a `n t`m plat s\ am
[i chiar dac-ar fi fost mai co mod, nu am
fugit, nu m-am retras `n indiferen]\ sau
pasivitate, iar acum, `n nici un caz, nu
voi fi eu cel care s\ m\ dezic de ea.

Am spus c\ voi continua
p`n\ c`nd nu se va mai putea

O.V.: Citind notele informative
publicate de Luca Pi]u, am v\zut c\
[i numele dumneavoastr\ era deseori
„denun]at”, fiindc\ facilita]i pu -
blicarea unor articole care inspir\ la
disiden]\.

A.C.H.:Mi s-a p\rut foarte impor-
tant `n perioada respectiv\ s\ `ncerc s\
ob]in ceea ce mi se p\rea c\ este maxi -
mum `n condi]iile date. Despre ne go -
cie rile cu cenzorii, sau cu cei care,
inoficial erau cenzori, pot povesti
foarte multe. ~ntrebarea era, desigur, s\
ac cep]i raderea unui poet, s\ zicem a lui
Nichita Danilov, sau s\-l `ntrebi pe el
dac\ este de acord s\ modifice dou\
ver suri, dar totu[i poemul s\ apar\ [i
nu mele s\ intre `n circuit. Asta era `n -
tre barea. Dac\ nu mi-ar fi p\sat, m\ re -
tr\ geam cu totul. Dar mi-a p\sat de
lu crurile astea! Eu nu [tiu s\ fi devenit
nici un mare poet [i nici s\ m\ fi f\cut
remarcat `n profesia mea, prin revista
„Dialog”. Tot ce-am f\cut acolo, era fi-
indc\ am crezut `n al]ii [i-n felul acesta
de expresie. Am `nlesnit publicarea a
foarte multe lucruri fiindc\ a[a
prindeam `ncredere `n noi, c\ ceva, ce -
va, poate fi totu[i exprimat. Odat\, una
dintre negocieri a fost chiar sur prin z\ -
tor de u[oar\, cu toate c\ num\rul avea
s\ trezeasc\ o furie imens\. Am publi-
cat pe prima pagin\, o imagine cu Cea -

u[escu care p\rea s\ dea noroc cu
{tefan cel Mare. Cel care a semnat
atunci, pentru ultima oar\, de altfel, c\
apoi a fost schimbat, era tovar\[ul Cor -
caci, corespondentul „Sc`nteii” la Ia[i.
Lui i s-a p\rut chiar interesant\ ali pirea
a dou\ tablouri `n felul acesta. Dar alte
negocieri au fost mult mai gre le, cu
prec\dere dup\ 1985, c`nd mizele de-
veneau din ce `n ce mai dificile. Nu
numai c\ trebuia mereu s\ justific de ce
semneaz\ Liiceanu, sau Or nea, sau de
ce apare numele lui Steinhardt. Dar
am publicat `n 1986, sau 1987, pe
prima pagin\, ruina ̀ n curs de demolare
a ceea ce fusese casa lui
Kog\lniceanu. Era ca [i cum, `n vre-
mea respectiv\, o revist\ ar fi dat pe
prima pagina: „M\n\stirea V\c\re[ti –
`n curs de demolare”. Se puteau face
unele lucruri, fiindc\ avantajul nostru
era c\ nu treceam printr-un sistem de
cenzur\ performant, cu oameni foarte
instrui]i. Chiar am ]inut, aici la Uni ver -
sitate, `n plin\ perioad\ comunis]\, un
curs despre literatura german\ din tim-
pul celui de-al treilea Reich. Ex pli cam
deseori, toate mecanismele cenzurii,
dar cu exemple din istoria Ger ma niei.
A[a c\ putea oricine s\ `n ]e lea g\ foarte
bine, dac\ voia.

O.V.: Era]i con[tient `n perioada
aceea c\ mesagerilor li se taie capul?

A.C.H.: Am spus c\ voi continua
p`n\ c`nd nu se va mai putea. Iar `n pri -
m\vara lui ’89 mi s-a spus c\ nu se mai
poate. {i nu s-a mai putut. Nu m\ rul a

disp\rut. Am f\cut-o at`t c`t am putut.
Revista avea o reputa]ie foarte bun\, de
altfel. Circula `n mediile scriitorice[ti,
mergeam la Bucure[ti, aveam colabora-
tori. Ap\reau articole foarte se rioase.
Din punctul acesta de vedere, revista
era cunoscut\ [i avea impact. Asta `mi
d\dea sentimentul unui lucru c`t de c`t
bine f\cut, `n condi]iile date. Nu fac din
chestia asta vreun moment de eroism,
de asumare a luptei cu pute rea. Re-
cunosc c\ revista aceea re pre zen ta ceva
ce-mi pl\cea enorm, iar ac tivitatea de
acolo o f\ceam cu obstina ]ie, a[a c\ nu
pot poza `n nici un fel de martir.
F\ceam revista aceea cu do bi toa c\, cu
idioat\ obstina]ie.

Ca ambasador, am sim]it c\
m\ `ndep\rtez de mine
`nsumi

O.V.: Spunea]i c\ bursa Hum -
bold primit\ „`n rate”, a fost un ma -
re noroc, fiindc\ v\ permitea s\
ajun ge]i `n str\in\tate [i s\ spune]i
des pre ceea ce se `nt`mpla aici.
Spera]i c\ `n felul acesta s\ se precip-
ite ceva `n schimbarea evenimentelor
din ]a r\, prin actul de a spune [i de a
se afla?

A.C.H.: Mi s-a p\rut c\ e de datoria
mea s\ fac asta, s\ le spun celor din
afar\ se `nt`mpl\ `n Rom=nia. {i cred
c\ era chiar `n 1987, c`nd m-am `nt`lnit

cu Sandu C\linescu, `nainte de o ple-
care a mea. El [tia c\ m\ v\d cu Gelu
Ionescu, de la „Europa Liber\”, a[a c\
l-am `ntrebat: „{i ce s\-i mai spun?” {i
mi-a spus ce trebuia s\-i mai spun. N-a[
putea avea trufia de-a considera c\ am
f\cut cine [tie ce. A fost un lucru pe
care l-am considerat firesc, de vreme
ce-am putut pleca datorit\ rectorului
Barbu. {i datorit\ Funda]iei Humboldt
[i lui Hans Robert Jauss, care a fost
de acord cu fragmentarea aceasta, am
reu[it s\ ajung `n Occident. Aceast\
fragmentare mi-a prins foarte bine fiind -
c\ [tiam clar c\ nu mi se va permite un
an `ntreg `n Germania. ~n ’83, c`nd a
fost Ple[u sau Liiceanu, asta poate mai
era posibil, ei, fiind `n Bucure[ti, au
putut ap\sa pe alte pedale. Dar aici, `n
Ia[i, nu se putea. Dac\ n-ar fi fost
Barbu care s\ `n]eleag\, n-a[ fi putut
avea aceast\ burs\. A fost o perioad\
foarte tulbure, de altfel, plin\ de pre-
siuni [i de evenimente nefericite.

O.V.: Acum sim]i]i nevoia s\
uita]i?

A.C.H.: Bine`n]eles. Vreau s\ v\
spun c\ inserarea ̀ n cotidian, ̀ n ceea ce
fac, m\ las\ s\ m\ desprind de istoria
asta. {i, `n mod voluntar, eu nu vreau
s\ tr\iesc acum, `n acelea[i coordonate
ale trecutului. S`nt unii care n-au putut
ie[i de acolo. Repet\ mereu ce li s-a `n -
t`mplat [i numai despre asta pot vorbi.
Stau `n fa]\ cu propriul lor dosar. ~l re -
citesc de nu [tiu c`te ori. Dup\ ce am
constatat c\ nu am dosar, eu am re fu zat
s\ m\ mai `ntorc `n trecut. Puteam [i eu
s\ `ncep s\ fac investiga]ii [i, `n mod
sigur, a[ fi g\sit foarte multe. Dar nu
vreau s\ citesc ce note informative
exist\ despre mine. Nu vreau s\ aflu lu-
crurile astea.

O.V.: A]i regretat via]a de am ba -
sador `n Viena?

A.C.H.: ~ntr-un fel mi-a p\rut r\u
fiindc\ [tiam c\ am `nceput at`tea [i nu
le-am putut continua. {i aici s`nt de
povestit o mul]ime de lucruri: cum am
reu[it s\ ob]inem un vot `n Par la men -
tul Austriac, pe care nu-l visa nimeni,
nici B\sescu, nici T\riceanu, cu doar
dou\ voturi `mpotriva ader\rii Rom= -
niei la Uniunea European\. Dar, s`nt
foarte mul]i martori. De ce s\ po ves tesc
eu, c`nd m-au v\zut at`]ia? ~n pri mul
r`nd, poate povesti Ungureanu, care
era ministru. Dar poate c-a fost o eroare
c-am acceptat s\ plec, de la bun

`nceput. Fiindc\ demisia trebuia s\ mi-o
dau! Bine, mi-au spus mul]i atunci c\
n-ar trebui s\ p\r\sesc acel loc. {i
pre[edintele OMV-ului, la Viena, mi-a
spus c\ ar trebui s\ r\m`n. Dar nu pu -
team s\ las ca vulnerabilitatea mea s\
se r\sfr`ng\ asupra institu]iei [i, mai
ales, nu voiam s\ las nicicum `mpresia
la minister c\ pozi]ia mea este mai im-
portant\. Dac\ am f\cut ceva bine, s-o
spun\ Ungureanu sau Cioroianu, nu
eu. Cioroianu a fost, de altfel, mirat
c`nd i-am `nm`nat demisia. A zis „dar,
dac\ insista]i...” Dar eroarea a fost c\
am acceptat propunerea lui Ungureanu,
de-a m\ duce acolo. Asta a fost eroa rea.
Fiindc\ am renun]at la profesie timp de
trei ani. Adic\, timp de trei ani de zile,
n-am f\cut nimic, absolut ni mic, `n
afara unui colocviu pe care l-am orga-
nizat aici, la Ia[i. C-am plecat, nu mi-a
r\pit numai timpul, dar mi-a r\pit [i
lini[tea! ~n ziua `n care pre[edintele
vine bolnav [i se interneaz\ acolo, cre -
de]i c\ ai o miime de secund\ liber\ ca
s\ te g`nde[ti la altceva? C`nd m`ine are
loc ̀ n Parlament nu [tiu ce vot, crede]i
c\ exist\ timp de g`ndit la alt ce va? Am
sim]it c\ m\ ̀ ndep\rtez de mine ̀ nsumi.
{i [ti]i c`nd resim]eam? Am fost invitat
la o conferin]\ [i la do u\, trei colocvii
de specialitate. Iar atunci vedeam
u[oara ironie cu care se uitau colegii
germani [i austrieci la mi ne, de parc\
mi-ar fi spus: „Uite ce-ai ajuns!”

O.V.: V-a]i recunoscut vreodat\
`n destinul lui Paul Celan, ca erou
aflat `n c\utarea eliber\rii sinelui de
acea „fals\ con[tiin]\” a mediului?

A.C.H.: Nu. Nu m-am eroizat ni -
cio dat\. El a fost erou. Am toat\ con -
vingerea c\ a fost. Dar nu a[ putea
niciodat\ s\ m\ declin pe mine ca fi-
indu-i pe urme. El a avut o suferin]\ le -
gat\ de o vin\ imaginar\, repro[`ndu-[i
mereu c\ nu [i-a urmat p\rin]ii `n
Transnistria, iar el a supravie]uit, `n
timp ce ei, nu. O vin\ despre care n-a
putut vorbi mult\ vreme [i care l-a con-
fiscat. ~n ceea ce m\ prive[te, eu am
`ncercat s\ tr\iesc ca un om normal, `n
acord cu mine [i cu ceea ce mi-a pl\cut
s\ fac [i am f\cut: s\ citesc ceea ce mi-
a pl\cut s\ citesc, s\ studiez ceea ce mi-
a pl\cut s\ studiez, `n discre]ia unei
activit\]i de cercetare [i profesorat.

Oana OLARIU
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Via]a cap\t\ complexitate atunci c`nd exist\ [i o con[ tiin]\ a ei

l interviu cu germanistul Andrei Corbea-Hoi[ie

Am luat mereu lumea a[a cum era, `ncerc`nd s\ g\sesc frumuse]ea din ea

{i-a pus pariul cu p\pu[arii tutu ror
timpurilor, fond`nd lespezi temei ni ce
pe care cei din urm\, s\ calce cu `n cre -
dere. N-a [tiut niciodat\ ce-n seam n\
dezechilibrul, furia ori disperarea de-
a rade de pe fa]a p\m`ntului oameni,
cu tot cu lumile lor, fiind c\ [tia c\
numai `n paradis, sufletele fac ceea ce
vor, dar lumea celor din carne [i oase
nu e a cerurilor. {tia pe ce lume
tr\ie[te, dar mai [tia [i c\ alta, oamenii
nu au, a[a c\ s`nt datori [i responsabili
s\ des co pere frumuse]ea printre
perdelele de fum pe care le-ar putea,
la o adic\, trans forma `n curcubee,
chiar dac\ mai tulburi. N-a avut or-
goliul celui c\ruia ni mic nu-i este de
pre], astfel `nc`t to tul s\ echi valeze cu
nimic [i s\ poat\ alege ori una, ori alta,
cu senin\tate.

S-a l\sat purtat de-un crez al cura-
jului cu dublu t\i[, al unei morale pri-
vate, care o poate, f\r\ tr`mbi]e [i f\r\
cutremure, escamota pe aceea forma -
l\. Dar ̀ n asemenea fel, ̀ nc`t niciodat\
s\ nu pretind\ laurii eroului or go lios,
dar nici s\ nu expun\ vreo lume, la ris -
cul de-a piere odat\ cu el, ori din prici -
na lui. La revista stu den ]eas c\ „Dia log”
a lucrat, cum spune, „cu dobitoac\ ob -
sti na]ie”, `ngrijindu-se de cele mai
„ins tabile structuri”, ne  gociind cu cen-
zura, formal\ [i in formal\, astfel `nc`t
metafora ade v\ rului s\ apar\ `n locul
spa]iului alb, al cataractei. ~[i iube[te
victoriile, de pe vremea c`nd prima pa -

gi n\ a revistei g\zduia imagini nemin -
ciunoase [i ti tluri care „f\ceau furori
la Europa Li ber\”.

Pietre de temelie
C`nd a primit bursa Humboldt, nu

s-a speriat c\ i s-a r\pit bucuria de-a res-
pira un an `ntreg `ntr-o limpede at -
mosfer\, `n str\in\tate. {tia c\ avea s\
primeasc\ o alt\ bucurie, aceea a unui
scafandru care, din c`nd `n c`nd, se ri -
dic\ la suprafa]\ [i trage aer `n piept.
„Sim]eam c\ e de datoria mea s\ spun
`n afar\ ceea ce se `nt`mpla `n ]ar\”,
spune germanistul Andrei Hoi[ie, iar
glasul `i e tulburat. Tul bu re `i este,
fiind c\ nu [i-ar permite s\ se cread\ o
fiin]\ cu adev\rat `nalt\, iar modestia-l
`ndeamn\ s\ considere idealul, firesc,
iar datoria de dincolo de sine, de ase -
menea, natural\. Bursa aceea avea s\-l
trimit\ `n Germania, nu pentru un an
`ntreg, ci numai din c`nd, `n c`nd, pe
felii, pentru conferin]e [i colocvii.

Din ]ar\ n-a plecat `nainte de ’89,
iar dup\ aceea, c`nd „erau at`tea de f\ -
cut”, dup\ cum spune, a r\mas s\ pu -
n\ um\rul sub democra]ia n\scut\
t`r ziu [i prin cezarian\, a ]\rii. Exer ci -
]iul presei „furate” de sub ochii in chi -
zi tori l-a f\ cut s\ pun\ bazele {co lii de
Jurna  lism de la Ia[i, una care, `ntr-o
lume de-acum limpede [i pe fa]\ ne-
gociat\, s\ poat\ s\ nu-[i `nfofoleasc\
adev\rul sub foi de cepe, care-nro[esc

limpedea privire. F\r\ nici o schim-
bare la fa]\, „fiindc\ am luat mereu
lumea a[a cum era”, dup\ ’90 a con-
tinuat, ca [i p`n\ atunci, s\ fac\ „tot
ceea ce era posibil, cu mijloacele ex-
istente”.

O singur\ da t\ a fost, cum s-ar
zice, „neam]ul fran cez” [i s-a aventu-
rat `n afara siguran]ei echilibrului,
`ntr-un „fie, ce-o fi”, [i-a publicat `n
„Dilema” un articol cum p\ tat, dar
aprins, milit`nd pentru ne vo ia de-a
avea legi, fie [i importate. „A fost sin-
gura dat\ c`nd m-am aventurat `n afara
lumii pre-date, nemaic\ut`nd s\ ob]in
maximum de libertate `ntr-un cadru
dat”. Atunci, Educa]ia avea nevoie de
Legi. Dac\ ele ar fi traduse [i adaptate,
cu timpul, legile `nsele s-ar fi putut
`mbun\t\]i [i adapta.

Lumile `ncepute
Dar f\r\ de ele, pustiul de p`n\ la

vremea c`nd ele fi-vor g`ndite [i
n\scute din mame neao[e, iar nu doar
purt\toare, ar fi pu tut `nsemna o ster-
ilizare. De-atunci, unii dintre ochii
care-l vor privi, nu vor vedea `n el
doar pe acela care a dansat cu cen-
zorii, sau pe germanistul care fusese
deja distins cu premiile „Johann Got-
tfried Herder” [i „Jakob und Wilhelm
Grimm”, ci [i pe cel care poart\ `n sine
avatarul dreptului pedagog. Membru
fondator al Asocia]iei de Formatori
de speciali[ti în pres\ [i comunicare,
precum [i vice-pre [e dinte al
Asocia]iei Rom=ne de Lite ra tur\
Comparat\, a ̀ n]eles mereu po ve[tile
din spatele evenimentelor.

Timp de un an, `ntre ’98 [i ’99, a
fost titular `n cadrul Centrului In ter -

na ]ional de Cercet\ri „Blaise Pas -
cal” al {colii Superioare Normale
Franceze. Tot atunci i s-a propus pri -
ma dat\, de c\tre Andrei Ple[u, s\ fie
ambasador `n Viena. Studiind sub pa -
tronajul celui care stabilea c\ la pi cio -
a rele oric\rui om singur, a[ezat `n
fo toliu, se deschide infernul, a refuzat.
Era profesor asociat la Université de
Paris VIII, Universität Seigen [i Uni -
versität Freiburg (Schweiz), ur m`n -
du-[i chemarea de suflet, aceea de-a
afla [i de-a `n]elege prin c\r]i. Numai
`n 2005 a ajuns s\ reprezinte Ro m= ni a
la Viena, atunci c`nd avea s\ se `ngri-
jeasc\ de buna primire a ]\rii sale `n
spa]iul german, demonstr`nd nem ]e[ -
te caracterul european al rom=nismu-
lui. A ob]inut votul Germaniei c`nd
ni meni nu se a[tepta la asta, parti ci -
p`nd activ la integrarea Rom=niei `n
Uniunea Eu ropean\.

Dar a devenit obosit. Paul Celan,
cel c\ruia el singur, dintre to]i litera]ii
rom=ni, i-a d\ruit studii aprofundate
de `n]elegere [i analiz\, i-a r\mas `n
au dien]a privat\ ca „semnificativ\ al -
teritate”, acel altul pe care, `n afar\ de
sine, `l cunoa[te ca pe sine `nsu[i. Ce lan
c\uta eliberarea con[tiin]ei, me reu `n
r\sp\r cu lumea, pe care nevoind s-o
distrug\, `ncerca s-o `n]eleag\ f\r\ a se
distruge, totu[i, pe sine. Andrei Cor -
bea-Hoi[ie [tie c\ studiul [i discre]ia
actului de-a afla secretul `nchis `n
cerneal\ [i celuloz\ poate umple un
om mai abitir dec`t toate c\latoriile [i
experien]ele p\ m`n tului, l\s`ndu-i de -
o  po triv\, [i tru pul, [i sufletul, ne`n gre -
unate de p\m`nt scorojit.

Lumi `ntemeiate pe spirit
l exer ci ]iul presei „furate” de sub ochii in chi zi tori l-a 
f\ cut s\ pun\ bazele {co lii de Jurna  lism de la Ia[i



„...fratele meu, n-am înt`lnit în via-
]a mea un om ca tine, s\ loveasc\ [i cu
stînga [i cu dreapta tot a[a de tare, c\
eu nu [tiam de care s\ m\ feresc, ori
de dreapta, ori de stînga”, s`nt vorbe-
le unui adversar pe care nana Anghel,
a[a cum `i zic cunoscu]ii, l-a b\tut în
timpul unui turneu, în Timi[oara, cu
mai bine de 40 de ani `n urm\. Pare
greu de crezut c\ omul m\runt [i cu
privire bl`nd\ din fa]a mea odinioar\
era at`t de temut `n ring.Acum, despre
box nu vorbe[te dec`t foarte rar, iar
de fala acelor vremuri nu mai amintesc
dec`t articolele din ziare pe care nana
Anghel le-a decupat cu s`rguin]\ [i pe
care le ]ine într-o revist\ la fel de ve-
che. Se preg\te[te s\ îmi arate [i legi-
tima]ia de boxeor – catastiful meciu-
rilor sale –, dar gura larg deschis\ se
chirce[te încet într-un sur`s slab. Nu
o mai are. A r\mas la sal\, pierdut\, [i
odat\ cu ea s-a pierdut [i [ansa de amai
sta în lumina reflectoarelor din ring. Nu
i-a mai r\mas dec`t un duplicat, dar ca-
re nu a mai avut timp s\ fie umplut.
„N-a vrut Stoienic\ s\ mi-o dea. A
murit [i a luat-o cu el în groap\.”

DDee  ffrriiccaa  [[ooiimm\\nneelliiii
Odat\ st`rnite, amintirile dau n\ va -

l\ `n camera micu]\. A dus multe me -
ciuri, dar cel mai important pentru el
r\m`ne cel care i-a adus pre]uirea în
satul natal. Se lupta cu un fost cam-
pi on na]ional, Duminic\ de la Con -
stan  ]a, iar de atunci cons\tenii `l pri -
vesc ca pe un erou: „A fost un meci
d`rz, dar a fost cel mai tare meci pe
care l-am avut eu. L-am dominat tot
timpul, l-am pus [i pe jos de dou\
ori...am c`[tigat la puncte. A fost cea
mai mare bucurie pentru c\ erau [i de

la mine din sat o gr\mad\, care au ve -
nit la Craiova s\ vad\ meciul”, `mi
spune cu o voce str`ns\ de emo]ie. 

Doar p\rin]ii nu au v\zut cu ochi
buni dragostea lui pentru box, te m`n -
du-se ca nu cumva fiul lor s\ p\ ]eas -
c\ ceva: „s\ nu r\m`n [oim\nit, a[a se
spune pe la noi pe la ]ar\, dar eu tot
nu am ascultat de ei. Am urmat pasiu -
nea, a fost o pasiune extraordinar\”.
R`de în timp ce îmi poveste[te cum
într-un an, în vacan]a de iarn\, a as -
cuns p\rin]ilor c\ era plecat în can-
tonament, spun`ndu-le c\ r\m`ne la un
prieten, „da’ de unde, eu eram la Her -
culane. Le-am zis c\ în vacan]a ur -
m\ toare vin acas\ cu el, iar `n va can -
]a urm\toare m-am dus cu un alt co leg
de-al meu, din Re[i]a”. C`nd au aflat
p\rin]ii era prea t`rziu, boxul prinsese
deja r\d\cini `n sufletul lui. „M-au
b\tut [i m-au l\sat în pace pe urm\”.  

De mic copil a sim]it chemarea c\ -
tre lumea boxului. Atunci îns\, admi-
ra]ia ortacilor de joac\ era premiul,
iar iarba de pe maidan ]inea loc de
ring. „Din copil\rie mi se trage asta.
Mie acas\ cînd eram `mi spuneau le -
ul, c\ eram un copil n\zdr\van [i nu m\
l\sam b\tut de nimeni. {i tot a[a îmi
spun [i acum cînd m\ `ntorc.” Ochii-i
cad nostalgici într-o parte cînd se g`n -
de[te la vremurile demult apuse, îns\
încep s\ joace la amintirea momentu-
lui c`nd a purtat pentru prima oar\
m\nu[i de box [i c`nd cele patru corzi
ale ringului l-au înconjurat asemeni
unui leu în cu[c\.

Dus la Craiova pentru a-[i da
examenele de intrare la liceu, tat\l
s\u l-a l\sat `n gazd\ la ni[te cu no[ -
tin ]e, am`ndoi iubitori de box. „{i \[ -
tia [tiau mai multe. Fiind de la ]ar\ nu
cuno[team boxul cum o f\ceau ei. Lor

le pl\cea [i «hai, hai» f\ceau cu mi ne,
«la m\nu[i» [i atunci mi-a intrat în
s`nge treaba asta”. A fost repartizat la
Re[i]a, [i c`nd a plecat, „unul dintre b\ -
ie]i mi-a deschis orizontul, `mi zice:
«m\i vezi, acolo e sal\ de sport, te
duci…»”. A f\cut întocmai cum i s-a
spus, acela fiind primul loc de care a
întrebat. „{i pe cine am întrebat? Chiar
pe antrenorul meu, Petre Pop. ~i zic:
«mo[ule, unde e sala de sport?», da’
de unde mo[, c\ el avea vreo 50 de ani.
S-a uitat [i zice: «tu de unde e[ti?»”.
A avut ocazia s\ fie antrenat de unul
dintre cei mai buni din ]ar\ la vremea
aceea, Petre Pop, fost campion mon-
dial la profesioni[ti. Era ardelean de
prin partea Oa[ului, dar tr\ise în Ame -
rica.

I s-a spus ca s\ fie la sal\ a doua zi
la ora 5, pentru primul antrenament,
„da’ de unde, eu la ora patru eram aco -
lo, d\deam t`rcoale s\lii ”, [i a fost prin -
tre pu]inii care au r\mas. Copil de la
]ar\, timid, nana Anghel nu [tia nici
m\car s\ sar\ coarda, îns\ dorin]a [i
ta lentul l-au ajutat s\-[i `nving\ tea-
ma. „Eram un copil, cum s\ spun, ple -
cat de acas\, ru[inos [i `ncet, `ncet au
v\zut c\ aveam un pic de ambi]ie în
noi, un pic de talent, c\ dac\ n-ai un
pic de talent, tot degeaba”.

„„NN--aaii  ddee  gg`̀nndd  ss\\  ttee--nnssoorrii??””
Glasul frem\t`nd de emo]ie [i chi -

pul blajin care se `nsenineaz\ atunci
c`nd vorbe[te de meciurile `n care a
luptat s`nt semne c\ timpul s-a f\cut
undeva ghem, iar acum se de[ir\ `na -
in te [i `napoi f\r\ s\ `i pese de calen-
dar. Ai zice c\ omul din fa]a mea se
afl\ la zeci de ani dep\rtare, `n vre-
mea c`nd era t`n\r [i domina locul `n -
gr\ dit de corzi. ~n ’70 a ajuns [i la
campionatele na]ionale. Se `nt`mpla
la Gala]i, iar din glas se aude re sem -
na rea atunci c`nd poveste[te cum i-a
fost luat titlul de sub nas. Jucase cu
un b\iat de la Steaua [i ar fi trebuit s\
ias\ campion na]ional, dup\ el [i du -
p\ antrenori, îns\ a ie[it pe locul doi
deoarece, „ei fiind de la Steaua, c`[ ti -
gau tot timpul, ba cu arbitrii, ba cu
numele, exact cum se înt`mpl\ [i acum”.
Nedrept\]ile i-au stat mereu în cale,
dar nu au fost suficiente pentru ca na -
na Anghel s\ î[i curme luptele. A res -

pectat regulile [i a urît viciile, iar
aces tea au fost ingredientele cu aju-
torul c\rora a reu[it aproape de fie ca -
re dat\ s\ ias\ din ring înving\tor. „Ce
nu mi-a pl\cut în via]\ a fost ]igara [i
paharul. Nu zic c\ am fost u[\ de bise -
ric\ dar am fost omul care m-am ab -
]i nut de la toate alea. Am f\cut sport
c\ mi-a pl\cut, nu m-am dus s\ ̀ mi rup
g`tul. Din contr\, eram cel mai bun
b\iat din sal\”.

Ar da timpul `napoi, dar nu mai
poate. Boxul nu mai e acela[i ca pe
vremea lui [i nici sportivii nu mai s`nt
m`na]i de splendoarea jocului. „Nu
[tiu, parc\ a fost mai frumos ca acu ma.
În perioada aia a comunismului î]i spun
eu, nu critic pe nimeni, am f\cut sport
[i de performan]\ [i c\ mi-a pl\cut. Nu
f\ceam pe bani, era pe glorie, de bu -
n\ voie, din pasiune...eram foarte pa -
sio nat de sport. {i nu ca acuma, c\ acu-
ma în orice sport faci bani”. A dus lup -
te [i în ]ar\ [i în afara ei, dar rostul [i
l-a g\sit la Moldova-Nou\, o locali-
tate micu]\ pe marginea Dun\rii. A
ajuns aici datorit\ unui antrenor pe
care îl cuno[tea din Re[i]a, Vasile Se -
co[an, [i nu a mai plecat c\ci a în t`l -
nit femeia ce îi este de 37 de ani al\ -
turi, Simidora Constantin. „Am fost
acas\ la ]ar\, [i mama mi-a zis «tu ce
ai de gînd, nu te însori?» [i eu zic:
«ba da mam\, m\ însor, l\sa]i c\ pîn\
la Pa[ti o aduc acas\». Mi-a pl\cut de
ea [i i-am spus: «m\i, te m\ri]i cu mi -
ne?»” Dar nu a primit nici un r\s puns.
Totu[i, la st\ruin]ele mamei soacre,
s-au c\s\torit.

~mi vorbe[te cu aceea[i str\lucire
`n ochi p`n\ [i despre meciurile pe ca -
re le-a pierdut, înc`t ai impresia c\ [i
alea au fost tot o victorie. Nici acum
nu poate s\ uite de st`ngaciul care i-a
dat mereu de furc\. „Aveam un st`n -
gaci la Boc[a care, de c`te ori m\ prin -
dea, de-at`tea ori m\ b\tea. Era st`n -
gaci [i c`nd îmi d\dea una în ficat ga -
ta eram. Dar eu din barb\ nu am picat
niciodat\.” Era cu [ase ani mai mare,
iar nana Anghel îi prinsese frica. Ur\
`ns\ nu i-a purtat niciodat\, ci dimpo -
tri v\, îl stima. S-au b\tut de trei ori [i
de trei ori a luat b\taie. Dar s-a r\z -
bu nat. Tot în ring. Se înt`mpla dup\
campionatele europene din ’70, iar
adversarul era vicecampion european
„[i i-am dat o b\tut\ lui Mihai Aurel,

c\ m\ ]ine minte toat\ via]a lui. Au scris
p`n\ [i ziarele. C\ci el era stîngaci,
iar eu aveam o ciud\ pe st`ngaci”. 

CC\\ll\\uull,,  cceell  mmaaii  bbuunn
pprriieetteenn

Ofteaz\ `n\du[it [i cu glas domol
îmi spune cum cel mai bun prieten s-a
transformat în c\l\u. Se apropia de
28 de ani, iar for]a pe care o avea al -
t\ dat\ începea s\ îl p\r\seasc\. „Nu
mai puteam s\ alerg, aveam familie,
aveam so]ie [i la antrenament mai obo -
seam, m\ mai l\sa spatele, rinichii.
C`nd începi s\ ajungi la o anumit\
vîrs t\ a[a se `nt`mpl\. Dar în sal\ to -
tu[i eram dirijorul, aveam o vechime,
13-14 ani de box”. Nu era u[or s\
renun]e, dar a f\cut-o. A cedat din cau  -
za unui singur om. Un prieten. „M-am
l\sat din cauza lui Stoienic\ \sta, c\ nu
[tia cum s\ scape de mine din sal\”.
Sal\ care ar fi trebuit s\ fie a lui, dar
pe care a refuzat-o de la nea’ Vasile
Seco[an, c\ci era prea t`n\r. „{i am
preferat s\ i-o de-a lui Stoienic\, eram
prieteni, eu îl ajutam. P`n\ pe la vreo
28, 29 de ani mai am de f\cut, zic,
c`]iva ani de box. Eu i-am vrut binele
[i el îmi voia r\ul, nu [tia cum s\ sca -
pe de mine”.

Dovada de prietenie l-a costat
scump îns\. A plecat de la sal\, iar
echi pamentul, legitima]ia, dar [i vi -
sul de a antrena au r\mas închise aco -
lo pentru totdeauna. Lumea boxului
nu mai era lumea lui nana Anghel.
Îns\ s-a ridicat dup\ aceast\ lovitur\
a[a cum se ridica [i în ring de cîte ori
era dobor`t. A f\cut liceul la seral, iar
pe urm\ [coala de mai[tri. A mai în -
cer cat s\ se apropie de sal\, îns\ pen-
tru el u[ile au r\mas z\vorîte. A fost
`nt`mpinat cu `njur\turi [i alungat, iar
dorin]a de a-i `nv\]a [i pe al]ii cum s\
devin\ campioni a r\mas ne`mplinit\.
„Regret c\ nu am apucat s\ antrenez
[i eu ceva. E normal, c\ fiecare re gre -
t\ dup\ at`ta timp”. Singurul c\ruia i-a
împ\rt\[it secretele sale a fost Li vi -
nel, b\iatul s\u. „Livinel al meu s-a
dus la sal\, l-au luat de m`n\ [i l-au
scos afar\: «valea c\ e[ti copilul lu’
Anghel»”. L-a preg\tit pentru facul-
tatea de sport, pun`ndu-[i în el speran -
]ele. „Eu în dou\ luni de zile l-am f\ cut
pe Livinel s\ cread\ \ia c\ are cine
[tie cî]i ani de box, [i el s\ ra cu’”. A
luat 10 la proba pe care a dat-o, dar a
picat la partea teoretic\, biologia.

***

Privirea îi alunec\ pe tablourile
copiilor at`rnate pe perete, iar p\rerea
de r\u î[i face loc pe chipul adinea uri
duios. Pic\ nu poart\ nim\nui, nici
m\ car omului care i-a curmat visul.
Acum îns\, chiar dac\ zilele glorioa -
se în care domina ringul au apus de
mult, undeva într-un sertar, îm p\ tu ri te
într-o revist\ veche, stau diplomele [i
t\ieturile din ziare – dovezile gr\i toa -
re ale vie]ii unui lupt\tor.

AAlleexxaannddrraa  FFIILLIIPP

F\r\ ur\ pentru adversari
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Nana Anghel, `nconjurat de diplomele sale

� p\rin]ii nu au v\zut cu ochi buni dragostea lui pentru box � a fost antrenat de
unul dintre cei mai buni din ]ar\ la vremea aceea, Petre Pop, fost campion mondial
la profesioni[ti � `n ’70 ar fi trebuit s\ ias\ campion na]ional, dar l-au furat arbitrii

„Hai s\ î]i spun eu o treab\. Boxul \sta...eu cred
c\ dup\ ce m-am l\sat de box, nu mi-am visat

so]ia [i copiii a[a cum m\ visam pe mine. M\ visam
tot prin ring, ba c\ boxam, ba c\ eram prin turnee.
A[a este fiecare sportiv c`nd se las\ de sport”. La
cei 64 de ani ai s\i, Anghel Constantin î[i aminte[te
nostalgic de vremea c`nd era t`n\r [i î[i punea
adversarii la p\m`nt. Se m`ndre[te cu cel pu]in 400
de meciuri c`[tigate din cele aproape 500 în care a
boxat, iar firul victoriilor ar mai fi continuat poate,
dac\ „un prieten” nu l-ar fi înnodat. {i-a urmat
pasiunea cu înd\r\tnicia cu care un îndr\ gostit î[i
urmeaz\ iubita, iar aceasta l-a r\spl\tit cu premii
multe, l-a f\cut vicecampion na]ional în anii ’70 [i i-a
adus respectul în satul natal.

Cele 400 de victorii 
ale sufletului

B\tr`nul tr\ie[te prin articolele de ziare care `i evoc\ trecutul



1111
R\t\cit printre acatiste
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Are c`teva ore de pauz\ la ami -
az\, dar azi `l g\sesc aranj`nd c`teva
acatiste [i vorbind cu doi enoria[i
care au venit s\ capete c`teva vorbe
de ̀ n]elepciune. Mereu ̀ [i g\se[te timp
pentru ei. Nu mai aude bine, iar ce nu
`n]elege `i roag\ s\ scrie pe un car ne -
]el. Barba alb\ `i cade pe piept, oche -
la rii `i ]ine pe v`rful nasului [i se uit\
pe deasupra lor, arunc`nd priviri prin
sticla veche doar c`nd urm\re[te li te -
re le acatistelor sau c\r]ilor sfinte. Nu
m\ ia `n seam\ c`nd m\ prezint [i-mi
`ntinde direct un pix [i o foaie. Dup\
ce cite[te textul m`zg`lit de mine z`m -
be[te [i `mi spune s\ `l a[tept la in tra -
rea cl\dirii al\turate. Ajungem `ntr-o
bibliotec\ mic\ `n care se mai afund\
`n lectur\ cei c`]iva elevi de seminar
teologic sau studen]i de la Facul ta tea
de Teologie care p\[esc pragul m\ -
n\stirii `n c\utare de sfaturi [i `ndru-
mare. Mul]i dintre ei ajung s\-[i scrie
necazurile pe o foaie care ajunge sub
ochelarii b\tu]i de vreme ai p\ rin te lui.

DDee  vvoorrbb\\  ccuu  sseeccuurrii[[ttiiii
La lumina mai puternic\ din ca -

me ra mic\ se disting urmele l\sate de
timp pe chipul p\rintelui, iar r`uri al -
b\s trui `i br\zdeaz\ m`inile, din loc
`n loc mai ap\r`nd c`te o pat\ ma ro nie
pe piele. Nu a avut o via]\ u[oar\ [i
cite[ti asta din privirea melancolic\ [i
din albastrul cenu[iu al ochilor s\i. ~n
cel de-Al Doilea R\zboi Mondial a
trebuit s\ fac\ {coala Militar\ ca s\
nu fie trimis direct pe front, iar opo zi-

]ia pe care a avut-o comunismul `m -
po triva religiei nu i-a permis s\ r\ m` -
n\ `n m\n\stire. „Am avut multe de su -
ferit, dar Dumnezeu a avut `ntotdea u -
na grij\ de mine”, spune p\rintele aran -
j`ndu-[i barba care cade pe haina nea -
gr\, ca un povestitor care `[i drege
ale ne cuvintele.

Prima dat\ a avut probleme cu Se -
curitatea `n anul 1958. ~[i aduce ami n -
te cum, `ntr-o noapte, pe c`nd era la
m\ n\stire „au ap\rut 89 de securi[ti”.
Atunci a fost „anul de r\scruce cu
Securitatea”. Erau c\uta]i el, p\ rin te -
le Arsenie Papacioc [i p\rintele Mar -
cu pentru c\ erau pe o „list\ a au to ri -
t\ ]ilor”. „P\rintele Marcu a f\cut 20 de
ani de `nchisoare [i o vorb\ nu a scos
la cele mai cumplite pedepse, la su te -
le de b\t\i la talp\. Nimic nu zicea. A
`ndurat 30 de grade timp de trei zile,
apoi trei zile la minus 30 de grade. A
rezistat [i a ie[it vorb\ c\-i fachir. A -
cum, se spune c\-i cel mai mare sf`nt
din cimitirul Sih\striei”, iar imediat se
`ntoarce spre fereastr\, parc\ urm\ rind
`n zare plaiurile m\n\stirii.

Au fost controla]i „din fir `n p\r”,
securi[tii au r\scolit chiliile tuturor c\ -
lug\rilor, au verificat chiar [i `n c\r]i
sau printre haine, iar l`ng\ fiecare fra -
te de m\n\stire sau c\lug\r erau me reu
c`te doi oameni care `i supravegheau.
Nu [tie nici p`n\ ast\zi ce c\utau. P\ -
rintele Marcu [i p\rintele Arsenie
Pa pacioc au fost aresta]i, `ns\ el a
sc\pat datorit\ unei decora]ii de elibe -
rator, pe care a primit-o de[i nu a lup -
tat nici m\car o zi. ~ns\, Re gi men tul
45 din care trebuia s\ fac\ parte, dac\
nu mergea la {coala Militar\, a fost
deta[at pe frontul de vest, unde „a
fost decimat pentru c\ pe noi nu ne-
au preg\tit. Nem]ii au dat in s truc ]iuni
«s\ nu-i preg\ti]i».” 

A f\cut armata de trei ori `ns\ „am
f\cut instruc]ie mai mult singur”. De -
[i era tunar [i avea grad de sergent ma -
jor, a v\zut tunul de cavalerie doar de
la distan]\ pentru c\ „nu mai era ne -
vo ie de ei `n r\s\rit.” Au fost ]inu]i p` -
n\ la sf`r[itul celui de-Al Doilea R\z -
boi Mondial [i a terminat armata [tiind
s\ fac\ doar defilare [i m`nuiri de arme.

A doua oar\ l-a c\utat Securitatea
`n 1959, c`nd avea 36 de ani. Cu pal -
me le adunate `n poal\, p\rintele po -

ves te[te cum cei care controlau „a veau
un consens. Dac\ g\seau ceva pentru
arestare puneau un pistol sub pern\
pentru a avea un motiv mai solid ca
s\ ne ridice. C`nd a venit controlorul,
care era un c\pitan, s\ vad\ ce s-a `n -
t`mplat, a zis «ce, pern\-]i trebe ]ie. Un
chetroi». {i a ridicat perna, dar nu a
g\sit nimic. Atunci m-am dus la tata
[i la mama, care erau veni]i `n vizit\,
[i le-am dat perna s\ o duc\ acas\.
Le-am spus c\ la m\n\stire perna n-are
voie.” A sc\pat [i de aceast\ dat\, dar
din cauza decretului din 1959, a fost
nevoit s\ plece din m`n\stire pen tru
c\ nu avea cel pu]in 55 de ani, cum
obliga legea. 

DDee  llaa  ppuuss  ppaavvaajj  llaa
vvooppssiitt  ggaarrdduurrii

~ns\ pe teritoriul ]\rii era nevoie
de profesori. {i cum p\rintele avea
absolvite facult\]ile de fizic\, ma t e -
matic\ [i cea de filosofie, s-a pornit
s\ predea la mai multe [coli. ~n va can -
]ele de var\ `ns\, era `ntotodeauna `m -
p\r]it `ntre casa p\rin]ilor [i m\ n\s ti -
re, iar ̀ n fiecare duminic\ era mereu pri -
mul la biseric\. Din acest motiv „au
`nceput activi[tii s\ m\ `ncol]easc\.
M-au pus odat\ s\ dau cu var gardul
mili]iei. Dar, bucuria mea, pentru c\
tata a fost zugrav [i [tiam meserie. Se
uitau s\ vad\ dac\ fac mofturi ca s\
se ia de mine, dar mie puteau s\-mi dea
tot satul s\-l v\ruiesc”, `mi `m p\r t\ -
[e[ te p\rintele z`mbind larg.

Autorit\]ile nu au `ncetat nicio-
dat\ s\-i caute „nod `n papur\” [i b\ -
tr` nul monah `[i aminte[te cum „`ntr-
o var\, a venit un comandant `n satul
`n care eram repartizat s\ predau, s\
vad\ ce fac. {i pentru c\ la sat e noroi,
eu tot timpul liber m\ ocupam s\ pun
pavaj, pietre. Atunci f\ceam leg\tura
cu cancelaria [i mijlocul cur]ii, unde
era o f`nt`n\. Eram pe la mijlocul lu-
cr\ rii [i apare comandantul, iar la f`n -
t`n\ era o `nv\]\toare b\tr`n\.” Co man -
dantul s-a apropiat de femeia [i a `n -
tre bat-o de ce b\rbatul acela `n[iruie
pietre `n curtea [colii. Aceasta i-a spus
c\ asta „face mereu; pune pietre”. {i
b\r batul a plecat, neput`nd s\-i fac\ ni -
mic. Astfel de controale deveniser\
pentru el o rutin\, ba chiar, la un

moment dat, a fost trimis un profesor
de geo gra fie „s\-l ]in\ `n vizor”, dar „a
venit 1964, nu se mai f\ceau arest\ri
[i nu m-am mai temut, am sc\pat de
grij\”. 

CCaanncceerruull  ppiieerrdduutt  ppee  ddrruumm
Nu s-a putut `ntoarce la m\ n\s ti -

re p`n\ `n anul 1984, dup\ ce a ie[it la
pensie, [i c`nd „ultimul care se opu -
nea venirii mele la m\n\stire `ntr-o
c\ru]\ din aia lung\ se expedia”. P\ -
rin tele Hrisostom `[i aminte[te c\ a
`ncercat s\ se-ntoarne mai repede la
Bucium, ̀ ns\ erau mereu oamenii con -
trola]i la intrare [i din cauza asta le-a
cauzat probleme c\lug\rilor. „P\rin ]ii
spuneau s\ nu vin c\ se desfiin]eaz\
m\n\stirea, iar maicile se luau de cap,
a[a c\ mi-am v\zut de treab\.” Nu s-a
rupt de tot de m\n\stire [i, `n secret,
mai lua leg\tura cu p\rintele lui du -
hov nicesc, al c\rui nume `l poart\ [i
care mereu `l ajuta cu sfaturi [i „cu -
vin te pentru suflet”. 

Pare c\ nu vrea s\ spun\ mai mul -
te despre tat\l s\u adoptiv din m\n\s -
ti re [i care a murit chiar `n camera `n
care a devenit acum bibliotec\. ~mi
arat\ unde era patul pe care acesta [i-a
dat duhul [i unde st\tea el, ascul t`n -
du-l, `n chilia transformat\ `n `nc\ pe -
re pentru c\r]i. „Aici era patul [i eu [e -
deam pe scaun al\turi [i `i ]ineam m` -
na `n timp ce un p\rinte b\tr`n `i con-
trola pulsul. Pulsul `i b\tea [i respi-
ra]ia a `ncetat.” Se opre[te pentru o
clip\ s\-[i dreag\ vocea [i r\m`ne cu
privirea ]intuit\ `n perete. „Avea 95
de ani. {i dup\ `nc\ cinci ani, am ap\ -
rut la m\n\stire definitiv. Ar fi `m pli -
nit 100.” 

A fost preo]it imediat dup\ ce s-a
`ntors la m\n\stire, `n 1984, din cau -
za unei eczeme la picior de care me -
di cii au spus c\ e cancerigen\ [i in cu -
ra bil\. Dup\ revolu]ie a aflat `ns\ c\
nu avea cancer, iar acelea[i persoane
care, `n comunism, au vrut s\-l scoa -
t\ afar\ din m\n\stire, s-au `ntors din
nou `mpotriva lui. „Au v\zut c\ nu
mai muream, dar nu mai aveau cum
s\ m\ alunge, c\ au c\zut de la pute -
re”. ~n 1992 a fost numit stare] al
m\n\stirii p`n\ `n 1999, c`nd s-a re -
tras din func]ie pentru a se putea ocu -
pa „de treburile duhovnice[ti”. Acum,
la cei 88 de ani, administreaz\ plata
cheltuielilor de la m\n\stire [i `m par -
te pove]e cu sacul.

Experien]a pe care a acumulat-o
`l ajut\ s\ aib\ mereu o vorb\ bun\

pen tru toat\ lumea. ~mi spune c\, `n
m\n\stire, ca [i `n via]\, nu e bine s\
fii m`ndru. R\m`ne z`mbind, `n `n -
t`mpinarea amintirii care i-a r\s\rit `n
minte. „Odat\, c`]iva profesori, fo[ti
colegi, l-au `nt`lnit pe p\rintele Cle o -
pa [i l-au `ntrebat de mine. El a zis c\
pun cu r\d\cina `n sus.” P\rintele o
spune [i acum tuturor, c\, la m\ n\s ti -
re, trebuie s\ faci ce ]i se spune, nu
trebuie s\ ai mofturi. Apoi continu\
f\c`nd cu ochiul, complice. „Ade v\ -
rul este altul. Crinul este m`ndru, m\ -
tr\ guna sc`rboas\, iar iarna dispar am`n -
dou\, dar r\d\cinile r\m`n `n p\m`nt.
Dac\ sco]i r\d\cina de crin este mic\
pe c`nd aia de m\tr\gun\ gras\, fru-
moas\. Din cauza asta nu e bine s\ ai
preten]ii. La noi, la m\n\stire, tot tim -
pul este iarn\ [i dac\ e r\d\cin\ de
crin,cu preten]ii, e vai de capul ei.
Nu e bine s\ te lauzi cu frumuse]ea.
Zi c\ e[ti ur`t, c\ e[ti m\tr\gun\.”

Nu i-a pl\cut niciodat\ p\rintelui
s\ se `ngrijeasc\ de treburile altora, s\
se amestece `n ce au al]ii de f\cut. ~l
`ntreb, a[tern`nd `ntrebarea pe car ne -
]e lul ce st\tea `ntre noi, ce p\rere are
despre celelalte confesiuni. ~mi r\s pun-
de f\r\ a sta pe g`nduri c\ nu trebuie
s\ ne intereseze, c\ nu trebuie s\ [tim
ce fac al]ii. Iar dac\ dintre ace[tia s`nt
persoane care ne du[m\nesc, atunci
tre buie s\-i iubim [i s\ privim rela]ia
dintre ei [i noi ca o afacere. Noi ne
iert\m [i prietenii [i du[manii dac\ ne
gre[esc, „iar Dumnezeu ne iart\ gre -
[e lile noastre”. „Dar s\-l ier]i zdra v\n
pe du[man, s\-l iube[ti, c\ el se spal\
de p\cate.” Apoi r`de cuprins brusc de
cine [tie ce amintire. Fa]a, care p`n\
atunci era palid\ [i cu tr\s\turi obo si -
te, i se `mbujoreaz\. ~mi poveste[te
de Dumnezeu, de sfin]i [i de faptele
lor de parc\ ar fi fost de fa]\ c`nd s-au
`nt`mplat. „De necurat, cu Doam ne
miluie[te scapi”, continu\ p\ rin te le la
fel de ̀ nsufle]it. ~mi spune c\ doar che -
m`nd divinitatea `n ajutor ajungi ca
un copil f\r\ griji, care dac\ are doar o
coaj\ de p`ine din care molf\ie, e tot
dolofan.

De 40 de ani scrie pentru fiecare
liter\ din alfabet, pe p\tr\]ele de h`r -
tie, cuvinte de duh pentru c\ „litera e
moart\, iar duhul e via]\”. H`rtiile pu -
se una peste alta s-ar `n\l]a la zece me -
tri de la p\m`nt. „Mai am `nc\ ju m\ -
tate de metru de completat la teancul
de h`rtii [i dup\ m\ duc [i eu sus, c\
nu mai am nimic de f\cut aici”.

AAnnddrreeii  MMIIHHAAII

� `n tinere]e, a f\cut armata de trei ori [i trebuia s\ fie tunar, de[i nu a v\zut vreodat\ cum arat\ un tun � prima
dat\ c`nd au venit securi[tii s\ scormoneasc\ m\n\stirea, doar el a sc\pat � acum, p\rintele `mparte vorbe de duh
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P\rintele Hrisostom, `n chilia transformat\ `n bibliotec\

P\rintele Hrisostom,
la cei 88 de ani,

munce[te zilnic c`te 16
sau 17 ore la M\n\s -
tirea „Tuturor Sfin]ilor”
Bucium din Ia[i. El des -
chide `n fiecare dimi -
nea]\ la ora patru, cu
pa[i gr\bi]i, f\r\ a se
folosi de baston [i cu
spatele `ncovoiat, u[ile
m\n\stirii. Tot el este
cel care, `n drum spre
chilia sa, le `nchide sea  -
ra, la ora 10. ~n cei 88
de ani de via]\, au tre-
cut peste el greut\]ile
celui de-Al Doilea R\z -
boi Mondial, dar [i asu-
pririle din regimul comu -
nist. Ast\zi, [i le aduce
aminte pe toate, [i [tie
c\ a trecut peste ele „cu
ajutorul bunului Dum ne -
zeu” [i cu pu]in noroc.
Dac\ `n tinere]e vopsea
garduri cu m`ndrie,
ast\zi d\ sfaturi celor
tineri. De moarte `l mai
desparte o jum\tate de
metru de h`rtie.

C\lug\rul din Bucium cu grad de sergent major



Din galeria p\catelor omene[ti
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S-ar putea crede c\ noi, rom=-
nii, s`ntem `nzestra]i cu mult talent
ori c\ t`njim s\-l apreciem la cona-
]ionalii no[tri, dat\ fiind multitudi-
nea de emisiuni care `[i c`[tig\ cele
mai ridicate puncte de rating. Fa-
cem tumbe, scuip\m foc, dans\m
p`n\ ni se rup tocurile sau cad hai-
nele de pe noi, iar atunci c`nd c`n-
t\m, aproape mereu facem pe cine-
va s\ verse lacrimi. De emo]ie, de-
sigur. C`nd vine vorba de a face
giumbu[lucuri cu [tiin]a, literatura,
artele sau istoria `ns\ ne cam optin-
tim. Dar cu toate c\ la „Vrei sa fii
milionar” nu prea po]i impresiona
prin lacrimi [i nici prin pove[ti tris-
te de via]\, nci nu trebuie s\ faci pa-
rad\ de erudi]ie. Pentru a c`[tiga
trebuie doar s\ ai cultur\ general\,
pu]in noroc, iar dac\ te pretezi [i la
c`teva artificii pentru a ajuta ratin-
gul s\ creasc\, drumul spre un mili-
on va fi pavat cu ̀ ntreb\ri accesibile. 

Am v\zut asta s\pt\m`na trecu-
t\ c`nd un concurent, Herr Volk, a
]inut `n suspans telespectatorii timp
de dou\ emisiuni, spre indignarea
celorlal]i concuren]i care `[i a[tep-
tau r`ndul, aleg`nd s\ se retrag\ la
25 de mii le lei. Pe l`ng\ cuno[tin-
]ele pe care a ar\tat c\ le are, aces-
ta a demontrat c\ poate face [i
show, prin atitudintea „nebunatic\”
– a[a cum a descris-o concurentul,
dar [i prin excesele regizate precum
reclama la o campanie umanitar\,
care nu a fost t\iat\ la montajul e-
misiunii. Totul a fost f\cut spre bi-
nele acesteia, c\reia, a[a cum scrie
pe forum, a vrut s\ „`i m\reasc\
longevitatea”. Oricum, presta]ia de
la „Vrei s\ fii milionar?” a fost dea-
supra celei de la emisiunea Xfac-
tor, unde, de asemenea, a participat.

Totu[i, s`nt [i concuren]i c\rora
Virgil Ian]u le d\ cecul `nainte de
a ajunge la a patra `ntrebare [i plea-
c\ acas\ cu tot cu variantele ajut\-
toare pe care nu au mai apucat s\ le
foloseasc\. Ace[tia, de regul\, s`nt
printre cei care spun c\ „laurul” es-
te un c`ntec sau le este mai cunos-
cut\ expresia „mergi ca Vod\ prin
castel” [i nu „mergi ca Vod\ prin
lobod\”. Oricum, [i ei s`nt conso-
la]i cu o sum\ modest\.

De c`teva s\pt\m`ni, pe forum-ul
emisiunii este dezb\tut un mare
mister: c`nd se va difuza emisiunea
cu marele c`[tig\tor. Ba de Cr\ciun,
ba de Pa[ti, dar neap\rat `ntr-o zi de
s\rb\toare c\ci, cum altfel, doar a-
tunci se pot `nt`mpla minuni. P`n\
una alta, noi ne delect\m `n conti-
nuare cu emisiuni savuroase [i fa-
cem pariurile, chiar dac\ nici m\car
nu s`ntem siguri c\ exist\ un c`[ti-
g\tor.

Alexandra FFILIP

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

„O uniune a stabilit\]ii fiscale”, a-
cesta este dezideratul celor 27 state
membre ale Uniunii Europene (UE)
cu excep]ia Angliei, dup\ discu]iile
care au avut loc joi, la Bruxelles. „No-
ul pact bugetar vizeaz\ avansarea c\tre
o guvernan]\ consolidat\ pentru a sti-
mula disciplina bugetar\ [i o integrare
mai profund\ `n pia]a intern\, ca [i o
cre[tere mai solid\, competitivitate

sporit\ [i coeziune social\.” (Ager-
pres, vineri, 9 decembrie, ) 

Tratatul va fi semnat de cele 17
state uniunii, din zona euro [i [ase din
afara zonei euro, printre care [i Rom=-
nia. Cele [ase state din afara zonei eu-
ro au consim]it `n mod voluntar s\ par-
ticipe la semnarea tratatului, datoria fi-
ind doar a acelora din zona euro. Ca
`ncurajare, am fost b\tu]i pe um\r spu-
n`ndu-ni-se senin c\ „Noua guvernan-
]\ presupune c\ bugetele trebuie s\ fie
echilibrate sau pe excedent, prevedere
care va fi consiferat\ respectat\ dac\
deficitul nu va dep\[i 0.5 la sut\ din
Produsul Intern Brut nominal.” (Me-
diafax, duminic\, 11 decembrie)

„Nu s`ntem o ]ar\ neputincioas\!”
A[a s-a b\tut cu pumnul `n piept pre[e-
dintele Traian B\sescu joi, la Bruxe-

lles. Iar c`nd UE i-a propus „ar\ta]i-ne,
cotiza]i la fondul bugetar”, el a r\s-
puns prompt c\ va `ncheia acordul `n
ceea ce prive[te acest aspect. A de-
clarat apoi c\ „Avem o [ans\ uria[\,
datorit\ realit\]ilor `n care tr\im, s\ re-
cuper\m mai repede decalajele”. (Me-
diafax, vineri, 9 decembrie)

De cum a ajuns, pre[edintele urma
s\ organizeze o `ntrunire cu toate par-
tidele, pentru a discuta problema dato-
riei pe termen scurt din `mprumutul
european. 

Vineri, postul public de radio l-a
prezentat pe premierul Emil Boc a-
mintind opiniei publice, ca f\r\ nici un
fel de leg\tur\ [i `n ideea c\ va a[tepta
oricum finalizarea discu]iilor `n uni-
une, c\ „Rom=nia nu ar trebui s\ parti-
cipe la acest efort comun al statelor

membre UE `n ce prive[te Fondul Mo-
netar Interna]ional (FMI), noi afl`ndu-
ne deja `n acord cu institu]ia finan-
ciar\”. (Ziarul Financiar, vineri, 9
decembrie)

Astfel, `n urma semn\rii tratatului,
Rom=nia va trebui s\ se supun\ UE [i
s\ fie amendat\ `n cazul unui deficit
bugetar excesiv. „Implementarea pro-
gramului [i proiectele bugetare anuale
aferente vor fi monitorizate de Comi-
sie [i de Consiliu (nu a fost precizat
nivelul de la care deficitul bugetar
devine «excesiv»”. (Adev\rul, vineri,
9 decembrie, ) 

Angela Merkel, cancelarul Ger-
maniei, a concluzionat dup\ cele 12 o-
re de negocieri privind adoptarea nou-
lui tratat: „Am ajuns, dup\ negocieri
`ndelungi, la un rezultat bun”. C`t de
bun [i pentru cine, o s\ afl\m dup\ ce
ne d\m cu subsemnatul.

Livia RRUSU

Ca vod\
printre 

milionari 

Un nou tratat pentru zona euro
 România va trebui s\ fie amendat\ `n cazul unui
deficit bugetar excesiv
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Ura, FFrica [[i
Mizantropia... 

„Baula” – Teatre de Contacte –
Girona – Spania

.... au umplut paharele pe care Pa-
ula, o alcoolic\ r\t\cit\ la cabaretul lui
Hans, le d\dea pe g`t cu setea unui
maratonist care termin\ o curs\ lung\.
Un picior gol cu pantof de catifea ro[ie
flutur\ din spatele unui paravan dante-
lat [i `n scen\ intr\ Ingrid care se a[az\
`ncrez\toare pe fotoliu. Urm\re[te cu
dispre] cum Nadia – rusoaica blond\
tuns\ b\ie]e[te cu ochi alba[tri – este
for]at\ s\ spele podeaua. Hans, patro-
nul nemilos, strig\ b\t`ndu-se `n piept:
„Acesta este un cabaret! Cabaretul meu!
Ustedes hacen lo que yo digo”(n.r.:
„Face]i ce spun eu”). 

Julio ar c`nta la pian, dar c`nd d\
cu ochii de Nadia, cadrul `[i schimb\
gravitatea [i personajele dispar ca
printr-o magie de pe scen\. Din spatele
fotoliului ro[u [i al paravanului apar

flori [i fluturi colora]i care se bucur\
de iubirea celor doi. „Hai s\ fujim!”, `i
propune spaniolul timid rusoaicei ru[i-
nate c\ a primit un s\rut. Fata coboar\
privirea `nspre picioarele cu care tra-
seaz\ o linie imaginar\, dar se treze[te
la timp `n realitatea pe care o tr\ie[te:
„Soy una puta!” (n.r.: „S`nt o fat\ u-
[oar\”). }ip\ `ngrozit\ [i trece degetul
t\ios pe g`t, imit`nd sacrificiul pe care
ar trebui s\ `l fac\ pentru a-[i tr\i po-
vestea de dragoste.

Ca s\ poat\ fugi cu iubita lui, Julio
pune la cale un complot cu arabul op-
timist care este la r`ndul lui, o victim\
a dragostei imposibile. „Asasini! Asa-
sini!”, strig\ Ingrid c`nd vede lichidul
ro[u ]`[nind din pieptul lui Hans. Se a-
pleac\ la c\p\t`iul acestuia, `i ia m`na
`n a sa [i smulge inelul cu piatr\ ro[ie,
semn al puterii. „Acesta este un caba-
ret. Cabaretul meu!”, strig\ femeia pe
un ton trimuf\tor [i personajele r\m`n
prizoniere `ntr-o poveste `n care, timi-
de, sentimentele bune s`nt `ngropate `-
nainte de a se na[te.

Ignoran]a, AArogan]a... 
„Conu’ Leonida fa]\ cu Reac]iu-

nea” – Forma]ia „Teatru’ntre c\mi-
ne” – Ia[i

... se v\d `n ziarele pe care Leo-
nida se preface c\ le cite[te [i Mi]u c\
le `n]elege. P\pu[i fardate exagerat, as-
cunse sub pat, acum vorbesc despre
Republic\ precum ni[te anali[ti politi-
ci. „Ia zi tu, Mi]ule, c`]i oameni crezi
c\ a avut Garibaldi \sta?”. R\spunsul
vine dup\ ce Mi]u se g`nde[te `ntr-un
col] de scen\, prive[te pe tavan de
parc\ acolo ar g\sit cifra corect\,

num\r\ pe degete [i spune: „o sumede-
nie”. „Mai bine ascult\ tu aici”, `i
spune Leonidas `nm`n`ndu-i un ziar
pe care femeia `l pune la ureche pentru
a auzi mai bine ce vor r`ndurile s\
spun\. Scena rupe din r`ndurile specta-
torilor hohote de r`s [i c`teva aplauze
sporadice `n\du[ite repede.

Cum nu au ajuns la o concluzie cu
privire la Republic\, nici la Revolu]ie,
cei doi se pun la somn `n larma de afa-
r\ [i zgomotele de pistoale care r\sun\
din boxe. De team\, se ascund sub
cear[aful ro[u de pe pat [i proprietarii
le `ntorc chei]ele. „Ia zi tu, Mi]ule, c`]i
oameni crezi c\ a avut Garibaldi \sta”,
o `ntreab\ poli]istul pe fata cu codi]e [i
povestea o ia de la `nceput.

Fericirea, SSperan]a,
Obedien]a... 

„22” – Trupa „SALAHHE”

... cu care tr\iesc dou\ m\[ti albe
`n timp ce dansul lor c`nd pasional,
c`nd rece, este `ntrerupt de aplauzele
destinate unui conduc\tor demult a-
pus: Nicolae Ceau[escu. C`nd poza
acestuia cade sub lum`n\rile aprinse la
picioarele actri]ei ce ]ine o duzin\ de
fotografii ̀ ntre degete, m\[tile ̀ [i schim-
b\ atitudinea. Sub privirea nep\s\toare
a lui Ion Iliescu, ele `[i tr\iesc roman]a
sub acordurile primelor melodii necen-
zurate. Gesturile devin din ce `n ce
mai languroase, dar apropierea lor este
din nou `ntrerupt\ de ochii `n]ep\tori ai
lui Emil Constantinescu. La apari]ia
chipului fostului pre[edinte, o t`n\r\ `l
face atent pe prietenul ei care st\tea cu
ochii `n obiectivul camerei foto [i `i

[opte[te ceva. B\iatul prive[te c\tre
bucata de h`rtie [i face un gest contra-
riat, dar d\ din cap a aprobare la tot ce
prietena ei `i spune la ureche. „Ceau-
[escu n-a murit”, se aude vocea Adei
Milea [i conduc\torul comunist alung\
`ndr\gosti]ii de pe scen\.

Drama, MMinciuna... 
„Poem irlandez pentru vioar\ [i

suflet” – Teatrul „Ludic”

... s-au strecurat `n idila dintre
Martin [i Catherine. Dansul de `nce-
put o g\se[te pe fat\ `ntr-o rochie cu-
minte, alb\ , la bra]ul nesigur al parte-
nerului ei. Luminile se sting [i Martin
cade `n genunchi, adres`ndu-i-se lui
Charlie, confesorul lui imaginar care
`i ascult\ toate temerile. „Mereu m-a
comparat cu fostul ei. Iar ea, ea ar\ta
grozav”. 

Monologul este `ntrerupt de apari-
]ia lui Catherine [i atmosfera `nc\rc-
at\ se spulber\ `n discu]ii despre muzi-
c\, scriitori [i moarte. „Noi s`ntem de-
ja mor]i, nu-i a[a, Martin?”, `l `ntreab\
fata privind pierdut\ `nspre balconul
de la etaj. Se aude o vioar\ `n surdin\
[i b\rbatul o ia pe iubita sa f\r\ trecut
`n bra]e, imit`nd gestul unui violonist.
Catherine ba `l respinge pe t`n\rul
plin de speran]e, ba se arunc\ `n bra]e-
le sale, ca, la sf`r[it, s\ `l alunge de tot.

R\mas\ singur\, aceasta `[i d\ jos
ve[m`ntul negru [i r\m`ne ca la `nce-
putul piesei, `n rochia alb\. A[ezat\ pe
un covor de ziare, fata soarbe dintr-o
sticl\ de vodc\ p`n\ cade la podea sf`r-
[it\ de propriile-i cuvinte: „S`nt alcoo-
lic\. |sta e trecutul meu”. Iubitul ei ir-
landez o ridic\ `n bra]e [i `i strig\ prie-
tenului s\u imaginar de parc\ a[a ar
trezi-o pe fat\: „Noi s`ntem deja mor]i,
nu-i a[a, Charlie? R\spunde-mi, nu-i
a[a?”.

Cristina BBABII

Un necunoscut a l\sat
mar]i o cutie plin\

de sim]\minte la u[a
Casei de Cultur\ a
Studen]ilor, c`nd au
`nceput Zilele Teatrului
Ludic. A luat-o `napoi
abia s`mb\t\ dar p`n\
atunci, sentimentele cap-
tive au sc\pat [i s-au
jucat de-a v-a]i ascunse-
lea prin s\lile Casei de
Cultur\ [i au ajuns un
fel de „fantome de la
Oper\”. S-au pitit dup\
cortinele grele [i
decorurile diafane, `n
spatele reflectoarelor
oarbe [i `n reflec]ia
actorilor din oglinzile
mari ale s\lii „Azur”.
To]i le-am sim]it [i tr\it
prin jocul de scen\ al
actorilor Teatrului Ludic
[i al celor veni]i din
Spania, Timi[oara [i
Sibiu. 

Patru zile de poeme
scufundate `n whiskey

 personajele r\m`n pri-
zoniere `ntr-o poveste `n
care, timide, sentimentele
bune s`nt `ngropate `nainte
de a se na[te

„Ia zi tu, Mi]ule, c`]i oameni crezi c\ a avut Garibaldi \sta?”

 s`nt concuren]i c\rora
Virgil Ian]u le d\ cecul
`nainte de a ajunge la a
patra `ntrebare



DDEEZZBBAATTEERREE 1133

O
pinia veche — N

r. 417 — 12 - 18 decem
brie 2011

Copiii Mamei nu mai s`nt ascult\tori

Dup\ un deceniu de m\rire, lide rul
rus Vladimir Putin începe o nou\ er\.
Partidul s\u, Rusia Unit\, a c`[ti gat
ale gerile parlamentare din 4 decembrie,
el însu[i va reveni, cel mai proba bil la
Kremlin chiar dup\ primul tur al
preziden]ialelor din martie 2012. Dar
manifesta]iile de s`mb\t\, la care mii
de protestatari de la Moscova p` n\ în
Extremul Orient au strigat „Ru sia f\r\
Putin”, s`nt un semn c\ el [i-a pierdut
coroana de ]ar [i c\ în cel de-al treilea
mandat al s\u va trebui s\ se comporte
ca un pre[edinte, cu mul]i sus]in\tori,
dar [i contestatari.

Forma]iunea sa, Rusia Unit\, a
ob ]inut la recentul scrutin 49,32% din
sufragii, (rezultat colosal într-o de mo  -
cra]ie, dar nu în Rusia), fiind în evi-
dent declin de la alegerile din 2007, la
care înregistrase 64% din voturi, ce ea
ce i-a asigurat majoritatea cons ti -
tu]ional\, de dou\ treimi, în Duma de

Stat, respectiv adoptarea f\r\ pro ble -
me a tuturor proiectelor legislati ve.

Parlamentarele din 4 decembrie se
doreau un test pentru Vladimir îna  in -
te de cursa pentru pre[edin]ie [i aveau
menirea s\-i confirme populari tatea [i
s\ justifice decizia sa de a re veni la
Kremlin, dup\ mandatele din 2000 –
2008. Dar electoratul a decis altmin -
teri [i a sanc]ionat Rusia Unit\ c\ a
în\bu[it orice zv`cnire a opozi]iei rea le.

Partidul va continua s\ fac\ legea
în ]ar\, dar poporul s-a ales cu o mare
concesie din partea puterii: i s-a dat
dreptul de a protesta liber, de a fi critic
cu voce tare, iar televiziunile publice
nu au mai ignorat subiectul, ci au ar\ -
tat c\, da, se înt`mpl\ [i în Rusia ca
„unii oameni” s\ fie nemul]umi]i de
con ducere.

La Moscova a avut loc s`mb\t\
cea mai ampl\ ac]iune de protest din
era Putin. Peste 50.000 de oameni au

manifestat în Pia]a Bolotnaya, acu z`nd
fraude la parlamentare [i cer`nd anu-
larea rezultatelor. Mul]i aveau flori, în
semn c\ au venit cu pace [i g`nduri
bune, al]ii panglici albe în piept, mi li -
t`nd pentru organizarea unor alegeri
„curate”.

Este pentru prima dat\ în ultimii
ani c`nd un miting anti-Putin la Mos -
co va nu se sf`r[e[te cu arest\ri ale opo -
zan]ilor, c`nd trupele speciale ale po li -
]iei OMON vegheaz\ lini[tit, dar nu
intr\ în ac]iune, rup`nd bastoanele de
protestatari. Ba chiar evenimentului i
s-a conferit [i o not\ umoristic\: vr`nd
probabil s\ mai disperseze mul]imea,
for]ele de ordine au recurs la o mic\
stratagem\ [i au anun]at c\ Puntea
dragostei de pe r`ul Moscova risc\ s\
se surpe de at`ta norod.

Trebuie de notat îns\ c\, autori z`nd
acest mare miting, conducerea [i-a f\ -
cut o concesie în primul r`nd sie[i: a
ar\tat c\ poate fi [i democratic\ [i c\
nu vrea ca o prim\var\ arab\ s\ se su -
prapun\ peste iarna ruseasc\. Presa
din Rusia catalogheaz\  forma]iunile
ce acced în parlament, pe l`ng\ parti dul
de guvern\m`nt, drept opozi]ia „î m -
bl`nzit\”, de curte, fiindc\ deseori vo -
teaz\ ca [i Rusia Unit\. Mitin gu ri le
pa[nice s`nt o revenire la normalitate,
o negociere al c\rei rezultat este, de
data aceasta, „îmbl`nzirea” puterii.

VViiccttoorriiaa  VVIIOOAARR||  eessttee
ccoorreessppoonnddeenntt  `̀nn  MMoossccoovvaa  aall
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� parlamentarele din 4 decembrie se doreau un test pentru Vladimir Putin � proba-
bil c\ altfel nici nu se poate `n Rusia, aceast\ ]ar\ imens\ � regimul are destule
resurse pentru a rezista revoltei c`torva zeci de mii de citadini

O raz\ de smerenie a
atins chipul lui Putin

~n timp ce `n Pia]a Universit\]ii dinBucure[ti jandarmeria a recurs la
violen]\ `mpotriva oamenilor pa[nici
care s-au adunat aici cu ocazia Zilei
Interna]ionale a Drepturilor Omului, `n
Moscova cei aproximativ 40.000 de
manisfestan]i `mpotriva rezultatului

ultimelor alegeri erau l\sa]i s\
protesteze `n voie, civilizat. S\ fie aces-
ta primul semn c\ pumnul de fier al lui
Putin nu mai are for]a de pe vremuri
sau e doar parte dintr-un plan mai
mare? P`n\ una alta, a[tept\m reorga-
nizarea alegerilor.

Protestele de la o zi dup\ alegeri

Scrutinul legislativ din Rusia a
pus serios pe g`nduri actuala echip\
de la Kremlin. ~n epoca globaliz\rii,
Internetului [i a re]elelor de so cia li -
za re, nu mai este suficient s\ contro -
lezi `ntreaga mass-media din Rusia
ca s\ po]i spune ca e[ti st\p`n pe si -
tua ]ie. Opozi]ia real\ din Rusia a pu  -
tut s\ `[i fac\ auzit\ vocea doar da  -
torit\ Twitter-ului, Facebook-ului [i
blogurilor. Numeroasele nereguli
semnalate ̀ n timpul procesului de vot
au indignat  popula]ia, care a ie[it `n
strad\ s\ `[i exprime dezacordul, c\
nu mai vor s\ fie min]i]i. ~n prima
faz\, ac]iunile de protest au fost re -
primate cu brutalitate de c\tre for ]e -
le de ordine [i trupele speciale. Dup\
ce imaginile cu tinerii ru[i care erau
f\cu]i una cu p\m`ntul de scutieri au
f\cut `ncojurul lumii, situa]ia din
ma rile ora[e ale Federa]iei Ruse a
`nceput s\ fie tensionat\. Mirosea a
revolt\, iar imaginea lui Mubarak
dup\ gratii risca s\ devin\ un co[ mar
pentru actualii locatari ai Kremli -
nu lui. S-a g\sit solu]ia, ingenioas\
`n tr-un fel , dar care nu rezolv\ deo-
camdat\ problema de fond. S-a des -
chis o supap\ pentru ca presiunea
acumulat\ `n r`ndul maselor s\ fie
eli berat\. Autorit\]ile au permis or -
ga nizarea unui miting de amploare
al opozi]iei chiar `n plin centrul Mos -
covei. ~n Pia]a Bolotnaya au venit
circa 40.000 de moscovi]i dup\ a -
pre cierile organizatorilor. Poli]ia  are
o alt\ cifr\: 25.000 de participan]i.
Nu a contat ce s-a strigat sau de c`te
ori a fost `njurat Putin sau Medve -
dev. Lumea a fost mul]umit\. Oa -
me nii au putut s\ `[i spun\ n\duful,
s\ `[i descarce sufletul. {i totul `ntr-o
atmosfera civilizat\, lipsit\ de inci-

dente. Aceia[i scutieri, care mai alal-
t\ieri `]i striveau picioarele cu bo -
cancii la un miting neautorizat, acum
`i ajutau pe b\tr`ni s\ treac\ strada
sau le explicau respectuos ti nerilor
pe unde s\ mearg\ ca s\ ajun  g\ mai
aproape de tribuna oratorilor. Evi dent
c\ a fost un ordin dat de la cel mai
`nalt nivel, ca po li ]i a s\ se comporte
exemplar. A[a a [i fost deci, se poa -
te. Mesajul este `ns\ unul subli mi nal.
„Democra]ia controlat\” pe care a
instituit-o Vladi mir Putin de c`nd a
venit la putere `n 2000 r\m`ne prin-
cipala politic\ a Kremlinului. Pr o -
ba bil c\ altfel nici nu se poate `n
Rusia. Aceast\ ]ar\ imens\, cu o su -
pra fa]\ de c`teva ori c`t Europa, nu
poate fi condus\ du p\ regulile de mo -
cratice oc cidentale. Este un conglo -
m erat prea mare de culturi, mental-
it\]i [i moduri de abor dare. Rusia
poate s\ fie [i Asia, dar poate s\ fie
[i Europa. Actuala Pu te re din Ru sia
a `nv\]at foarte multe din valul de
„revolu]ii colorate” ca re s-a ab\tut
peste unele state din spa ]iul ex-sovi-
etic (Georgia, Kar gaz stan, Ucrai -
na) dar [i din evenimentele din
Orientul Mijlociu (Egipt, Tunis,
Yemen sau Libia). 

Nu [tiu dac\ Kremlinul a g\sit
antidotul la asemenea scenarii, `ns\
evident c\ Putin [i Medvedev stau
acum pe g`nduri. Vor urma cel mai
probabil ni[te concesii din partea
Pu terii, `ns\ destul de limitate [i de -
sigur `n cadrul aceleia[i „democra]ii
controlate”.

LLiivviiuu  IIUURREEAA  eessttee  
ccoorreessppoonnddeenntt  TTVVRR  `̀nn  FFeeddeerraa]]iiaa
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„Democra]ia 
controlat\” din Est

A fost probabil cea mai semnifi ca -
tiv\ [tire a anului dar, obseda]i de m\ -
rimea cozonacilor cu care a fost obi[ -
nuit\, Europa a ignorat-o, iar Ame ri -
ca, incon[tient\ ca de obicei, înc\ nu a
aflat de ea: este vorba de faptul c\ în
marile ora[e ale Federa]iei Ruse, în
imperiul ce p\rea perfect controlat de
Vladimir Putin, c`teva zeci de mii de
oameni au înfruntat trupele bine hr\ nite,
antrenate [i dotate ale puterii de la
Kremlin pentru a protesta împotriva
unor alegeri pe care nu numai ei, ci [i
OECD, le consider\ dubioase. Putem
accepta c\, în ciuda unor posibile frau -
de, de care se pl`ng organiza]iile civi -
ce [i observatorii interna]ionali, Ru si a
Unit\ – forma]iunea condus\ de Dmi -
tri Medvedev dar care-l sus]ine de
fapt pe Vladimir Putin, în deplin\ con -
sonan]\ cu imperativele KGB – FSB –
a pierdut mult din popularitate, ne re -
u[ind s\ ob]in\ jum\tate plus unu din
voturile popula]iei. Probabil c\, da c\
aceste fraude nu ar fi avut loc, Rusia
Unit\ ar fi ob]inut un rezultat [i mai

slab. Concluzia logic\ [i in e luc tabil\
este c\ regimul Putin a în ce put s\-[i
piard\ sprijinul popular, iar mitul unei
autocra]ii care-[i asigur\ sus ]inerea
arunc`nd popula]iei s\race [i dezorien-
tate, f\r\ prea mult\ edu ca ]ie civic\ [i
cultur\ democratic\, fi ri miturile de la
osp\]ul privilegia]ilor [i clientelei lor
începe s\-[i piard\ credi bilitatea.

Ce s-a înt`mplat cu ru[ii care au
co bor`t de pe Internet în strad\? Ana li -
zele competente înt`rzie, poate pentru
c\ s`ntem în plin\ iarn\ [i motanii gra[i
ai Europei trebuie s\ se în c\l zeas c\ la
gazul rusesc, poate pentru c\ s`nt
obseda]i de impoten]ele cuplului Mer -
kozy, care se jur\ c\ rezolv\ criza eu -
ro dar nu rezolv\ de fapt nimic. Mai
avem, se pare, de îndurat multe sum-
mit-uri „cruciale” pentru salvarea Eu -
ropei. Dintre cunosc\torii univer sului
rusesc actual, unii au scris totu[i c`teva
impresii despre starea de spirit a pop-
ula]iei urbane, care s-a revoltat, [i au
ajuns la concluzia c\ principala pri -
cin\ a revoltei este nivelul insupor tabil

la care au ajuns corup]ia [i f\ r\ de legea
în Rusia tristului cuplu Pu tin – Med -
vedev. Toat\ societatea are de su ferit
din cauza acestui fenomen, pa  tro nat de
Kremlin, astfel înc`t p`n\ [i o popu-
la]ie educat\ s\ fie pragmatic\ (a se citi
amoral\) pentru a supra vie ]ui a început
s\ aibe dileme morale [i s\ se întrebe
p`n\ unde se poate merge cu acest
mod de via]\ [i dac\ vor s\-l lase mo[ -
te nire copiilor lor. Ceea ce nici Putin,
nici antecesorii s\i comuni[ti, nu au
luat niciodat\ în calcul a fost gradul de
satura]ie a popula]iei.

Desigur, regimul are destule re sur  se
pentru a rezista revoltei c`torva zeci de
mii de citadini. Deja a permis cana le -
lor de televiziune oficiale s\ re la teze
despre proteste, de[i ini]ial acestea le
ignoraser\ complet. Probabil c\ se pre -
g\te[te o tactic\ mai subtil\ de contra -
ca rare a mi[c\rii de revolt\, dar pu tem
fi siguri c\ puterea de la Kremlin nu
va ceda în punctele esen]iale. S-ar
putea îns\ ca nici protestatarii s\ nu
cedeze nici ei cu u[urin]\ [i în Rusia
s\ înceap\ totu[i o nou\ er\ – chiar
dac\ restul lumii nu este preg\tit pen-
tru ea.

Victoria VIOAR|
Liviu IUREA

Dileme morale `n imperiul amoralit\]ii

� partidul va continua s\ fac\ legea `n ]ar\, dar
poporul s-a ales cu o mare concesie din partea puterii:
i s-a dat dreptul de a protesta liber

� Rusia este un conglomerat prea mare de culturi,
mentalit\]i [i moduri de abordare

Rodica CULCER

� analizele competente `nt`rzie, poate pentru c\ s`ntem
`n plin\ iarn\ [i depindem de gazul rusesc

~n Rusia, pre[edintele voteaaaazzzz\\\\     ppppeeeennnntttt rrrruuuu    tttt iiiinnnneeee
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Ma[in\ria complicat\ a plane tei,
care produce cu poft\ egal\ r\ z boa ie,
accidente [i pove[ti de dragoste, îl
îm pinge pe John Onoje din Sierra
Le one în Republica Moldova. S\
nu c\ut\m sensuri, s\ lu\m ce ni se
d\: John Onoje, originar din Sie r ra
Leone, vinde ziare la Chi[in\u de
vreo 13 ani. Prin ziarele de pe taraba
lui John se întîmpl\ lucruri, se dis -
cu t\ despre Transnistria cea în ]e -
sa  t\ de tancuri ruse[ti, sînt de cla ra ]ii
despre discu]ii, solu]ii [i alte plicti -
se li, se încalec\ titluri despre re vol -
te [i alegeri; România [i Rusia zîm -
besc [i se încrunt\ din pagini a l\ tu -
ra  te. 

Între dou\ vînz\ri, John Onoje
ci te[te cu nesa], [i cu fiecare r`nd în
el cre[te o inim\ de român [i o re -
vol t\. În noiembrie 2010, în preajma
alegerilor parlamentare, poate fi v\ -
zut în fa]a Pre[edin]iei: agit\ o fo a i e
pe care scrie „Vreau s\ votez!”, su fl\
în fluier [i poart\ o c\ciul\ neagr\,
i mens\. Vrea ca prin venele sale s\
cur g\ în mod oficial sînge de mol -
do vean. Peste cîteva luni, componen -
ta birocratic\ a ciudatei ma[in\rii
pla netare, filiala Chi[in\u, e li be rea -
z\ un certificat în acest sens. Onoje
î[i scoate c\ciula [i s\rut\ drapelul
moldovenesc. 

Formalit\]ile cer ca noilor ce t\ -
]e ni s\ li se vorbeasc\ despre ne ce -
si  tatea încadr\rii în via]a societ\]ii
[i despre obliga]ia de a contribui la
pros peritatea acestui stat, despre
de  votament. Noul cet\]ean chiar as -
cult\, simte c\ e vorba des pre el. Pe
21 [i 22 noiembrie, mol do veanul
poate fi v\zut în fa]a Mi nisterului
A facerilor Externe: zice în gura
ma re c\ [eful diploma]iei ruse, Ser -
ghei Lavrov, n-are ce c\uta la Chi -
[in\u, atîta vreme cît tancurile Ar -
ma tei a 14-a p\zesc înc\ dincolo de
Nistru: „Rusia vrea ]ara noastr\, noi
vrem s\ fim liberi!”. De lîng\ el,
cî teva pensio na re salut\ prietenia cu
Rusia, cer pensii mai mari [i-l scu i -
p\ pe John. 

Exist\ chestiuni care r\mîn blo -
cate prin vintrele ma[in\riei plane -
ta re: de exemplu, în Sierra Leone,
r\z boiul civil s-a încheiat abia du p\
zece ani, iar procesele cu privire la
crime de r\zboi primesc înc\ ter -
me ne la Haga; de mai mult de doi
ani, Republica Moldova n-are un
pre [edinte cu puteri depline, dup\
dou\ rînduri de alegeri [i o încerca re
e[uat\ de modificare a Constitu]iei.
Aici trebuie s\ ne întoarcem la
John Onoje: iat\-l în dreptul statuii
lui {tefan cel Mare, poart\ o vo lu -
mi noas\ c\ciul\ portocalie [i d\ o
de clara]ie despre candidatura sa la
pre[edin]ia Republicii Moldova.
Pen tru a se înscrie, îi trebuie 15 sem -
n\turi din partea deputa]ilor. Nu e
u[or, dar va reu[i, iar imediat dup\
aceea va s\vîr[i unirea cu Ro mâ nia.
În imagini se poate observa cum
John gîdil\ [tiin]a inexact\ numit\
is torie, iar aceasta începe s\ rîd\. 

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU
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Sun\ telefonul. Doamna Ralian
se ridic\ greu [i întinde mâna dup\
el. „Alo, da?”. Se aude ciripit de vo ce
din receptor. „S\ [ti]i c\ asta îmi fa ce
foarte mare pl\cere”. M\ uit la raftu -
ri le at`t de ticsite de c\r]i, înc`t te
mi  ri cum nu se desfac. S`nt c\r]i [i la
pi cioarele mele, l`ng\ cotul meu, pe
me se, pe dulap – toat\ mobila, de
fapt, pare strecurat\ printre c\r]i. „Dar
de unde ave]i num\rul meu, nu v\
su   p\ra]i?”. În apartamentul mic, de
do u\ camere, e o dezordine pl\cut\.
Un ceas tic\ie discret. „Da, v\ mul -
]u  mesc foarte mult. S\ m\ mai su na ]i,
îmi face pl\cere s\ vorbesc cu dum-
neavoastr\”.

Închide [i z`mbe[te mirat\: „Era
un t`n\r, mi-a g\sit num\rul în car tea

de telefon, voia s\-mi spun\ person-
al c\-i place foarte mult cum tra-
duc”. Cadourile nea[teptate ca a ces -
ta îi s`nt foarte pre]ioase, spune An -
toa neta Ralian, [i ele vin mai rar
prin telefon [i mai des pe la lans\ri de
car te. Oamenii o recunosc [i vin s\-i
spun\ c\ au citit Oscar Wilde, Vir -
gi nia Woolf, Henry Miller, Char -
les Dickens, Daniel Defoe, D.H.
La wrence, Iris Murdoch [.a. [i c\
au ]inut neap\rat s\-i mul ]u measc\.
Pu  ]ini traduc\tori au parte de o ad -
mi ra]ie ca asta, rezervat\ de o bicei
scriitorilor.

Extrem de discret\ [i de scrupu-
loas\ c`nd vine vorba de propria vi a -
]\, Antoaneta Ralian nu [i-a s cris
ni  ciodat\ memoriile, iar numeroase-
le interviuri pe care le-a dat au sur -
vo lat subiectul. La ultima înt`lnire
cu publicul, la Gaudeamus, a fost
ne  voit\ s\ recunoasc\ îns\ faptul c\,
pen tru prima dat\ în via]a ei, a spus
lu cruri pe care nu le-a mai spus ni ci -
odat\ [i c\ meritul de a fi scormonit
at`t de insistent, dar delicat, în a ce -

la [i timp, în sufletul ei, îi apar]ine
lui Radu Paraschivescu. Con vor -
bi rile lor se g\sesc în „Toamna de -
ca nei” (Humanitas), un volum pe ca -
re l-am a[teptat ani buni.

În mai, Antoaneta Ralian îm -
pli ne[te 88 de ani. Între timp, lu cre a -
z\ la o nou\ traducere din James Joy -
ce, „Portret al artistului în tinere]e”.
N-a[ [ti s\ spun cu exactitate a c`ta,
îns\ în apartamentul \sta modest din
Bucure[ti a tradus mai bine de 120
de c\r]i. Aproape niciodat\ nu le re -
ci te[te, ca s\ nu-[i g\seasc\ sl\ bi ci u ni
în texte. „{tiu c\ nu s`nt o persoan\
care s\ aib\ mult\ încredere în ea, de
aceea nu le recitesc”. R\splata i-a fost
recunoa[terea din partea lumii litera  -
re, pentru c\ cea financiar\ n-a exis-
tat niciodat\: o traducere se pl\te[te,
în medie, cam cu 1500 de lei. Cu doi,
trei ani în urm\, traduc\toarea a de -
clan  [at f\r\ s\ vrea o întreag\ dezba -
te re, re fu z`nd suma oferit\ de Ade v\ -
rul Hol ding pentru o reeditare a ro -
manului „Amantul doamnei Chat -
ter ley”.

I s-au propus 8000 de lei – un pre]
pe care genera]ia de azi l-ar conside -

ra fair. „Mi s-a p\rut indecent de
ma  re pentru o reeditare. Pentru o
tra  ducere nou\ eu iau cam 15 milio a -
ne, nu puteam accepta atâ]ia bani pen -
tru ceva tradus cu mul]i ani în urm\
[i publicat din nou. Unii au zis c\ am
f\cut bine, al]ii c\ s`nt fraier\, dar a[a
am considerat eu atunci”. A acceptat
în cele din urm\ jum\tate din sum\,
cu rezerva c\ tot prea mare a fost.
„{tiu c\ am fost prost pl\ti]i [i sub e -
va lua]i toat\ via]a noi, traduc\torii, dar
nu pot lua cât nu consider c\ me ri t\”.

Tinere]ea spiritual\ nu e o vorb\
goal\ din c\r]ile de self-help, [tii a sta
cu certitudine dup\ ce o înt`lne[ti.
Traducerile ei, inclusiv cele recente,
au prospe]imea [i cochet\ria unei
min ]i de 20 – 30 de ani. Cel mai bine
o spune tot Radu Paraschivescu:
„Avem de-a face cu un om care vor -
be[ te [i scrie [ampanizat, cu sinceri-
tate, cu umor [i cu o vioiciune pe ca re
nu i-a avariat-o nici una dintre în -
cer c\rile c\rora a fost supus\”.

FFlloorreennttiinnaa  CCIIUUVVEERRCC||
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A fost un an teribil de `nc\rcat.
2011 a scos din amor]eal\ mai mul -
t\ lume decât ar fi f\cut-o orice a po -
calips\ prezis\  [i a ad\ugat mai multe
pagini de istorie dec`t ultimii trei
ani la un loc. ~n decembrie, revista
„Ti me” a f\cut un clasament al ce lor
mai importante [tiri ale acestui an,
iar pe primul loc se afl\ Revolu]ia
A rab\ care a dus la schimbarea c` -
tor va regimuri din Orientul Mij -
lo ciu, `ntr-un veritabil efect de do -
mi  no. Pe al doilea loc se afl\ u ci de -
rea celui mai c\utat terorist al lu mii,
Osama Bin Laden, iar a treia po -
zi ]ie apar]ine catastrofei din Ja po ni a.

Astfel de clasamente apar la fi -
ne le fiec\rui an. Mai mult sau mai
pu ]in serioase, ele vor s\ ne aduc\
a minte prin c`te am trecut `n cele
12 luni. Uneori s`nt [i ca un fel de
re minder [i ne d\m seama c`t de re -
pe de am putut uita de unele lucruri
ca re s-au `nt`mplat pe parcursul a -
nu lui. 

Bine`n]eles c\ toat\ lumea `[i a -
du ce aminte de dezastrul care s-a ̀ n-
t`mplat `n Japonia, dar dup\ valul
de [tiri din perioada respectiv\, ne-am
`ntors `n matca noastr\. Ne-am bu -
cu rat, al\turi de Libia, la prinderea
lui Gaddafi, `ns\ am revenit u[or
la [tirile locale. Cine [tie ce s-a mai
`n t`mplat `n India, dup\ greva foa -
mei a lui Anna Hazare? Acest di -
si dent asem\n\tor cu Gandhi a o -
bligat guvernul indian s\ creeze o
in stitu]ie care s\ se ocupe de fa p te le
de corup]ie.  Un caz unic `n acea ]a  r\.

Ne plac aceste evenimente ma ri.
Sim]im c\ s`ntem `n miezul lor [i c\
lu\m parte la ele, dar de fapt ne `n -
[e l\m. Noi nu ne-am schimbat mai
de loc. Nu am pl`ns `n hohote pentru
norvegieni [i nici nu ne-am sim]it
mai `n siguran]\ c`nd a fost prins
Bin Laden.  

Am transpirat la comentarii pe
In ternet, spun`nd „s`nt al\turi de
ja ponezi, [tiu c\ ei s`nt o na]ie put-
e r nic\ [i se vor descurca” sau „a[a-
i trebuia lui Gaddafi, trebuia s\ se
`nve]e minte de la Mubarack sau
Ceau[escu”, dar, `n rest, am conti -
nu at s\ ne ducem via]a noastr\ de zi
cu zi. Nu este un lucru gre[it, ci a[a
mergem `nainte. Istoria omenirii nu
e aceea[i cu istoria oamenilor, Karl
Popper spunea c\ nici nu exist\ o
is torie a omenirii, ci „mai multe is -
to rii ale tuturor felurilor de aspecte
ale vie]ii umane”.  

P`n\ la urm\, aceste clasamente
nu pot fi dec`t o lec]ie pentru noi.
S\ nu c\dem `n iluzia c\ noi am f\ -
cut aceste lec]ii [i s\ `ncepem s\ le
pre d\m, dar nici `n p\catul uit\rii.
Tre buie s\ le ]inem minte [i s\ [tim
c\ lumea nu se ̀ nv`rte ̀ n jurul nostru
[i nici noi, uneori, `n jurul ei. 

***
Chiar [i a[a, 2011 a fost un an

al oamenilor. Cu sau f\r\ Internet,
pe la televizor sau `n pie]ele publi -
ce, ma se `ntregi de oameni au re u [it
s\-[i fac\ ascultat glasul, iar `n mul -
te cazuri, chiar [i respectat. A fost
Ta hir, Damasc, Wall Street, Lon -
dra [i Mexic (unde mii de oameni
au m\r [\luit contra traficului de
dro gu ri). Nu [tiu cum a fost pentru
voi acest an, dar s\ ne bu cu r\ m pen-
tru ei.

GGeeoorrggee  GGUURREESSCCUU

~nainte de a trage linia

El e vinovat `ntotdeauna. Nu e
de vin\ vremea, nici karma ori as -
tre le, el e principalul ]ap isp\[itor.
Ni ciodat\ nu se dezminte a[a c\ `i
fac v`nt de fiecare dat\ dup\ un an.
Al tfel nu s-ar putea. Nu-mi st\ `n
fi re s\ spun vorbe ur`te, dar l-am f\ -
cut „prost”, „na[pa”, „slab”, „s\ rac”
de prea multe ori [i i-am spus cu
se te „abia a[tept s\ pleci!”. Ca de
fie care dat\, ca s\ fim siguri c\ se
du ce, `i d\m o petrecere cu brad `m -
podobit, cu artificii, becuri mul ti -
co  lore [i mult\ [ampanie. ~i sim ]i m
lipsa o singur\ dat\, de ziua noas-
tr\, c`nd ne apuc\ o nostalgie sor\
cu moartea. {i mai ales, ne dorim ca
urm\torul s\ ne trateze mai bine.

Nu e vorba de vreun iubit c\ -
ru ia s\-i facem v`nt la fiecare 12
lu ni, ci de el, Anul. Nu se poate s\ ne
dorim s\ mai r\m`n\, ba chiar `l
tr\ d\m din prima cu „noul an”. S\

fie mul]umit dac\ `i arunc\m `n
mi la un „a mai trecut un an!” cu
re gret. Eu tare `mi doresc s\ plece
2011 [i `mbr\]i[ez cu `ncredere un
20 12 cu al s\u sf`r[it al lumii. 

{i parc\, `nainte s\ m\ lep\d de
tot de cele 365 de zile, trec `n al -
bum c`teva poze din Times Square
din New York, o excursie minu na t\
`n „Ora[ul luminilor” de unde m-am
`ntors cu inima stoars\ de at`ta fru -
mu se]e, o echip\ de prieteni de o -
ca zie din toat\ Europa, `nt`lni]i `n
Bruxelles. A[a c\ am pentru ce s\-i
mul]umesc timpului – c\ mi-a a r\ tat
o buc\]ic\ de lume. 

„La anu’” vreau s\ mai trec `n
is  t orie o vizit\ la Barcelona [i s\ m\
pr\jesc pe o plaj\ din Italia, s\ m\
av`nt pe Transf\g\r\[an [i s\ v\d
Bu covina [i Transilvania Prin ]u -
lui Charles. A[a c\, dup\ tot ce mi-a
luat, 2011 mi-a dat ceva mai mult\
speran]\. Dac\ ar vrea s\ se r\z bu ne
ar putea s\-mi arunce visele ̀ ntr-un
„la anu’ [i la mul]i ani”. 

{i c`nd oi `nmuia pi[cotul `n
pa harul de [ampanie, oric`t r\u mi-a
f\cut, o s\-l iert `n a „doi[pea” lu n\
[i o s\ oftez: „a mai trecut un an”.

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP

An de an
Bucure[tean f\r\ cauz\

„{tiu c\ nu s`nt o persoan\ care s\ aib\ mult\ încredere în ea”

AAnnddrreeeeaa  AARRCCHHIIPP  eessttee  
rreeppoorrtteerr  llaa  ppoossttuull  ddee  
tteelleevviizziiuunnee  TTVVRR

FFlloorreennttiinnaa  CCIIUUVVEERRCC||  eessttee
eeddiittoorr  aall  ssiittee--uulluuii  
ffiillmmrreeppoorrtteerr..rroo

Promisiunea
candidatului

John
� vrea ca prin venele
sale s\ cur g\ sînge de
mol do vean

HHaaii  hhuuii  llaa  kkiilloommeettrruull  zzeerroo

� astfel de clasamente,
mai mult sau mai pu]in
serioase, apar la fi ne le
fiec\rui an

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU  eessttee
sseenniioorr  eeddiittoorr  llaa  rreevviissttaa
„„OOppiinniiaa  vveecchhee””

� doamna nu [i-a s cris
niciodat\ memoriile, iar
interviurile pe care le-a
dat au survo lat subiectul

� nu e vorba de vreun
iubit c\ ru ia s\-i facem
v`nt la fiecare 12 lu ni, ci
de el, Anul

Andreea ARCHIP, 
Dana BALAN — BÂLU, 
Oana BALAN, 
Alina B|ISAN, 
Andrei CIURCANU, 
Florentina CIUVERCA, 
Anastasia CONDRUC

Ionu] FANTAZIU, 
George GURESCU,
Diana IABRA{U,
Liviu IOLU, 
Roxana LUPU,
Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 

Diana ROTARU,
Ionela S|VESCU,
Paula SC~NTEIANU,
Andrei UDI{TEANU, 
Lina VDOV~I

SENIORI
EDITORI: »

Acas\ la Antoanettttaaaa     RRRRaaaallll iiii aaaannnn

GGeeoorrggee  GGUURREESSCCUU  eessttee
rreeddaaccttoorr  llaa  ppoossttuull  ddee  
tteelleevviizziiuunnee  TTVVRR
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Evenimentul
s\pt\m`nii

� Joi [i vineri, 16 – 17 de -
ce mbrie, trupa de teatru a A so -
cia]iei Studen]ilor Fran co fo ni
din Ia[i va juca ̀ n Sala „B.Fon -
 dane” de la Centrul Cul tu  ral
Fran cez piesa „Bles  te mul ful gi -
lor gri”. 
Intrarea este liber\, `ns\, `n

prealabil tre buie f\cut\ o re zer -
va re pe siteul www.asfi.ro.

TTEEAATTRRUU

Dintr-o mie de CD-uri

„One, two, trei, patru” - `[i `n ce pe
Vali „SirBlues” R\cil\ albumul
„Hand made blues”, acompaniat de
cla  pele pianistului Raul Ku[ak. „I’m
crazy for my baby”, celebra pies\ a lui
Willie Dixon, este prima melodie de pe
aceast\ compila]ie acustic\ de co ve -
ru ri. Nici nu trebuie s\ fii pasionat de
blues ca s\-]i plac\, cei doi c`nt\ cu
a t`ta m\iestrie [i se `mpletesc at`t de
bi   ne, c\ ̀ ncepi s\ ̀ ndr\ge[ti albumul de
la prima ascultare.
Dup\ „You can’t get that stuff no

mo re”, a lui Tampa Red, atmosfera
de vine deodat\ lent\, melancolic\ [i
ro mantic\, cu „When did you leave
He aven” (Big Bill Broonzy). Apoi e[ti
aruncat undeva pe malul fluviului
Mi ssissipi, cu „Sugar Mama Blues”
(So ny Boy Williamson, John Lee), [i
asta datorit\ chit\rii care parc\ de-a -
co lo a fost adus\. Vali R\cil\ este, de
altfel, unul dintre pu]inii c`nt\re]i de
blues din Rom=nia care are chit\ri
spe  ciale (de rezonan]\) pentru acest
gen de muzic\, cea mai „b\tr`n\” fiind
una german\ de 107 ani, [i umbl\ cu
pa tru dintre acestea dup\ el ̀ n concer  te.
Pentru cei cu s`ngele mai fier bin -

te, „How can a poor man stand such
ti mes” (Blind Alfred Reed), care ba -
te mai `nspre protest song - melodie
ca re acum 82 de ani aducea aminte de
The Great Depression, (n.r.: marea
cri z\ economic\ mondial\ dinaintea
ce lui de-Al Doilea R\zboi Mondial)
se potrive[te foarte bine, pentru mul ]i,
[i situa]iei de ast\zi.
~ns\ adev\rata surpriz\ vine cu

ul tima melodie, o adaptare la pian a
ce lebrei „Little Wing” a lui Jimi Hen -

drix, cu Vali la voce. At`t versurile, c`t
[i sunetul clapelor, calme [i calde, cre -
e az\ atmosfera perfect\ pentru a `n -
che ia acest album.

***

„M-a sunat Nicu Alifantis (n.r.:
pro duc\torul albumului) `ntr-o zi [i
mi-a spus a[a, direct, „«Uite, m-am
g`n dit s\ fac un CD, vreau s\-]i pro-
duc un CD»”, spune Vali `ntr-un in -
ter  viu. „Handmade blues” este sin gu  -
ra `n re gistrare oficial\ a c`n t\ re ]ului,
un fel de tribut adus blues-ului clasic
[i una dintre pu]inele apari]ii de anul
acesta cu care se poate m`ndri pia]a
muzi cal\ rom=neasc\.

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU

Blues, re]et\ de cas\

Vali „SirBlues” R\cil\ & Raul
Ku[ak - „Handmade Blues” (2011)

Paul Kemp (Johnny Depp) este
un jurnalist new-yorkez plictisit, a flat
`n dec\dere, ce accept\ s\ lucreze la un
ziar de m`na a doua dintr-un Puerto
Rico al anilor ’60. Decide s\ se mute
a colo `ntr-o `ncercare de a-[i reg\si
in spira]ia [i talentul scriitoricesc. A juns
acolo, ̀ [i propune s\ dema[te c`teva in -
stitu]ii din statul american ce au ca
scop corporatizarea zonei, `n vede rea
construirii unor hoteluri. 

E[ueaz\ `nc\ de la `nceput pentru
c\, pe parcursul demersului s\u de
jur nalist liber, descoper\ „beneficii le”
alcoolului [i intr\ ̀ ntr-o gr\mad\ de pro -
bleme pe care [i le creeaz\ de unul
sin gur atunci c`nd trebuie s\ aduc\ ma-
terialele publica]iei San Juan Star,
care l-a angajat. ~nc\ de la `nceput, nu
reu[e[te s\ `[i conving\ editorul s\ `i
publice un reportaj despre m`r[\viile
lui Hal Sanderson (Aaron Eckhart),
un antreprenor venit din Statele U ni te.
Iar `n final recurge la [antaj atunci
c` nd `ncearc\ s\ demonstreze apar te -
ne  n]a ziarului la care lucreaz\ la o fi -
li er\ politic\ [i militar\ corupt\.
Atras de c\tre Chenault (Amber

Heard), o blond\ seduc\toare, lo god-

nica magnatului american San der -
son, Paul Ke mp ezit\ s\ fac\ primul
pas. Iar fe  meia, plictisit\ de existen]a
ei mo no ton\, se simte mai degrab\
fermeca t\ de modul de via]\ st`ngaci,
bo em [i plin de aventuri pe care ̀ l duce
jurna listul. Chimia dintre cei doi se
`n  f\ ]i [e az\ ca o serie de momente
tandre [i p\s treaz\, `n urma pu]inelor
`n tre ve de ri, nostalgia dragostei la
prima ve de re.
Povestea are la baz\ romanul lui

Hunter S. Thompson considerat a fi
o semi-autobiografie ce `l `nf\]i[eaz\
pe ini]iatorul jurnalismului gonzo `n
pe  rioada petrecut\ `n or\[elul puerto
ri can, San Juan. ~n realitate, Thom -
p son nu a ob]inut job-ul de la publi-

ca ]ia San Juan Star, iar filmul este
con struit pe „ce s-ar fi ̀ nt`mplat da c\”
acesta ar fi reu[it s\ se `ncadreze `n
cri teriile de angajare. La fel ca [i `n
„F e ar and Loathing in Las Vegas”,
vi ziunile din urma consumului de al -
co ol [i droguri s`nt cele care dau o no -
t\ autentic\ pove[tii, al\turi de natu-
ra le]ea cu care Johnny Depp intr\ `n
pi elea personajelor principale din am -
bele pelicule.
„The Rum Diary” reu[e[te s\ re -

cre eze plin de acurate]e [i cu mult haz,
istorisirile, dar [i modul de a vorbi ale
scri itorului H. S. Thompson, tran spuse
prin emo]iile lui Johnny Depp.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Stop cadru Jurnalul unui iubitor de rom

Imediat dup\ c\derea re gi mu -
ri lor comuniste, prin anii ’89-’91,
`n ]\ri precum Serbia sau Bosnia-
Her ]egovina, existau ni[te pie]e
„spe ciale”. Pe tarabe erau expuse
al t fel de mere, nu din acelea culese
din livezi, ci de pe str\zile ora[elor
s\ r\cite. Mere care nu trebuiau s\
fie nici dulci, nici ro[ii, ci mari [i fer -
me sau, dimpotriv\, mici [i ju c\ u [e,
depinde de cererea „clientului”.
Fruc  tele acestea cu care [arpele a
`n [elat-o pe Eva, trebuiau acum s\
`n [ele b\rba]ii dispu[i s\ pl\teasc\
mult pentru a se juca cu ele. Cli en ]ii
e rau fl\m`nzi dup\ fragezimea unor
femei traficate. C\ci da, asta se `n -
t`m pla de fapt ̀ n pie]ele acelea „spe -
ciale”, se vindeau femei. Se vinde au
„p\pu[i ruse[ti”, rujate, fardate, `m -
br\cate `n haine sclipicioase [i cu
z`m bete chinuite tatuate pe chip.
„S`nt acolo locuri care sea m\ n\

cu ni[te ̀ nchisori, unde sute de fe mei
tinere s`nt ]inute p`n\ c`nd s`nt v` n -
du te. Acolo s`nt supuse fetele. A -
co lo s`nt instruite. Acele locuri s`nt
un infern” – asta spunea Ole ksa n der
Mazur, poli]ist ucrainian care a vea
misiunea de a sparge u[ile borde lu -
ri lor [i de a salva femei traficate.

Victor Malarek adun\ `ntr-un
vo  lum o anchet\ consistent\ efec -
tu    at\ pe aceste p\m`nturi p`ng\rite de
o frandele aduse de „nata[ele” in ge  -
nue. Apari]iile sale incognito chiar `n
mijlocul cuiburilor de trafican]i par
desprinse dintr-un film poli]ist [i a[ -

te p]i ca la sf`r[itul capitolului s\ a -
pa r\ un r`nd `n care s\ scrie: „toa te
fap tele prezentate `n acest capitol
s`  nt inven]ii ale autorului”. Re]ele
`n  tregi de mafie a traficului de fe mei
s` nt demascate [i din ce `n ce mai
mul te femei hot\r\sc s\ vorbeasc\
des pre experien]ele lor. Dec la ra ]i i le
a cestora s`nt strecurate pe alocuri `n
pa  ginile c\r]ii [i apar ca fragmente
din  tr-o realitate care la vremea a ce  ea
se voia a fi negat\ p`n\ [i de vic ti me -
 le acesteia. 
„P\pu[ile ruse[ti” s`nt de orice

na    ]ionalitate. Pot fi poloneze, sau, la
fel de bine, rom=nce. Pentru clien]i
toa  te s`nt `ns\ „Nata[a”. „Imbecilii
a ce[tia obi[nuiau s\ intre `n salon [i,
cu un r`njet stupid pe fa]\, s\ ne
stri ge «Nata[a!», de parc\ am fi fost
vre o p\pu[\ ruseasc\. Iar noi trebu -
ia s\ z`mbim [i s\ ne gr\bim spre ei.
Na ta[a era co[marul meu”. {i al tu tu  -
ror femeilor despre al c\ror desti n car -
tea vorbe[te.

CCrriissttiinnaa  BBAABBIIII

� artistul este unul dintre
pu]inii c`nt\re]i ai genului
care are chit\ri spe ciale 

� povestea are la baz\ romanul lui Hunter S. Thompson,
ini]iatorul jurnalismului gonzo

„„VVaallii  RR\\cciill\\  [[ii  RRaauull  KKuu[[aakk  ss`̀nntt
ddoovvaaddaa  vviiee  cc\\  nnuu  ttrreebbuuiiee  ss\\  ffiiii

ddiinn  AAmmeerriiccaa  ddee  SSuudd  ccaa  ss\\
ssccoo]]ii  ggeemmeettee  ddee  bblluueess,,  ccaarree  vviinn
ddiinn  aadd`̀nnccuull  ssppiirriittuulluuii  uummaann..””

SStteevvee  HHeecchhtt  ——  PPiieeddmmoonntt
TTaalleenntt,,  IInncc..

TThhee  RRuumm  DDiiaarryy
GGeenn::  ddrraamm\\,,  ccoommeeddiiee
RReeggiiaa::  BBrruuccee  RRoobbiinnssoonn  

P\pu[i de
contraband\
� femeile s`nt ]inute `n
locuri care sea m\ n\ cu
ni[te `nchisori

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte

EEddiittuurraa  HHuummaanniittaass
226688  ddee  ppaaggiinnii,,  22001111

2277  ddee  lleeii

� HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � 

GEMENI: Nu vrei de
Cr\ciun dec`t ca profesorii
s\ aprecieze temele pentru

ca re ai lucrat foarte mult pe ultima sut\
de metri [i s\ te primeasc\ ai t\i acas\.

LEU: Vrei s\ dea odat\
frigul calumea, s\ po]i scoate
de la naftalin\ garderoba de

iarn\. P`n\ atunci, r\m`i la pantaloni
scur ]i, tricou [i ochelari de soare.

FECIOAR|: Te-ai s\ -
tu rat de toate pozele cu plozi
de pe Facebook. }i-ai pro -

mis c\ dac\ mai vezi `nc\ un album de -
nu mit „bebe”, `]i [tergi contul.

BALAN}|: Nu e ne -
vo ie s\-i mai scrii scrisori
lui Mo[ Cr\ciun, toat\ lu -

mea [tie deja c\ tot ce-]i dore[ti este un
ou Kinder.

SCORPION: Nu mai
supor]i luminile colo ra te [i
or namentele din ora[. Ai de

g`nd s\ iei o scar\ [i s\ le furi, dup\ care
s\ le vinzi primarului din Craiova.

S|GET|TOR: C`nd ai
aflat c\ a intrat `n sf`r[it bursa
ai promis c\ faci cinste tutu -

ror prietenilor. C`nd ]i-a spus barmanul
c`t ai de pl\tit „la caiet”, te-ai r\zg`ndit.

CAPRICORN: O duci
a[a de r\u cu banii, c\ ai de
g`nd s\ te deghizezi `ntr-un

pu[ti de clasa a VI-a [i s\ mergi la ai t\i
cu colindul.

V|RS|TOR: Vrei o
va c\ nou\. Te-ai s\turat de
colege le care nu [tiu dec`t s\

se bage `n seam\ pe l`ng\ profesori [i s\-
[i fac\ complimente una alteia.

PE{TI: Nici ]ie nu-]i
plac ornamentele cu care-a
fost `mpodobit ora[ul. Ai

hot\r`t astfel s\ ui]i de examene [i s\ nu
mai ie[i din c\min p`n\ `n martie.

BERBEC: Ultima glu -
m\ pe care ai f\cut-o `n c\ -
min a fost s\ scrii pe u[a

camerei „primim capre numai sub 70
de kilograme”.

TAUR: Vrei s\ pleci la
munte [i nu ai bani. Cole gul
de camer\ are laptop nou pe

care nu prea-l folose[te. Vezi vreo le -
g\ tur\ `ntre astea dou\?

RAC: Au anun]at \[tia
de at`tea ori c\ vine sf`r[itul
lumii, c\ deja nu te mai im -

pre  sioneaz\ cu nimic. Ai `nceput chiar
s\-l a[tep]i cu z`mbetul pe buze.

Echipele astea se `nt`lnesc me -
reu ̀ n condi]ii fabuloase. Dac\ a nul
trecut, cel mai a[teptat meci de fot -
bal de pe ̀ ntreaga planet\ s-a jucat de
patru ori `ntr-o lun\ de zile, anul a -
ces ta, a venit cum nu se putea mai
bi ne pentru Barcelona. Echipa con -
dus\ de Guardiola era la [ase punc -
te `n spatele rivalei Real Madrid `n
campionat, care venea dup\ o se rie
de 15 victorii consecutive, ju m\ ta te
dintre ele la scoruri colosale, de la
4 – 0 `n sus. 
{i pe un Bernabeu `ncins la ma -

ximum de suporterii madrileni, Bar -
celona nu le-a oferit cea de 16-a vic -
torie, ci o lec]ie de 94 de minute de
colegialitate [i de profesionalism.
Nu le-a fost nici lor u[or. ~n secun-
da 24, portarul Valdes, hipnotizat de
o n\luc\ probabil, a dat mingea di -
re ct c\tre un adversar, a urmat un
ca  rambol [i p`n\ la urm\ Realul a
des chis scorul. Reac]ia catala ni lor?
Puyol, c\pitanul de aproape 34 de
ani al Barcelonei, a ̀ nceput s\-[i ̀ m -
ping\ colegii `nspre mijlocul te re -
nu lui, s\ le fac\ v`nt, s\-i adune. 
{i Barcelona a ̀ nceput s\ se re -

verse. Valuri dup\ valuri de ac ]i u ni,
centr\ri, contra-atacuri s-au n\ pus -
tit asupra por]ii ap\rate de Ca si ll as,
`ns\ f\r\ succes. {i nici Realul n-a
stat degeaba. Cristiano Ronaldo a
ales s\ [uteze `n minutul 20 dintr-o
situa]ie numai bun\ de a pasa, ca tot
el s\ transforme o situa]ie favorabi -
l\ c`teva minute mai t`rziu ̀ ntr-un [ut
direct `n bra]ele portarului. La po lul
opus, Messi i-a dat o palm\. Dup\ ce
a fost t\v\lit pe tot terenul de faul -
tu  rile adversarilor, a driblat doi ju -
c\ tori la mijlocul terenului [i a dat o
pas\ perfect\ pentru Alexis San che z
care a `nscris sec. La pauz\ era 1-1.
Repriza a doua se poate rezuma

`n dou\ cuvinte care s-au auzit mai
des `n Rom=nia dec`t `n Spania `n
ultima vreme: tiki-taka. Bar ce lo na
a prins mingea [i nu s-a mai des p\r -
]it de ea, [i a `ncheiat partida cu un
3-1 meritat. {i majestos. Cea mai
bu n\ echip\ de fotbal de pe plane t\
a dovedit-o din nou: nu ai nevoie s\
legi 15 victorii pentru a-]i ar\ta va -
loarea, ai nevoie s\ `nchegi 11 oa-
me ni ̀ ntr-o echip\. Dac\ ei au ̀ n cre -
dere unii `n al]ii, restul e can-can.

CC\\tt\\lliinn  HHOOPPUULLEELLEE

Scor la pauz\

Cei 11 
magnifici

� repriza a doua se
poate rezuma `n dou\
cuvinte mai pu]in `nt`lnite
`n Spania: tiki-taka



Conturul instrumentelor ce stau
cumin]i la acordat [i verificat `l vezi
`nc\ de la intrare, atunci c`nd reali-
zezi c\ dac\ nu ai rezervare, cel mai
bine e s\ ai r\bdare, de `]i dore[ti cu
adev\rat s\ savurezi un concert ca
pentru „gurmanzii” genului. De[i afar\

e `ntuneric [i st\ s\ plou\, calea `]i e
luminat\ de seria celor trei candela-
bre ce stau `n fa]a barului [i `nv\luie
totul `ntr-un clar-obscur ideal, spe-
cific saloanelor de dans ale anilor
’30. C`]iva iubitori ai jazzului nici
nu se mai obosesc s\ intre doar pen-
tru a vedea c\ nu mai au loc [i pre-
fer\ s\ exploreze terenul de afar\, `n
timp ce spioneaz\ pe geam, cu pal-
mele la t`mple.

OO  sseeaarr\\  `̀nn  rroozz
Dispuse `ntr-o manier\ [co l\ -

reas c\, mesele joase din fa]a sce nei
la s\ impresia unei clase g\ l\ gi oa se
ce `[i a[teapt\ profesorul pentru lec -
]ie. Ca din inima Dixie-ului (n.r.: su -
dul Statelor Unite), din spa tele mi -
cro fonului, Emil B`zg\ u reaz\ tutu -

ror celor prezen]i un „Bu n\ seara!”
plin de entuziasm [i se av`nt\ pe rit-
mu rile primei piese, „All of me”.
~m  preun\ cu el, muzi can]ii se `ntrec
pe tonuri cu o coloratur\ din ce `n ce
mai juc\u[\. 
Pe nea[teptate, trombonul ia o

mi c\ pauz\ [i las\ saxofonul s\ `i
far mece pe cei `ndr\gosti]i cu o me -
lodie lent\, plin\ de unduiri la ti no
sub influen]a stilului brazilian de
bossa nova, iar ropotul de a pla u ze
por nit din public nu a[teapt\ ni ci m\ -
car sf`r[itul solo-ului de trom pet\. ~na -
in te de saltul spre ur m\ to rul ritm, ne
este servit\ specialita tea casei din a -
cea st\ sear\: un pahar plin cu be ]i [oa -
re de mor covi f\cu]i piure, care s-au
do ve dit a fi pe gustul tuturor ce lor
din sa l\.

~n continuare,  melodia „La Vi e en
Rose” nu are nevoie de prea multe
in troduceri, iar lipsa unui solist `i fa -
ce pe cei din sal\ s\ murmure timid
ver surile `nv\]ate de la Edith Piaf
„Quand il me prend dans ses bras/ Il
me parle tout bas/ Je vois la vie en
ro se”(„C`nd m\ prinde `n bra]e/ El
`mi vorbe[te `ncet/ Eu v\d via]a `n
roz”). Iar, cu melodia pe buze, cu -
plul de la bar, trecut de prima ti ne re ]e,
nu mai prive[te forfota din `nc\pere
[i prefer\ s\ se retrag\ ̀ ntr-un col], cu
c`te o cafea `n fa]\.

AAddeevv\\rruull  zziiss  mmiinncciiuunn\\
~nainte s\ fac\ o pa u z\, c`nd „vom

re veni cu un al doi le a set” Emil pre -
zin t\ publicului e chi pa care `l `n so -
]e[ te `n c`nt\rile sa le. ~[i a[az\ griju -
liu instrumentele la lo cu rile lor, s\ se
odihneasc\, `n timp ce ei `[i recap\t\
suflul `n jurul me sei rotunde la care
s-au adunat. Cravata per cu ]i onis tu -
lui se asorteaz\ cu pe re ]ii ro[ii `m -
br\ ca]i `n catifea, iar `n ra itele sale
prin `nc\pere salut\ o mu l]ime de
oa meni pe care `i `n t` mpin\ cu un
„Bon soir”, „s\rut-m`i ni le” sau „m\
bu  cur c\ a]i putut a jun ge” al\turi de
str`n geri de m`n\ sau b\ t\i voioase pe
spate.
Cel de-al doilea „act” `ncepe cu

un ritm mai energic de cerdas blues,
pe care doar c`]iva `[i fac curaj s\ se

dez mor]easc\ [i s\ danseze, `n timp
ce restul prefer\ s\ dea din cap [i s\
ba t\ din palme cu ochii a]inti]i spre
scen\.
„Adev\rul `n timp devine minciu -

n\, dar noi vrem s\ demonstr\m c\
a  dev\rul r\m`ne adev\r”, spune E mil
`n pauza dintre dou\ piese. ~[i a duce
aminte c\ a mers, odat\, `m pre un\
cu percu]ionistul [i cu un DJ „ca re
practic era un casetofon”, pentru a
sus]ine un concert `ntr-un club mon -
den, f\r\ prea mari speran]e c\ vor
a vea audien]\. „Nu ne a[teptam s\ fie
at`t de popular acest gen de mu zi c\”,
au spus `ns\, c`nd au plecat, cu bu -
cu rie `n ochi au v\zut c\ mul t\ lume
t` n\r\ apreciaz\ jazzul.
~n locul vocii acestuia, cele trei

in strumente, trompeta, trombonul [i
sa xofonul au `nceput s\ urm\reasc\
no tele de pe acela[i portativ, c`nt`nd
„Hello Dolly”, [lag\rul lui Louis
Arm strong, un swing pe care „`l [tie
toat\ lumea”. Iar pe ritmurile ba la dei
„Bo dy and Soul”, ecourile tobelor i-au
f\cut pe cei din sal\ s\ se ridice, la
`n demnul solistului, „s\ plec\m sp re-o
caravan\”. Tot cu acest `ndemn s-au
por nit spre case, `n urma lor r\ m` n` nd
doar cei r\t\ci]i `nc\ prin Louisiana,
cu o ]igar\ `ntre degete [i privirile
pi erdute prin sal\.

MM\\dd\\lliinnaa  MMOORRAARRUU

Eternul c`rcota[ englez de la Top
Gear, Jeremy Clarkson, a intrat ia -
r\ [i `n bucluc din cauz\ a ceea ce a
spus `n direct. Acum c`teva zile, mo -
de ratorul a comis o nou\ boac\n\ ca -
re a determinat ca postul na]ional de
te leviziune, BBC, s\ fie bombardat cu
peste 20.000 de mesaje pe Face bo o k
[i Twitter, `n care se cere demisia a -
ces tuia.
~n cadrul unei emisiuni Clar k -

so n a declarat, `ntr-o prim\ instan]\,
c\ grevi[tii ar merita s\ fie executa]i
`n fa]a familiilor lor, iar c`teva mi nu -
te mai t`rziu, [i-a exprimat dispre ]ul
fa]\ de cei care se sinucid a run c`n -
du -se `n fa]a trenului. Reac]iile au
ap\rut imediat, chiar [i de la primul
mi nistru britanic, care a catalogat de -
c la ra]ia ca fiind „o prostie, s`nt sigur
c\ nu a vrut s\ spun\ asta”. De[i `n
di  minea]a urm\toare, BBC-ul [i-a
ce rut scuze pentru afirma]iile mode -
ra  torului, acesta a pus din nou gaz pe
foc c`teva zile mai t`rziu, c`nd ̀ ntr-un

editorial [i-a extins p\rerea despre
si nuciga[i. El a scris c\ cei care de -
ci d s\ se arunce `n fa]a trenului s`nt
doar ni[te egoi[ti, provoc`nd `n t`r zi -
e ri masive naveti[tilor, dar [i traume
`n r`ndul c\l\torilor, mai ales me ca -
ni cului, care va trebui s\ tr\iasc\ pen-
tru toat\ via]a cu ideea c\ a ucis un
om.
Dac\ ar fi dup\ el, nu ar mai ]i ne

trenurile `n a[teptare pentru a a du na
toate r\m\[i]ele de pe [ine [i ar l\sa
„vulpile [i p\s\rile s\ m\n`nce restu -
rile mai mici care s`nt greu de g\sit”. 
Nu este prima dat\ c`nd vedeta

fa ce ironii memorabile. ~n 2008, `n
tim pul emisiunii Top Gear, a f\cut o
glum\ pe seama [oferilor de ca mi o a -
ne, afirm`nd c\ ace[tia ar fi uciga[i de
prostituate, iar `n 2005 a creat o con -
tro vers\ c`nd, `ntr-un segment dedicat
celor de la BMW, a folosit celebrul
sa lut nazist, suger`nd c\ ma[inile lor ar
avea un sistem de naviga]ie care
„du   ce doar c\tre Polonia”. P`n\ [i Gu -
vernul nostru s-a sim]it jignit, c`nd,
`n 2009, `nainte de a se plimba pe
Tran sf\g\r\[an, Clarkson relata: „ne
imaginam Rom=nia ca fiind o ]ar\
pli n\ de boi `n care oamenii arunc\
cu pietre `n ]igani”.

De data asta `ns\, mo deratorul a
mers prea departe, dup\ cum a de  c la-
rat o surs\ din interi orul BBC pentru
Daily Mail. Co le gul lui Clar k son
crede c\ mintea ac estuia se afl\ `ntr-
o stare vulnerabil\, motiv pentru care
a [i fost t\iat de pe lista invita]ilor pen-
tru emisiu nea QI. Oricum, televi zi u nea
nu `l poate pe depsi prea aspru, mai
ales socotind c`t\ publicitate gra tuit\
i-a f\cut de pe urma controversei cu
uciga[i.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII
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~n pan\ de grevi[ti

Muzica improvizat\ „`ntre prieteni”

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Cluburile din New Orleans s`nt `nv\luite de mister

� atmosfera a fost asem\n\toare cu cea dintr-o sal\
cu elevi � serata s-a organizat\ pe dou\ „acte”

„Preg\tesc a cincea glum\”

� nu este prima dat\ c`nd
vedeta BBC-ului fa ce ironii
memorabile

Dac\ jazzul a pornit
din New Orleans,

Emil B`zg\ [i invita]ii
s\i Virgil Popovici (saxo-
fon), Liviu M\rculescu
(trombon), Radu Gr\ di -
na riu (chitar\), Con stan -
tin Bîzg\ (contrabas),
Mi hai Popovici (tobe)
au adus joi sear\, la
Ia [i, `n Cafepedia de la
Mol dova Mall, far me cul
Louisianei de la `n ce pu -
tul secolului al-XX-lea.
Bourbon-ul a lipsit de
pe mese, paharele au
fost pline cu be ]i [oa re
de morcovi [i `n aer au
plutit notele de swing,
bossa nova [i dixie.

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

S\ nu-l g\se[ti din prima [i s\ te
`nv`r]i c`teva minute pe str\du]ele
din spatele prim\riei pe timp de
se ar\, e ceva normal. Aflat `n
preajma studen]ilor de la Arte sau
a celor de la Universitatea „Petre
Andrei” , Acaju e lo cul unde vrei s\
ajungi dup\ ce ai v\ zut prea multe
filme de s\r b\ to ri, cu oameni ca -
re-[i beau ceaiul la fo cul bl`nd al
unui [emineu, [i c`nd refuzi s\ mai
ascul]i ne mul ]u mi rile bo bo ci lor
refugia]i `n cel mai apropiat pub.
~n\untru, pere]ii s`nt vopsi]i cu

o lumin\ cald\, portocalie, de la
ve iozele extravagante ce s`nt am -
pla sate mai peste tot. Muzica este
o alt\ surpriz\ pl\cut\, nu doar pen -
tru sonorul ei care `]i permite s\ te
`n ]elegi [i cu persoanele de la
masa al\turat\, ci [i prin genul a les.
Rit murile de jazz `]i antreneaz\ des
ideea „melodia asta o [tiu de un -
deva”, mai ales atunci c`nd te pie r zi
cu privirea pe pere]ii invada]i de
poze. Dac\ la acest scenariu mai
adaugi [i lum`n\rile parfumate ca re

`]i aduc mirosul orientului, ai pu -
tea crede c\ aici vin doar cuplurile
de `ndr\gosti]i, dar nu este deloc
a dev\rat. ~n Acaju te po]i `nc\lzi
la o can\ de vin fiert al\turi de prie -
teni juc`nd rummy [i c\r]i, pe care le
po]i `mprumuta oric`nd de la bar. 
{i pentru c\ „`n Acaju, esen]a

st\ `n oameni”, dup\ cum scrie la
in trare `n cafenea, c`nd ajungi mai
t`r ziu [i te nimere[ti f\r\ mas\, un
me mbru al personalului imediat te
va ajuta. Acesta `]i va aduce una, `n
limita spa]iului disponibil, cu grij\
s\ nu deranjeze oaspetele nepoftit,
un motan al vecinilor care se aciu -
e az\ aici sear\ de sear\. Pisoiul, o -
bi[ nuit cu mesenii ghiftui]i, c`nd nu
st\ pitit sub vreun scaun, trece co -
chet pe la fiecare grup petrec\re],
re vendic`nd c`te o firimitur\ de a -
ten ]ie. 
Din Cafeneaua Acaju pleci

cu i  maginea unui local prietenos
[i in tim, cu pre]uri decente, la care
po ]i apela mereu, chiar [i atunci
c`nd nu ai cu cine s\ vii, at`t timp
c`t aduci ni[te idei de nume pentru
mus t\cios [i faci cinste cu o pung\
de Whiskas.

IIuulliiaann  BB~~RRZZOOII

Vinul se bea cu motanul
� aici po]i juca rummy
[i c\r]i, pe care le po]i
`mprumuta de la bar.

Localul Troian

Seara `n care Ia[ul a fost trezit de trompete


