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Conflictul rom=no-maghiar e unul din-
tre blestemele de veacuri care ne-apas\ pe
cele mai sensibile corzi ale istoriei trecute
[i recente. Consumat printr-un t\v\lug pes-
tri] de abuzuri – care la r`ndul lor creeaz\
rela]ii `n lan] necontrolate de abera]ii poli-
tice, sociale [i institu]ionale – acesta ad`n-
ce[te cu fiecare prilej, constant [i sistemat-
ic, pr\pastia dintre dou\ na]ionalit\]i `ntre
care nu va exista niciodat\ reconciliere. S`n-
tem cei mai de moarte du[mani ai maghia-
rilor, iar reciproca este valabil\ [i ea. „Ei” –
ca alteritate  ilegitim\ – ne sp`nzur\ p\pu[i-
le unor lideri `n pia]a public\, pe teritoriul
nostru, sub privirile noastre distrase, ca `n-
tr-un ritual voodoo `n care vrem ne `ng\du-
im s\ ne lep\d\m de noi `n[ine. Noi – ca al-
teritate legitim\ – lu\m fiecare istorie de
partea noastr\ [i mereu g\sim noi justific\ri
ale du[m\niei. Cu toate astea, se pare c\ fa-
cem bune alian]e politice. Atunci g\sim c\
puterea se poate `mp\r]i, fr\]e[te, la doi.
PDL-ul [i UDMR-ul se pare c\ au g\sit o
formul\ reciproc avantajoas\ `n care fiecare
parte sprijin\ satisfacerea intereselor parti-
culare ale celeilalte. Reiese c\ alor no[tri con-
duc\tori nu le pas\ de ce se aduce pe masa
jertfei.

Cea mai de pre] ofrand\ pus\ la mezat
pe altarul ipocrit al taton\rilor rom=no-ma-
ghiare este `nv\]\m`ntul. A fost `nt`i vorba
de cel preuniversitar, acum a trebuit s\ vin\
(aproape de a[teptat!) [i r`ndul celui univer-
sitar. Acest fapt nu este nicidecum `nt`mpl\-
tor. Maghiarii opereaz\ la `nsu[i nivelul fun-
da]iei pe care se construiesc oameni [i ca-
ractere. P\trun[i `n miezul educa]iei cu nor-
mele [i limba lor, au controlul asigurat: `i
vor forma pe ai lor, a[a cum vor ei, la noi `n
]ar\. Se [tie c\, `n regiunea Ardealului, ma-
ghiarii refuz\ cu obstina]ie s\ vorbeasc\ `n
limba rom=n\, de[i o cunosc ca pe limba ma-
tern\. Iar limba, `n particular, [i limbajul, `n
general, s`nt unii dintre cei mai puternici
agen]i ai contur\rii indentit\]ilor sociale. O-
dat\ ce nu mai s`ntem `n]ele[i `n limba noas-
tr\, la noi `n ]ar\, ceva nu este `n ordine `n
sistemul rom=nesc de func]ionare [i repre-
zentare social\. {i acel ceva nu poate fi de
data aceasta pus `n plan secund. 

Deschiderea unei linii maghiare la Uni-
versitatea de Medicin\ [i Farmacie din
T=rgu Mure[ nu este doar o amenin]are la
adresa autonomiei universitare, este una la
adresa autonomiei na]ionale, la fundamen-
tele pe care se construiesc principiile statu-
lui rom=n. Pe m\sur\ ce maghiarii `[i vor
cuceri autonomia lor ca pe o cetate, noi ne
vom l\sa asedia]i. {i asta nu doar f\r\ a ne
`mpotrivi, ci f\r\ a ne p\sa. Nu v\d la ce le-ar
folosi studen]ilor rom=ni [i nici m\car celor
unguri aceast\ „linie”. S\ taie `n carne vie
`n ungure[te? Nu, nu e vorba despre o ches-
tiune de interculturalitate sau de multina]io-
nalitate `n accep]ia terminologiei Uniunii
Europene aici. Nicicum nu le va `ncuraja
studen]ilor maghiari integrarea `n sistemele
rom=ne[ti, ci [i mai mult `i va izola `n balo-
nul lor de s\pun, din care vor putea s\ arun-
ce cu anatema asupra unui popor `n mij-
locul c\ruia s-au n\scut, dar pe care s`nt `n-
curaja]i s\-l renege ca pe-un p\rinte vitreg.
R\m`ne doar `ntrebarea adresat\ st\p`nilor
no[tri: de ce ne-a]i v`ndut copiii, de ce?

Laura PP|ULE}

EDITORIAL

Cultural

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Mihai-R\zvan Ungureanu, actualul prim-ministru al României, scria `n anii facult\]ii
la revista „Opinia studen]easc\”, una dintre pu]inele publica]ii care avea curaj, `n perioa-
da comunismului [i `n tumultoasa tranzi]ie de dup\, s\ publice texte cu atitudine, care
reflectau opinia str\zii [i nu cea a Partidului unic sau a celor care au preluat ulterior con-
ducerea. Am g\sit `n arhive c`teva texte pe care le-am reprodus aici, cu scopul de a readu-
ce c`teva pagini de istorie `ntr-una de actualitate.
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ARHIV| De tranzi]ie

Manifestan]ii condamn\ ingerin]a politicului `n activitatea institu]iei de `nv\]\m`nt 

 la TTârgu MMure[, iindependen]a UUniversit\]ii dde MMedicin\ [[i FFarmacie aa
fost ddat\ lla sschimb ppe ccea aa }}inutului SSecuiesc  studen]ii [[i pprofesorii ddin
Ia[i aau mmilitat [[i eei `̀mpotriva `̀nfiin]\rii lliniei dde ppredare `̀n llimba mmaghiar\ 

Nu exist\ o mas\ critic\ `n România
care s\ fac\ lucrurile s\ mearg\

Frate, frate, dar
ura-i pe bani

interviu ccu pprof. uuniv. ddr.
Robert VVan GGestel, ffonda-
torul CClinicii dde CChirurgie
Vascular\ dde lla SSpitalul
„Sf`ntul SSpiridon” ddin IIa[i

Universit\]ile au pus pe
raft proiectele de investi]ii 
 cea mai mare problem\ a unor

astfel de investi]ii este lipsa de

fonduri 

 propriile venituri nu s`nt sufi-

ciente pentru a le duce la cap\t

pagina 5

Autonomia 
universitar\ s-a dus
pe apa Mure[ului

paginile 8 - 9

paginile 3, 13

De la jurnalist, la prim ministru
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S\ `nceap\ cercetarea
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Compania Development Trai-
ning Consulting (DTG) organi-
zeaz\ cea de-a doua edi]ie a trai-
ningului de Copywriting ce se adre-
seaz\ tuturor studen]ilor ie[eni ca-
re doresc s\ se perfec]ioneze `n do-
menii precum publicitatea, jurnalis-
mul sau comunicarea. „Acest tra-
ning are ca scop `mbun\t\]irea abi-
lit\]ilor de copywriting, c`t [i cele
de redactare a unui text publici-
tar, advertorial”, a declarat Simo-
na Filip, responsabil pe departa-
mentul de marketing la DTG.

~nscrierile au `nceput de pe
10 martie [i vor continua p`n\ pe
21 martie. „Se accept\ participan]i
chiar [i cu dou\ zile ̀ nainte de trai-
ning”, a ad\ugat Simona Filip.

Cei care doresc s\ se `nscrie
trebuie s\ completeze un formu-
lar online pe adresa www.cursuri-
autorizate.ro. Taxa de participare
este de 300 lei, `n care intr\ supor-
tul de curs [i pauzele de cafea, fiind
disponibile 16 locuri.

Ac]iunea se va desf\[ura pe
parcursul a dou\ zile, 24-25 mar-
tie, la sediul companiei din Ia[i [i
va fi sus]inut\ de doi traineri, Oa-
na Filip, responsabil de comuni-
care [i rela]ii publice la DTG [i
Adriana Gaftoniuc, coordonator
de comunicare la compania Q Web
Solutions.

Andreea NNicoleta RRUSU

Prof. univ. dr. Vasile V`ntu, rec-
torul Universit\]ii de {tiin]e Agri-
cole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” din Ia[i, a de-
semnat prorectorii institu]iei de `n-
v\]\m`nt superior `n [edin]a de Senat
organizat\ joi, 15 martie. Mai mult
dec`t at`t, atribu]iile [i denumirile ce-
lor patru prorectorate s-au schimbat
la r`ndul lor. 

Astfel, prorector cu activitatea
educa]ional\ va fi pentru urm\torii
patru ani prof. univ. dr. Ioan }enu,
func]ie ocupat\ `n mandatul anterior
de actualul rector [i prorector cu
dezvoltarea institu]ional\ va fi prof.
univ. dr. Paul Corneliu Boi[teanu,
care a fost responsabil `n ultimii pa-
tru ani de problemele administrative

[i economice. Prof. univ. dr. Ioan
}enu a fost, `nainte de numirea `n
func]ie, director al {colii de Studii
Doctorale. „Aceste structuri s`nt ce-
le care spijin\ activitatea rectorului
[i `ndrum\ activitatea facult\]ilor `n
domeniile lor de ac]iune. Le-am g`n-
dit `n a[a fel `nc`t activitatea universi-
t\]ii s\ capete consisten]\ [i s\ ne pli-
em pe ceea ce cere Legea Educa]iei
`n acest moment, pentru c\ s`nt
schimb\ri majore privind aplicarea
acesteia”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile V`ntu.

Singura schimbare `n structura
managerial\ este ocuparea func]iei
de prorector cu activitatea de cerce-
tare, inovare [i transfer tehnologic
de c\tre fostul decan al Facult\]ii

de Agricultur\, prof. univ. dr. Con-
stantin Leonte. Aceast\ pozi]ie a
fost ocupat\ `ntre 2008 – 2012 de
prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea, care
a fost contracandidatul actualului rec-
tor la alegerile de la `nceputul lunii. 

Prof. univ. dr. Gheorghe S\vu]\
este singurul prorector care `[i p\s-
treaz\ `n mare parte acelea[i atribu]ii
pe care le-a avut [i `n echipa
managerial\ precedent\, acesta fiind
acum responsabil, pe l`ng\ activ-
it\]ile studen]e[ti, [i de rela]iile
interna]ionale. „Cercetarea este o
component\ important\, iar for-
marea competen]elor profesionale,
transversale, prin activitatea didac-
tic\ are alte conota]ii acum, de
aceea am schimbat atribu]iile [i

denumirea prorectoratelor. ~n ceea
ce prive[te prorectoratul cu rela]ii
interna]ionale, i-am adus aceast\
component\ ca prioritar\ pentru c\
interna]ionalizarea este un punct
forte pe care vrem s\ `l punem `n
aplicare `n acest mandat”, a ad\u-
gat prof. univ. dr. Vasile V`ntu. Tot
`n [edin]a Senatului de mar]i s-a sta-
bilit [i numirea prof. univ. dr. Ne-
culai Munteanu `n func]ia de di-
rector al Consiliului de Studii
Universitare de Doctorat. 

Rectorul USAMV a fost confir-
mat `n func]ie de c\tre ministrul E-
duca]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului pe 9 martie. 

C\t\lin HHOPULELE

 cele patru prorectorate [i-au schimbat atribu]iile [i
denumirile  „am realizat aceste modific\ri pentru a
ne plia pe cerin]ele Legii Educa]iei”

S-a definitivat structuraa  ddee
conducere la Agronommiiee

A venit anotimpul schimb\rilor

Vineri, 16 martie, `ntre 8.00 [i
16.00, `n fa]a Palatului Culturii
din Ia[i, s-a desf\[urat o campanie
de colectare a de[eurilor. Aceasta
face parte dintr-o serie de mani-
fest\ri realizate pentru ca Ia[ul s\
ob]in\ titlul de Capitala Earth
Hour 2012. Evenimentul a fost or-
ganizat de c\tre Asociatia „Tinerii
Ecologi Rom=ni din Ia[i” (TE-
RIS) a Facult\]ii de Biologie de
la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) [i Asocia]ia „Mai
Bine”.

„Ia[ul a trecut de prima etap\ [i
s-a clasat printre primele trei ora[e
finaliste la titlul de Capitala Earth
Hour tocmai datorit\ activit\]ilor de
mediu pe care le-am f\cut, dar [i a
dosarului de activit\]i pe care noi
ne-am propus s\ le facem la sf`r-
[itul lunii martie c`nd va avea loc
Ora P\m`ntului”, a declarat Livia
Bibire, pre[edinte TERIS.

La competi]ia „Earth Hour”
(„Ora P\m`ntului”), organizat\ de
c\tre World Wide Fund for Na-
ture (Fondul Mondial pentru
Natur\ – WWF), au participat 20
de ora[e din Rom=nia `ns\ doar trei
au fost selectate pentru faza final\:
Ia[i, Bistri]a [i Timi[oara. „Dac\
`n ceilal]i ani, Ora P\m`ntului pre-
supunea stingerea luminilor timp
de o or\ ̀ n intervalul 20.30 – 21.30,
anul acesta WWF propune partici-
parea [i organizarea mai multor ac-
tivit\]i ecologice”, a precizat R\z-
van Pascal, membru al Asocia]iei
„Mai Bine”.

Pe 31 martie, ̀ n cadrul aceluia[i
proiect, vor avea loc pe bulevardul
{tefan cel Mare ateliere de reci-
clare de obiecte.

Giorgiana AA{TEFANEI

Publicitatea, pe
`n]elesul tuturor

Vineri, 16 martie, a avut loc la
Ia[i a doua edi]ie a Social Media Su-
mmit, eveniment dedicat comunic\-
rii prin re]elele sociale. Acesta a avut
loc la hotelul Ramada pe `ntreg par-
cursul zilei [i a fost `mp\r]it `n trei
conferin]e, „Social media local\ [i re-
levant\”, „Social media pentru com-
panii” [i „Cum lucreaz\ bloggerii cu
brandurile”. Printre vorbitori au fost
consultan]i social media, antreprenori
online [i bloggeri din Ia[i, dar [i din
restul ]\rii. Ace[tia au explicat ce a[-
tept\ri pot avea companiile de la so-
cial media [i au ̀ mp\rt\[it cu publicul
ideile lor despre cum [i c`t s\ scrii
pe blogul personal sau al firmei, dar
`n special, care s`nt orele la care s\
te promovezi.

De[i `n unele domenii, cum ar fi
cel al serviciilor funerare, social me-
dia nu s`nt adecvate, acestea pot „s\
te ajute s\ ajungi la consumatori, dar
nu te scap\ de strategia pe termen
lung”, a spus Marius Sescu, blogger
ie[ean. Acesta a mai ad\ugat c\ pre-
zen]a `n social media d\ companii-
lor posibilitatea de a afla ce se vor-

be[te despre ei. Prin intermediul re-
]elelor de socializare, acestea pot „s\
`ncerce s\ vad\ unde s`nt utilizatorii
[i s\ fie activi pe acel canal de co-
municare.” Bloggerul Sebastian
B=rg\u a detaliat spun`nd c\ „social
media este un domeniu care se auto-
reglementeaz\” [i a punctat patru
aspecte importante ale bloggingului:
realizarea de proiecte `n online, so-
cializarea [i `n afara acestui mediu,
promovarea personal\ [i urm\rirea
evolu]iei.

Un alt blogger ie[ean, Claudiu
Florea, a prezentat publicului orele
[i zilele potrivite pentru promovarea
articolelor pe re]elele sociale. „Prime-
time-ul blogurilor este diminea]a,
`ntre 8 [i 10 [i seara, `ntre 18 [i 20,
iar week-endul este cel potrivit mo-
ment pentru a r\sp`ndi con]inut pe
Facebook, pentru c\ lumea e acas\.”
Acesta a mai spus c\ nu este reco-
mandabil\ promovarea produselor
`n social media, pentru c\ imit\ mar-
ketingul tradi]ional, concluzion`nd c\
„trebuie creat\ o comunitate bazat\
pe interac]iune cu fanii paginii.”

Social Media Summit este un
eveniment anual organizat de revista
Biz. Acesta mai are loc `n Bucure[ti,
Timi[oara, Cluj [i Sibiu.

Georgel CCOSTI}| 

Studen]ii Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Ia[i
(UAIC) au ob]inut dou\ medalii
de aur, dou\ de argint [i patru de
bronz la cea de-a VI-a edi]ie a
Olimpiadei de Matematic\ pen-
tru Studen]ii din Europa de
Sud-Est – SEEMOUS 2012. A-
ceasta s-a desf\[urat `n perioada
6-11 martie `n Bulgaria, fiind des-
tinat\ tinerilor din primul [i al II-
lea an de studiu.

De la Facultatea de Mate-
matic\ au fost premia]i cu meda-
lia de aur Marius Tiba [i Dan Fo-
dor, iar cu argint Iulia C\t\lina
Ple[ca [i Sabina Craus. Eduard
Curc\, student al Facult\]ii de Fi-
zic\, a ob]inut medalia de bronz,
iar Facultatea de Informatic\ a
fost reprezentat\ de {tefan Mi-
h\il\, Bogdan Cazacu [i Lavi-
nia Gherasim, care au primit me-
dalii de bronz. „Premiile ob]inute
de c\tre studen]i `nseamn\ pentru
noi un real succes, care de altfel
nu este primul. Tinerii au mai par-
ticipat [i anul precedent la com-
peti]ie, `ns\ anul acesta s-au `nre-
gistrat rezultate foarte bune. Re-
prezint\ speran]a c\ `nv\]\m`ntul
matematic de la universitatea noas-
tr\ este de calitate [i nu se `nca-
dreaz\ `n ideea general\ c\ edu-
ca]ia este `n c\dere. Eu cred c\
`nv\]\m`ntul matematic merge pe
drumul lui, un drum foarte bun, de
viitor”, a declarat prof. univ. dr.
Ovidiu C=rj\, pre[edintele Sena-
tului UAIC [i fostul decan al
Facult\]ii de Matematic\.

La competi]ie au participat a-
proximativ 100 de tineri din Bul-
garia, Grecia, Ucraina, Turcia
[i Rom=nia. „Concursul propriu-
zis presupune o prob\ de cinci ore.
Se dau patru probleme, acoperind
toate disciplinile matematice. De
obicei, comisia alege o problem\
«u[oar\», dou\ considerate de di-
ficultate medie [i una grea. Acum
este pentru prima dat\ c`nd s-au
ob]inut medalii de aur”, a decla-
rat prof. univ. dr. Eugen Popa,
coordonatorul lotului de studen]i.

Concursul a fost lansat ̀ n 2007
de c\tre Societatea Matematic\
a Europei de Sud-Est.

M\d\lina OOLARIU

Bloggerii au descusut
re]elele sociale

 au explicat publicului
cum [i c`t trebuie s\ scrii
pe blogul personal sau al
firmei, dar [i orele la
care s\ te promovezi

Sabina Craus, o student\ de
argint 

P\m`ntul stinge becul

Sebastian Bârg\u a vorbit despre importan]a promov\rii personale

„Cuza” a ocupat 
podiumul la matematic\
 aceasta este prima edi]ie la care studen]ii au
c`[tigat medalii de aur



Cu sau f\r\ ACTA, au `nceput
oricum s\ dispar\ platforme pe care
p`n\ acum c`teva zile le luam de bu-
ne. The Pirate Bay avea de mult
probleme, Mega Upload a picat re-
cent [i b\ie]ii de la YouTube, Tri-
lulilu [i alte site-uri de g\zduire de
clipuri `ncep s\ [tearg\ din ce `n ce
mai mult con]inut [i utilizatori. ~ns\
una dintre cele mai dureroase pier-
deri este library.nu – loc `n care pu-
teai s\ g\se[ti aproape orice carte
voiai, de la beletristic\ la lucr\ri [ti-
in]ifice. S`nt curios dac\ o s\ fac\
la un moment dat cineva, vreun grup
de cercet\tori britanici sau orice plic-
tisit cu bani [i timp liber, un studiu
despre c`te lucr\ri de licen]\, diser-
ta]ie [i doctorate, c`te lucr\ri inova-
toare sau m\car bune s-au scris, av`nd
ca documentare c\r]i piratate.

Pentru c\ oamenii s`nt ipocri]i [i
nu a vorbit mai nimeni despre efec-
tele pozitive ale pirateriei. Despre
tineri care, independent sau ̀ n cadrul
unei facult\]i, studiaz\ filme [i ajung
s\ fac\ scurt sau chiar lung metraje
interesante [i inovative. Tineri care
s-au documentat [i au `nv\]at chestii
download-`nd, urm\rindu-i tehnica
lui Tarantino [i ̀ ndr\gindu-l pe Scor-
sese ilegal, c\ doar n-aveau c`te 20 de
euro pentru fiecare DVD. Despre
pu[ti care fac muzic\ foarte bun\ cu
un program tras de pe net [i sample-
uri din melodii mai vechi. Pu[ti care,
dac\ vor ajunge la un moment dat s\
se `mbog\]easc\, o vor face pentru
c\ s`nt talenta]i, [i nu pentru c\ „au
furat”. Sincer, m\ `ndoiesc c\ se `n-
toarce Whitney Houston `n mor-
m`nt c\ i-a furat un tip din Ploie[ti
trei secunde de voce dintr-o melodie
de acum 20 de ani [i a f\cut un mix
simpatic c\ruia i-a dat drumul pe
Internet.

Nu-]i trebuie un doctorat `n eco-
nomie ca s\ realizezi c\ reducerea
pirateriei ajut\ corpora]iile, nu ar-
ti[tii. Ba chiar un studiu a ar\tat c\
cei din urm\ c`[tig\ mai mul]i bani
din concerte dec`t din v`nz\ri de
CD-uri (`n sensul c\ primesc un
procent mai mare din pre]ul unui
bilet dec`t din cel al unui CD sau
DVD). {i cu c`t mai mult\ lume
[tie [i ascult\ o forma]ie, cu at`t va
fi o sal\ de concert mai plin\ de oa-
meni. ~n cazul de fa]\, oric`t de iro-
nic ar p\rea, pirateria pare s\ fie chiar
de partea arti[tilor.

Orice am spune, nu putem nega
faptul c\ aceast\ practic\ ilegal\ aju-
t\ la dezvoltarea artelor [i la pro-
movarea creatorilor, `ntr-un mod
mult mai sincer fa]\ de cum o face
marketingul.

Ioan SSTOLERU
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Sincer, despre
piraterie

Dorin]e dde pprim\var\
De-abia a[tept\m s\ se fac\

var\ de-a binelea, s\ punem bu-
toaie cu ap\ pe acoperi[ul c\mi-
nului, la `nc\lzit. Poate a[a mai
facem [i noi un du[ decent, c\ ne-
am s\turat s\ ne [ampon\m [i
apoi s\ ne cl\tim cu ap\ rece. As-

ta sau ar trebui s\ deschid\ ci-
neva un fond comun unde s\ pu-
nem to]i din C4 bani pentru Fer-
vex [i pastile de tuse.

Min\ dde pplastic
Nu este nici o mirare c\ Ia[ul a

ie[it ru[inos din cursa pentru de-

semnarea Capitalei Earth Hour Ro-
m=nia 2012. Nu `mi `nchipui cum
se a[tepta cineva s\ fie str`nse aici
mai multe PET-uri dec`t `n alte ora-
[e, c`nd cel mai mare z\c\m`nt a
fost total neexploatat: cu dedesub-
tul fiec\rui pat din c\minele stu-
den]e[ti. Numai `n zece c\mine din

Tudor dac\ mergea o echip\ de co-
lectare [i c`[tigam lejer faza pe
Europa de Est.

La mmod\
Am mai ad\ugat `n calendar

o s\rb\toare furat\ de la al]ii pe
care s\ o celebr\m [i noi [i s\ ne

sim]im moderni [i civiliza]i. De
vreo doi ani se poart\ Anglia [i
tot ce e britanic e la mod\, a[a c\
am `nceput s\ facem evenimente
dedicate St. Patrick’s Day, s\
bem mai mult ceai [i s\ ne uit\m
la mai multe filme `n care cel pu-
]in un actor are accent britanic.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Solidaritatea bisturiului

 nu `]i trebuie o diplom\
ca s\ `]i dai seama c\
reducerea fenomenului
ajut\ doar corpora]iile

Asocia]ia Universit\]ilor de Me-
dicin\ [i Farmacie din Rom=nia
(AUMFR) a eliberat s\pt\m`na tre-
cut\ un comunicat de pres\ `n care
sus]ine c\ Hot\r`rea de Guvern pri-
vind modificarea structurii Univer-
sit\]ii de Medicin\ [i Farmacie
(UMF) T=rgu Mure[ prin crearea u-
nei linii de predare `n limba maghiar\,
nu respect\ autonomia universitar\.

„AUMFR condamn\ ingerin]a poli-
ticului, brutal\ [i vizibil\, în activi-
tatea UMF din T=rgu Mure[ în ciuda
prevederilor din Legea Educa]iei Na-
]ionale de neamestec al politicului în
universit\]i”, s-a precizat `n comuni-
catul de pres\. 

AUMFR cere ca pentru instituirea
liniei de predare s\ se ob]in\ `nt`i avi-
zul Senatului UMF T=rgu Mure[ [i
ca stagiile clinice s\ fie efectuate `n
limba rom=n\. „Deocamdat\ primul
lucru pe care `l facem este s\ atragem
aten]ia c\ trebuie s\ fie respectat\ le-
gea. Dac\ nu vom primi r\spuns, vom
ataca `n instan]\ hot\r`rea, unde aso-
cia]ia va veni ca parte al\turi de UMF
din T=rgu Mure[, pentru c\ legea tre-
buie s\ fie respectat\ de toat\ lumea.
Nu s`ntem ̀ mpotriva unei sec]ii ̀ n lim-
ba maghiar\, dar ea trebuie s\ respec-
te acelea[i reguli. P`n\ [i studen]ii pe
care `i avem la linia `n englez\ sau
francez\, care nu s`nt cet\]eni rom=ni,
tot fac aceste stagii de clinice `n limba
rom=n\”, a declarat prof. univ. dr. Va-
sile Ast\r\stoae, rectorul UMF Ia[i.

Tinerii iies `̀n sstrad\
{i studen]ii de la Medicin\ din

Ia[i au protestat `mpotriva deciziei

luate de Ministerul Educa]iei, Cerce-
t\rii, Tineretului [i Sportului. Aso-
cia]iile ie[ene membre ale Alian]ei
Na]ionale a Organiza]iilor Studen-
]e[ti din Rom=nia (ANOSR) s-au
adunat mar]i, 13 martie, de la ora 10.00,
`n pia]a din fa]a UMF Ia[i pentru a
manifesta `mpotriva impunerii liniei
de predare maghiar\ la UMF T=rgu
Mure[.

Societatea Studen]ilor Medici-
ni[ti, Liga Studen]ilor Electroteh-
ni[ti, Asocia]ia Studen]ilor Franco-
foni [i Asocia]ia Studen]ilor Bioin-
gineri au organizat acest protest ca o
form\ de solidaritate fa]a de Liga
Studen]ilor de la UMF din T=rgu
Mure[ (LSTGM). Tinerii ie[eni au
manifestat pa[nic prin afi[area de me-
saje, precum „Respecta]i legea”, „S`n-
tem al\turi de LSTGM”, „Nu distru-
ge]i UMF!”, „Limba noastr\-i o co-
moar\!”, „NU separ\rii etnice!”.

„Am aflat miza situa]iei actuale
de la T=rgu Mure[ [i anume [antaj
pentru dezbaterile din plen. Mi se
pare patetic, jalnic [i f\r\ absolut nici
o leg\tur\ cu studen]ii ceea ce se `n-
t`mpl\. Se atenteaz\ la autonomia
universitar\. Dac\ a[a ceva se va
accepta, se va crea un precedent per-
iculos care va fi folosit cu siguran]\
[i cu alte ocazii”, a declarat Andrei
Mih\lcu], reprezentant al studen]ilor
`n Senatul UMF Ia[i [i vicepre[e-
dinte al SSFI.

Reprezentan]ii ANOSR au mai
explicat c\ vor continua protestele `n
toat\ ]ara `n cazul `n care reprezen-
ta]ii Guvernului [i ai ministerului nu
vor respecta autonomia universitar\.

C\t\lin HHOPULELE
Diana NN|SUI

Universit\]ile [i studen]ii cer respectarea legilor europene

Medicina protesteaz\ ppeennttrruu   aauuttoonnoommiiee
 studen]ii [i profesorii militeaz\ `mpotriva `nfiin]\rii 
liniei de predare `n limba maghiar\ la Târgu Mure[

Prof. univ. dr. Vasile Ast\r\s-
toae, rectorul Universit\]ii de Me-
dicin\ [i Farmacie „Grigore T.
Popa” din Ia[i, a fost invitat de
c\tre institu]ia de `nv\]\m`nt supe-
rior London School of Economics
s\ sus]in\ o prezentare cu ocazia
celebr\rii a 25 de ani de predare a
„politicilor `n domeniul s\n\t\]ii”.
Acesta este doar una dintre persona-
lit\]ile din `ntreaga Europa invita-
te s\ vorbeasc\ mar]i, 20 martie, la
evenimentul desf\[urat sub forma
unei conferin]e cu titlu „Ne `ndrep-
t\m c\tre o politic\ global\ a s\n\-
t\]ii?” 

Rectorul UMF va discuta `n
special despre distribuirea la nivel
global a for]ei de munc\ `n dome-
niul medicinei. „Este vorba despre o
prezentare legat\ de globalizarea sis-
temelor de s\n\tate. Pentru mine
este o mare onoare pentru c\ nu s`nt
multe persoane invitate la Londra,
mai ales cu asemenea ocazii care s`nt
solemne. Chiar [i acum, mai ales
dac\ ne uit\m pe lista invita]ilor
din Europa continental\. Sper c\
aceast\ selec]ie s\ reflecte [i
calitatea `nv\]\m`ntului ie[ean,
pentru c\ altfel nu v\d de ce a[ fi
fost chemat”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae.

Pe aceea[i tem\ vor sus]ine pre-
zent\ri [i Gilles Dussault, de la In-
stitutul de Igien\ [i Medicin\
Tropical\ din Lisabona, Portu-
galia, [i Calum Paton, profesor
de „Public Policy” la Universitatea
Keele din Anglia. London School
of Economics este prima `n clasa-
mentele interna]ionale pe domeniul
economic, 15 dintre absolven]i ajun-
g`nd s\ fie laurea]i ai premiului
Nobel.

C\t\lin HHOPULELE

~n Londra se
predau cursuri

ie[ene
 prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae va vorbi
despre distribu]ia for]ei
de munc\ `n domeniul
s\n\t\]ii

Conducerea Universit\]ii Tehni-
ce „Gheorghe Asachi” din Ia[i (UTI)
a stabilit ca reluarea alegerilor pen-
tru Senat [i Consiliile Facult\]ilor
s\ se desf\[oare la data de 26 martie. 

Politehnica a fost obligat\ s\ re-
pete alegerile din cauza c\, la prime-
le scrutinuri, metodologia nu a res-
pectat principiul votului universal
prev\zut de Legea Educa]iei. „Mai
mult, la ultima [edin]\ de mar]i, 13

martie, am modificat [i procedura
dup\ care vor avea loc alegerile. Ne
dorim ca totul s\ fie `n conformitate
cu Legea Educa]iei [i cu regulamen-
tul intern al universit\]ii, av`nd `n
vedere motivele invalid\rii primelor
alegeri”, a declarat prof. univ. dr. ing.
Gelu Dan G\lu[c\, cancelarul UTI
[i purt\tor de cuv`nt al institu]iei. 

S-a decis ca voturile pentru consi-
liile profesorale s\ se desf\[oare `n in-
teriorul facult\]ii, iar membrii Sena-
tului s\ fie vota]i de c\tre ̀ ntregul co-
lectiv academic. Pentru ca sesiunea s\
fie validat\, prezen]a la vot trebuie
s\ fie mai mare de 50% din totali-
tatea membrilor cu drept de vot.

De 111 oori mmai ggreu
Conducerea universit\]ii reclam\

`ns\ procedura de alegeri, sus]in`nd
c\ aceasta va consuma resurse finan-
ciare [i umane pe care institu]ia de
`nv\]\m`nt superior nu le are la dis-
pozi]ie. „Imagina]i-v\ c\ vom avea ne-
voie de o urn\ `n care s\ `ncap\ peste
8000 de buletine de vot `n cazul ale-
gerilor pentru Senat, asta presupun`nd
ca se vor prezenta to]i votan]ii la urne.
Va fi o sarcin\ greu de dus la bun sf`r-
[it, `ns\ s`ntem `ncrez\tori `n for]ele
noastre”, a ad\ugat prof. univ. dr. ing.
Gelu Dan G\lu[c\.

Mai mult, conf. univ. dr. ing. Eu-
gen Horoba, pre[edintele Biroului
Electoral al UTI a specificat c\ vo-
lumul de munc\ va fi mai mare [i c\

rezultatele vor fi afi[ate mai t`rziu
pentru c\ noul buletin de vot are 11
pagini, „c`te o fil\ pentru fiecare facul-
tate `n parte. Acum oamenii vor vota
diferen]iat, iar num\rul de foi va fi
procesat mai greu. Mai exist\ desigur
[i riscul alegerii candida]ilor `n mod
aleatoriu, dar avem ̀ ncredere. Este nor-
mal s\ nu `]i cuno[ti toti colegii, dar
dac\ vrei s\ votezi corect trebuie s\ te
informezi [i s\ cite[ti CV-urile can-
dida]ilor”.

Politehnica este singura univer-
sitate din ]ar\ care a fost obligat\ de
c\tre Ministerul Educa]iei, Cercet\-
rii, Tineretului [i Sportului s\ refa-
c\ at`t alegerile pentru Senat [i Con-
siliile Facult\]ilor, c`t [i cele pentru
func]ia de rector. Ultimele s-au des-
f\[urat `n urm\ cu trei s\pt\m`ni c`nd
prof. univ. dr. ing. Ion Giurma a fost
desemnat pentru un nou mandat de
patru ani la conducerea institu]iei de
`nv\]\m`nt superior.

Adriana DD|NIL|

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

www.cuzanet.ro

Senatul Politehnicii se alege pe 26 martie
 membrii institu]iei de
`nv\]\m`nt superior recla-
m\ procedura de alegeri

S-a consumat tu[ul [tampilelor
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 The Bill of Rights e scris\ pe h`rtie f\cut\ din marijua-
na  nu doar tinerii au teorii despre sf`r[itul lumii

Asocia]ia Studen]ilor Opini[ti
(ASO), te invit\ s\ semnezi peti]ia  pen-
tru stabilirea imnului oficial al Uni-
versit\]ii «Alexandru Ioan Cuza» din
Ia[i. Prin aceast\ semn\tur\ sus]ii
cauza noastr\, prin care e[ti de acord
ca melodia artistei Lady Gaga,
Alejandro, s\ devin\ reprezentativ\
pentru Universitate.

***
~narmat cu peti]ia notat\ pe ju-

m\tate cu nume fictive [i un entuzi-
asm zdrobit `ntre din]i, pornesc prin

Sala Pa[ilor Pierdu]i `n c\utare de stu-
den]i dornici s\ o asculte pe Lady
Gaga `n difuzoare. Dup\ vreo zece mi-
nute de „Scuze, m\ gr\besc la curs”
[i „~mi pare r\u, n-am timp”, fac rost
de prima semn\tur\ autentic\, de la o
t`n\r\ din anul `nt`i. Fata, `mbr\cat\
cu o hain\ alb\ [i lung\, ni[te blugi
alba[tri care abia se vedeau din cau-
za cizmelor `nalte [i accesorizat\ cu
o pereche de ochelari de soare p\tr\-
]o[i, nici nu a[teapt\ s\-i dau alte ar-
gumente, c\ci aproape-mi smulge pi-
xul nevinovat din m`n\ [i `mi semnea-
z\ ]an]o[ h`rtia. 

~i mul]umesc [i, condus de acest
mic succes, aproape c\ m\ reped c\-
tre un grup de fete abia ie[ite de la or\.
Dup\ ce reu[esc s\ le captez aten]ia [i
s\ repet discursul de care deja m-am
plictisit, acestea se uit\ una la cealal-
t\ [i pufnesc `n r`s. „Cred c\ glume[ti.
E[ti cumva de la «Savarina de week-
end»?”. ~ncerc`nd cu greu s\ nu m\ mo-
lipsesc [i eu, `mi pun fa]a serioas\ [i
le spun c\ nu-i o glum\ [i c\ ne mai
trebuie doar c`teva semn\turi pentru
a finaliza peti]ia. De[i nu reu[esc s\
le conving, acestea se isc\lesc pe foaie
`n timp ce ochii li se furi[eaz\ prin

fiecare col] al holului imens, `n
c\utare de camere ascunse.

Convins c\ poate din cauza locu-
lui nu reu[esc s\-mi `ndeplinesc sar-
cina, decid s\ m\ `ntrept c\tre intra-
rea principal\ a corpului A. Pe drum,
opresc un alt grup de doi b\ie]i [i o
fat\. Ace[tia `[i schimb\ imediat mi-
mica fe]ei, b\iatul cu plete negre sim-
]indu-se cel mai jignit. V\z`nd c\ nu
am nici o [ans\, o iau iar\[i la pas, mai
rapid de data asta, [i scap doar cu
„B\, dar tu ai auzit de…sau de…”.

Ajuns la intrare, teoria mi-e dat\
peste cap [i tot ce reu[esc este s\ adun
hazul studen]ilor afla]i `n preajm\.
Singurul succes pe care-l am aici este
datorat unor doi b\ie]i de la Faculta-
tea de Fizic\, afla]i la fumat, ambii
cu geci din piele [i frizuri trendy. Bog-
dan [i Andrei chiar par interesa]i de
peti]ie [i `mi spun c\ ar vrea [i ei s\
ajute. Le spun c\-i voi suna imediat
ce vorbesc cu [eful departamentului,
iar ace[tia `mi ureaz\ baft\ c`t eu mai
`ncerc o tur\ de Universitate. Dar
am un plan mai bun, s\ merg spre ca-
s\, pentru c\ ajunge at`ta  Alejandro
pentru o zi.

Iulian BB~RZOI

„S\ se legalizeze mahoarca?”
strig\ un pletos ce st\tea `ntins `n pa-
tul de c\min, animat brusc c`nd afl\
de ce am b\tut la u[\. „P\i sincer, de
ce? Ca s\ ce, frate? S\ se umple str\-
zile, [colile [i tot felul de institu]ii de
oameni cu prieteni imaginari?” E clar
c\ l-am enervat, c\ci de pe pat a a-
juns deja l`ng\ mine strig`ndu-[i opi-
nia. ~mi zic c\ ar trebui s\ fumeze ce-
va, pentru c\ prea e ̀ ncordat. „Abia s-
a sc\pat de etnobotanice. Mai bine
legaliz\m munca la negru”, ̀ mi ]ip\ ̀ n
fa]\ din nou pletosul cu ochi vine]i de
nesomn. ~ncerc s\-l lini[tesc [i s\-i ex-
plic care s`nt calit\]ile medicinale ale
marijuanei, dar m\ zbat degeaba. Abia
reu[esc s\ plec din camera studentu-
lui cu p\rul lung f\r\ vreo palm\ [i e
abia a patra u[\ la care bat.

La alt etaj al aceluia[i c\min s`nt
primit de Alex, un student usc\]iv pe
nasul c\ruia troneaz\ o pereche de
ochelari. „Eu a[ semna peti]ia pen-
tru legalizare, dar ca plant\ indus-
trial\ [i medicinal\. Ea are cel mai
mare poten]ial economic din lume
[i inclusiv The Bill of Rights e scri-
s\ pe h`rtie f\cut\ din marijuana”, m\
informeaz\ t`n\rul cu aspectul unui
tocilar din filmele americane. ~ntre
timp se treze[te [i Robert, colegul
s\u de camer\. ~mi spune c\ a b\ut
p`n\ diminea]\, iar acum nu se sim-

te prea bine [i m\ roag\ s\-i explic
[i lui despre ce e vorba. „Normal c\
semnez, frate” se ̀ nvesele[te brusc pe-
trec\re]ul. „Dac\ ar fi legal\ ar fi mai
ieftin\, dar partea na[pa este c\ da-
c\ s-ar da `n farmacii n-ar fi at`t de
pur\ [i s-ar da `n cantit\]i mici”, `mi
spune dezam\git t`n\rul ̀ n timp ce se
scarpin\ sub bra].

„Mai bbine oo llegaliz\m”
Pe Iulia o opresc pe hol [i `i ex-

plic scurt ce anume fac [i o rog s\ m\
ajute. „Normal c\ semnez”, `mi zice
fata z`mbind. „Studii serioase au de-
monstrat c\ e mult mai pu]in toxic\
dec`t tutunul, d\ [i mai pu]in\ depen-
den]\. La mine oricum n-are efect”,
spune t`n\ra str`mb`nd din nas ̀ n timp
ce semneaz\ pe a doua foaie a peti-
]iei. „Prefer s\-mi [tiu prietenii fu-
m`nd ceva care nu-i ucide a[a de re-
pede ca tutunul”, apoi alearg\ chico-
tind.

Semn\turile se str`ng rapid [i a-
jung `n sf`r[it la ultima camer\ din
c\min; mai am nevoie doar de o isc\-
litur\ s\-mi termin treaba. La ultima
u[\ r\spunde un t`n\r pe care l-am ̀ n-
trerupt din `nv\]at. „Nu semnez a[a
ceva pentru c\ `ndobitoce[te creierul
[i tinerii devin legume [i ni[te depra-
va]i”, spune cu dezgust studentul ̀ nalt
[i slab tr̀ ntindu-mi u[a ̀ n nas. Oare por-
tarul nu vrea s\-mi umple cu semn\-
tura lui ultima c\su]\ din tabel?

Andrei MMIHAI

~n c`teva minute `ntocmesc un ta-
bel [i cu un nume de asocia]ie fictiv
sper s\ primesc r\spunsuri la `ntreba-
rea mea. S`nte]i de acord cu legaliza-
rea pedepsei cu moartea? Cu un nu-
m\r din Opinia drept clipboard m\ `n-
drept spre strada G\rii, unde [tiu c\
s`nt, aproape zilnic, oameni care s\ te
`ntrebe de s\n\tate. Din toneta de p`i-
ne, v`nz\toarea exclam\ curios, „s`nte]i
nou” [i m\ `ntreab\ „cu ce s`nt”. „Cu
moartea”, `i r\spund.

Cu tonus [i un z`mbet de politici-
an abordez primul om. „Bun\ ziua!
Realiz\m un chestionar…”. N-are
timp. ~mi propun ca `n jum\tate de
or\ s\ str`ng 50 de r\spunsuri [i le o-
presc pe primele dou\ tinere care se

apropie. De data asta `ncerc s\ le p\-
c\lesc zic`nd c\ e vorba de un chestio-
nar scurt cu „da sau nu”. Andrea, cu
un singur „e”, r\spunde „clar, da!” {i o
`ntreb de ce. „P\i, n-ai v\zut la coa-
forul \la din Bucure[ti ce s-a `nt`m-
plat?”. Acela[i r\spuns `l are [i San-
dra, prietena ei. Le cer ni[te date de
contact, „`n caz c\...” [i semn\tura, apoi
le urez o zi bun\. Chiar de la `nceput,
dou\ din trei persoane abordate mi-au
r\spuns cu „da”. Dup\ cele 30 de mi-
nute ̀ ns\, mai pu]in de jum\tate din nu-
m\rul sperat avea s\ r\spund\, iar p\-
rerile erau `mp\r]ite. Majoritatea tre-
c\torilor `[i fere[te privirea.

Este aproape ora patru dup\-amia-
za [i din ce `n ce mai mul]i oameni se
`ndreapt\ spre gar\. Studen]i gr\bi]i cu
bagaje goale [i naveti[ti nera[i. A[a c\
m\ uit spre cei de v`rsta a doua. O fe-
meie dichisit\ `n blan\ `mi zice n-are
timp [i, nehot\r`t\, traverseaz\ strada,
unde st\ pe loc vreo c`teva minute. La
scurt timp dup\ aceea, o alta `mi spune
c\ se gr\be[te, f\r\ s\ o fi ̀ ntrebat ceva.

Dar urm\torii doi b\rba]i au timp.
Domnul Vasile `mi spune pu]in revol-
tat c\ nu e nevoie de pedeapsa cu
moartea pentru c\ „e mai simplu s\ o-
mori. Lumea trebuie educat\, dom’-
le!”. Un r\spuns de felul acesta, dar
completat de un element sacru `l pri-
mesc de la domnul Constantin. „Nu,
`n nici un caz. Via]a e ceva sf`nt, nu poa-
te nimeni s\ o ia. Lipsa de educa]ie [i
o legisla]ie adecvat\ duc la pedeapsa

cu moartea”, `mi spune el convins. 
~ncerc s\ aflu ce tratamente pri-

mesc condamna]ii pe continentul ne-
gru [i abordez un african, dar se fere[-
te [i gr\be[te pasul. Cred c\ se a[tepta
s\-i cer o dona]ie.

Georgel CCOSTI}|

Nu mai [tiu unde am citit c\ ̀ n ur-
m\ cu 3000 de ani, calendarului ma-
ya[ nu i s-a mai ad\ugat un sezon,
iar asta l-a adus la stadiul de oracol
care vede ziua, ora, secunda c`nd
Terra `[i va s\pa groapa `n cimitirul
universului. De la aceast\ descope-
rire, numeroase persoane nu numai
c\ au pl\tit aceast\ ghicitoare f\r\
glob de cristal, dar chiar au `nceput
s\ teoretizeze ce sap\ va fi folosit\,
c`t de ad`nc\ va fi gaura sau dac\ nu
cumva altcineva o va excava. 

De aceea am decis s\ `ncep o
peti]ie `mpotriva teoriilor sf`r[itului
lumii. ~n Copou am g\sit foarte mul]i
tineri din a c\ror reac]ie puteai intui
p\rerea lor despre fenomenul care a
pus ghicitoarele de c\r]i `n [omaj.
„Dac\ ar veni, m\car [tiu c\ termin fa-
cultatea”, mi-a spus Andreea cu un
sur`s p`n\ la urechi. „Vr\jeal\ mare”,
a[a vede Alexandru teoriile, cu o

sclipire de sarcasm `n ochi [i pe un
ton serios. De[i majoritatea celor ̀ n-
treba]i pe Copou se arat\ `mpotriva
acestor idei, am g\sit dou\ glasuri ca-
re cred altceva. „S`nt de acord par-
]ial”, `mi spune Georgiana, de[i du-
p\ privirea ei se observ\ faptul c\ o
deranjeaz\ scopul peti]iei mele. Sim-
plul „cred” al Alinei p\rea s\ ̀ nsume-
ze tot ce vrea s\ zic\, dar dup\ ce m-
am `ndep\rtat de ea, un torent de r`-
sete mi-a `ntors privirea `nspre grupul
ei de prieteni. 

Semn\turi ppro AApocalips\
Tinerii `ns\ nu s`nt singurii care

au propriile puncte de vedere legate
de teoriile sf`r[itului lumii. Doamna
Virginia, care de]ine un anticariat, st\
cam dou\ secunde p`n\ g\se[te cel
mai potrivit r\spuns: „eu cum am toa-
te aceste c\r]i, am citit o parte din
aceste conspira]ii [i uite ce-]i zic. Nu
s`nt veridice”. Dup\ ce i-am mul]u-
mit pentru mesajul l\sat, am dat pes-
te domnul Mihai, un b\tr`nel care `[i

tr\gea sufletul pe o banc\ din Pia]a
Unirii. El mi-a dat un r\spuns sim-
plu [i u[or de `n]eles pentru to]i.
„Este o t`mpenie”.  

P`n\ `n fa]a mall-ului Moldova
am reu[it s\ adun 26 de semn\turi,
23 `mpotriv\ [i trei pentru. ~ns\, `n
sta]ia de autobuz, Ana se uit\ lung la
h`rtiile din m`na mea. Iritat\, dar [i
amuzat\ de `ntrebarea mea, `mi ofe-
r\, `nainte de a pleca, cea mai ciuda-
t\ replic\ al zilei. „Opiumul mase-
lor, asta e”. 

Paul AANDRICI

Campanie pentru
Alejandro

Am luat la pas Ia[ul [i,
`narma]i cu pixuri [i

h`rtii, ne-am apucat de
str`ns semn\turi. Printre
z`mbete mijite `n col]ul
gurii [i ridic\turi de
spr`ncene, am reu[it s\
atragem partizani ai
pedepsei cu moartea [i
creduli ai teoriei Maya[e.
Dac\ scriitura noastr\ ar
fi spus adev\rul, imnul
de la „Cuza” ar fi fost pe
lista de karaoke din toate
pub-urile [i am fi fumat
marijuana f\r\ s\ ne
temem de lege. Dar ce
bine c\ s`ntem ni[te min-
cino[i.

La r`nd pentru a-[i face cunoscute opiniile

C`nd a `ncol]it iarba
 „d\ mai pu]in\ depen-
den]\ dec`t tutunul”

 ajuns la intrare, teoria mi-e dat\ peste cap

Moartea vine cu o isc\litur\

Ce nu au prezis maya[ii
 mi-a r\spuns simplu c\
este o t`mpenie

 „e mai simplu s\ omori. Lumea trebuie educat\!”

Semnatarii peti]iilor imaaaaggggiiiinnnnaaaarrrreeee

„~n 2012 este sf`r[itul”

Pedeapsa suprem\ este legal\
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Termin\m, poate la anu’

La Universitatea Tehnic\ „Ghe-
orghe Asachi” din Ia[i (UTI), pro-
iectul cu cea mai lung\ perioad\ de
implementare este acela care vizeaz\
construirea unui bazin de `not de di-
mensiuni olimpice. Investi]ia a `n-
ceput `n urm\ cu 21 de ani, dar nici
`n ziua de ast\zi nu s-au acoperit
cheltuielile totale. „Universitatea nu
poate sus]ine acest proiect, este vorba
de sume foarte mari, mai avem ne-
voie de `nc\ trei milioane de euro
pentru finalizarea lucr\rilor. Plus c\
acum au ap\rut [i anumite probleme
juridice, cineva are vreo 500-1000
de metri de p\m`nt sub bazin pe care
i-a c`[tigat `n instan]\ [i `i vrea `napoi.
~ns\ dificultatea major\ este cea a ba-
nilor, dac\ ne vin, am putea s\ `l ter-
min\m mai repede dec`t ne a[tept\m”,
a declarat ing. Bogdan Budeanu, di-
rector adjunct al Departamentului de
Servicii Studen]e[ti (DSS) la UTI. 

La Politehnic\ se mai afl\ `n de-
rulare proiectul „Reabilitarea [i Mo-
dernizarea campusului Tudor Vladi-
mirescu”, pornit `n anul 2007, cu fi-
nan]are din fonduri structurale, care
are o valoare de aproximativ 15,5 mi-
lioane de euro. Acest plan, spre deo-
sebire de cel al bazinului olimpic, se
men]ine `n grafic, `n prezent uni-
versitatea av`nd doar un sin-
gur proiect de investi]ii din
cinci propuse la care `nc\ se
mai lucreaz\. „~n cadrul punctu-
lui trei din list\ «Module cogenera-
tive pentru energie electric\ [i ter-
mic\», care este `n derulare, se va
achizi]iona o central\ termic\ `n va-
loare de trei milioane de lei, care va
alimenta campusul cu energie termi-
c\ [i va fi independent\ de CET. Es-
tim\m c\ lucr\rile se vor finaliza `n
luna mai a anului viitor”, a ad\-
ugat ing. Bogdan

Budeanu. Printre obiectivele deja
finalizate se num\r\ reabilitarea ter-
mic\ la nivelul fa]adelor, acoperi[u-
lui [i pardoselii a 12 c\mine din cam-
pus, crearea de re]ele termice [i elec-
trice exterioare, modernizarea a do-
u\ terenuri de sport [i func]ionarea
cantinei.

Pentru a sus]ine financiar aceste
proiecte, conducerea UTI nu a ape-
lat la credite bancare, p`n\ `n prezent
reu[ind s\ acopere cheltuielile din sur-
se proprii. „La noi nu a fost cazul, dar
multe universit\]i, tot din cauza pro-
iectelor europene, au apelat la credite
bancare. Noi ne-am protejat destul
de bine [i nu am `mprumutat, cu toa-
te c\ a c\ra un proiect de acest tip `n
spate este destul de greu”, a mai pre-
cizat directorul adjunct al DSS.

„Cuza” nnu aa rr\mas `̀n
„perioad\ dde vveghe”

Dac\ la UTI proiectele s`nt `n
grafic – cu excep]ia bazinului olim-
pic –, la Universitatea de {tiin]e A-

gricole [i Medicin\
Veterinar\ „Ion
Ionescu de la

Brad” (USAMV), acestea `nt`rzie
din cauza lipsei de fonduri. „C\mi-
nul studen]esc C5 este `nc\ `n stadiu
de construc]ie [i nici nu [tim c`nd va
fi finalizat, proiectul av`nd o valoare
de 15 milioane de lei. Depindem de
minister pentru alocarea acestor bani”,
a declarat ing. Adrian Neagu, direc-
tor general administrativ al USAMV.
Totodat\, ̀ ncep`nd cu luna iulie a anu-
lui trecut, la universitate au `nceput
lucr\rile pentru un fitotron (n.r.: in-
stala]ie special\ de mari dimensiuni
`n care se cultiv\ plante sub lumin\,
temperatur\, umiditate, dirijate ̀ n sco-
puri experimentale). Aceasta face par-
te din proiectul „Institut de Cercet\ri
pentru Agricultur\ [i Mediu Ia[i” [i
are ca termen de finalizare vara anu-
lui 2013, finan]area ob]in`ndu-se din
fonduri structurale `n valoare de a-
proximativ 4 milioane de lei. 

Pe de alt\ parte, conducerea Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) `nt`mpin\ dificult\]i nu doar
de ordin financiar. La institu]ia de
`nv\]\m`nt superior, `n momentul de
fa]\, din cele 30 de proiecte aflate `n
derulare, trei s`nt prioritare: reabili-
tarea c\minului C5, modernizarea se-
rei din Gr\dina Botanic\ [i consoli-
darea laturii de vest a Corpului A.
Aici problemele apar „din cauz\ c\
se creeaz\ un disconfort pentru stu-
den]i, care nu pot sta `n c\minul C5,
deoarece nu este gata, sau pentru c\
nu ne `ncadr\m `n condi]iile de secu-
ritate `mpotriva cutremurului `n ceea
ce prive[te Corpul A al universit\]ii.
Sigur c\ este [i nevoie de sume mult
mai mari dec`t cele pe care le vom
primi”, a declarat ing. Bogdan Ple[-
can, directorul general administra-
tiv de la UAIC. 

~n ceea ce prive[te refacerea prin-
cipalului corp al universit\]ii, aceas-
ta a `nceput `n 1996 [i p`n\ `n prezent
nici m\car o treime din cl\dire nu a
fost reabilitat\. Despre aceasta, rec-
torul UAIC, Vasile I[an, a declarat
c\ „lucr\rile de reabilitare s`nt foar-
te costisitoare pentru c\ e un monu-
ment istoric [i ca atare fondurile pro-
prii [i cele de la minister s`nt cu to-
tul insuficiente pentru a le desf\[ura
`n timpul necesar”.

Proiectul de reconsolidare al c\-
minului din Campusul „Titu Ma-
iorescu”, care cuprinde [i mansar-
darea acestuia, va fi finalizat p`n\ la
`nceputul noului an universitar, ur-
m`nd ca tot din toamn\ s\ se `nceap\
lucr\rile la un nou c\min pentru stu-
den]ii Facult\]ii de Teologie. „La
nivel de investi]ii nu s`ntem a[adar
chiar `n perioad\ de veghe sau `n to-
talitate c\zu]i sub t\v\lugul crizei

economice. Ca aspect general, `ns\,
lucr\rile de investi]ii `n universi-

tate s`nt cam la un sfert
din valoarea pe 

care o a-
veau `n

perioada 2004-2009. Ne vom g`ndi
care ar fi o variant\ potrivit\ pentru
a cre[te ritmul lucr\rilor, dar nu se
pune problema s\ apel\m la `mpru-
muturi bancare”, a completat Vasile
I[an.

Mai mmult sspa]iu 
pentru „„Arte”

~nt`rzieri ale proiectelor din ca-
uza lipsei de fonduri s-au `nregistrat
[i la Universitatea de Arte „Geor-
ge Enescu” (UAGE). Planul prin
care se vizeaz\ extinderea bazei ma-
teriale a universit\]ii a ̀ nceput ̀ n 2008
[i primul tronson inclus `n plan ar fi
trebuit s\ fie gata la doi ani de la
implementare. Este vorba despre rea-
bilitarea imobilului din strada Cuza
Vod\ (unde se afl\ `n prezent rec-
toratul universit\]ii), cl\dire care a
fost preluat\ de institu]ia de `nv\]\-
m`nt superior printr-un protocol sem-
nat cu Episcopia Catolic\. ~ns\ aces-
ta a fost dat `n folosin]\ abia la `nce-
putul anului 2012 „din motive de fi-
nan]are, `n condi]iile `n care minis-
terul a f\cut eforturi substan]iale pen-
tru a sus]ine proiectul; dar nici uni-
versitatea nu a apelat la alte mijloa-
ce de substituire a acestor fonduri”,
a declarat ing. Dumitru Sp\taru, di-
rector general administrativ la UAGE.
Investi]ia total\ s-a ridicat la aproxi-
mativ 40 milioane de lei f\r\ TVA,
jum\tate din sum\ fiind asigurat\ de
Banca Mondial\, iar cealalt\ jum\-
tate de MECTS. 

Nu toate lucr\rile s`nt `ns\ `n `n-
t`rziere. ~n cazul celui de-al treilea
tronson (imobilul din strada Horia
nr. 7-9, cl\direa fostului rectorat), la
care se lucreaz\ `n prezent, finan]a-
rea a fost ob]inut\ `n toamna trecut\.
„Anul acesta, la sf`r[itul lunii mai,
ar trebui s\ fie gata, avem toate con-
di]iile ca s\ se respecte termenul pen-
tru c\ avem [i finan]area de la mini-
ster, iar Banca Mondial\ [i-a f\cut
deja treaba. Cu at`t mai mult cu c`t
atunci c`nd se lucreaz\ cu finan]\ri
externe, este mai mult\ rigurozitate
`n privin]a onor\rii termenelor”, a ad\-
ugat ing. Dumitru Sp\taru. 

Proiecte dderulate ppe ccont
propriu

Dintre toate universit\]ile ie[ene,
conducerea UAGE sus]ine c\ insti-
tu]ia de `nv\]\m`nt superior sufer\ de
cel mai mare deficit ̀ n ceea ce prive[-
te num\rul spa]iilor destinate pred\-
rii. Prin urmare, aceasta a mai `naintat
la minister un proiect care vizeaz\
transformarea depozitului de la Fa-

cultatea de Design [i Arte Plastice
`n sal\ de cursuri.

Altfel se prezint\ `ns\ situa]ia la
Universitatea de Medicin\ [i Far-
macie „Grigore T. Popa” (UMF),
unde, `n momentul de fa]\, proiecte-
le de investi]ii nu se bazeaz\ pe spri-
jin financiar european. Dac\ la Arte
exist\ o contribu]ie consistent\ `n a-
cest sens din partea institu]iilor de
finan]are str\ine, la UMF proiectele
s`nt `ncepute din venituri proprii [i
completate cu surse de la MECTS.
Obiectivele principale pe care le ur-
m\resc aceste planuri s`nt consoli-
darea corpului unde se desf\[oar\
activitatea Facult\]ii de Bioingine-
rie Medical\ [i a Corpului B al
universit\]ii, unde finan]area are va-
loarea de aproximativ patru milioane
de lei. „Pentru Ingineria Medical\
avem o finan]are de 7milioane de lei
[i sper\m ca lucr\rile s\ fie gata p`n\
la sf`r[itul anului. De asemenea,
lucr\rile la corpul principal al facul-
t\]ii, un alt obiectiv de-al nostru, s-
au oprit anul trecut, dar vrem s\ le
continu\m [i s\ le [i finaliz\m”, a
declarat ec. Daniela Drugu[, direc-
tor general administrativ al UMF.

La Medicin\ nu exist\, `n mo-
mentul de fa]\, nici certitudinea unui
buget pentru proiectele de investi]ii
[i, „av`nd `n vedere c\ nici p`n\ `n
prezent nu avem contracte institu]io-
nale semnate, normal c\ situa]ia este
grea, pentru c\ nu [tim pe ce fonduri
s\ ne sus]inem. Universit\]ile tr\iesc
deocamdat\ din veniturile proprii, ges-
tion`ndu-[i-le c`t mai bine cu putin-
]\”, a ad\ugat ec. Daniela Drugu[.

***
Indiferent de motivul pentru ca-

re proiectele de investi]ii zac `n raf-
turile universit\]ilor ie[ene, acestea
pot fi terminate doar dac\ institu]iile
de `nv\]\m`nt superior g\sesc fonduri
proprii. ~n acest sens, ing. Dumitru
Sp\taru a explicat demersul univer-
sit\]ilor prin faptul c\ „ne zbatem s\
ob]inem fonduri, dintr-o c\ciul\ tre-
buie s\ tr\iasc\ toat\ lumea, or, `n ce-
ea ce prive[te finan]area, cererea este
mai mare dec`t oferta [i nu reu[im fi-
ecare s\ ne sus]inem proiectele. «Zba-
tere» este un cuv`nt potrivit pentru
ce facem noi, universit\]ile”. ~ns\ p`-
n\ c`nd bra]ele ministerului se vor
deschide `ntr-at`t de tare `nc`t s\
cuprind\ toate proiectele propuse,
institu]iile de `nv\]\m`nt superior au
[anse mai mari s\ se sus]in\ singure. 

Cristina BBABII
Iulian BB~RZOI

Universit\]ile ie[ene au ppppuuuussss   `̀̀̀nnnn
raft proiectele de investi]]]] iiii iiii

Institu]iile de `nv\]\m`nt superior din Ia[i depind de
fondurile europene [i de cele oferite de Ministerul

Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (MECTS)
pentru a-[i duce la cap\t proiectele de investi]ii. „Cam-
pionii” celor mai `ndr\zne]e planuri s`nt Universitatea
Tehnic\ „Gheorghe Ascahi” (UTI), care a `nceput con-
struc]iile la un bazin olimpic acum 21 de ani, [i
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC), care
reconsolideaz\ corpul A din anul 1996. Proiectele
acestea nu s-au finalizat nici p`n\ `n prezent din lipsa
fondurilor, iar institu]iile de `nv\]\m`nt superior nu se
pot sus]ine din sursele proprii. Cu aceste probleme se
confrunt\ toate universit\]ile ie[ene, de[i s`nt unele
care au reu[it s\ duc\ planurile la cap\t. {i la timp. 

De dou\ decenii, `n a[teptarea unui bazin olimpic performant

 cea mai mare problem\ a unor astfel de ini]iative este lipsa de fonduri  propriile
venituri nu s`nt suficiente pentru a le duce p`n\ la cap\t
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Cade lacrima Cezarului

Dac\ p`n\ [i c`rmuitorul r\t\citei noastre turme [i-a
strivit orgoliul [i s-a proclamat „umilit”, poate ar fi

cazul s\ ne privim sus-pu[ii cu mai mult\ `ng\duin]\.
S\ ne a[ez\m [i noi pe scaunele lor ghimpate [i s\ le
sim]im nemul]umirile [i m`ndria desfigurat\. S\-i jude-
c\m, dar cu tot cu r\ul lor de `n\l]ime. 

 politicienii s`nt, de fapt, ni[te paria auto-confec]iona]i
 responsabilitatea de a-]i men]ine ]\ranul fericit te
oblig\ s\ te ab]ii de la a mai t\ia din monotonie 

Ce frumos ar fi ca to]i politicienii
„r\i” s\-[i dea seama la un moment dat
c\ au dus prea mult crucea suferin]ei `n
spate [i s\ ni se pl`ng\, umili, c\ au o
via]\ grea.

A[a cum doctorul Kelso din Scrubs,
care-a fost pre] de vreo cinci sezoane

personajul negativ, mereu r\u, aproape
mereu necru]\tor [i ira]ional, [i-a dat
p`n\ la urm\ arama pe fa]\. {i a dez-
v\luit [eful care [i-a confec]ionat singur
masca [i alura celui antipatic pentru a-i
]ine la respect pe subordona]i spre bi-
nele lor [i al `ntregii comunit\]i. A[a [i

ei, politicienii, s\ fie de fapt ni[te paria
auto-confec]iona]i, ni[te martiri care iau
p\catele na]iunii asupra lor, izb\vindu-ne
pe noi [i, mai mult, oferindu-ne o ]int\
spre care s\ ne direc]ion\m ura, ca s\ nu
ne nimicim `ntre noi.

Din p\cate, filmele nu s`nt realitate
[i un happy-end are nevoie de ceva mai
mult dec`t un scenarist, un regizor [i doi
actori care se pup\.

Eu `l cred pe B\sescu c`nd spune
c\ anii `n care a fost pre[edinte au fost
cei mai umilitori din via]a sa. P`n\ la
urm\, poate chiar a[a e. Poate, din punct
de vedere social, o ducea mult mai bine

c`nd era marinar, Ministru al Trans-
porturilor, primar al Capitalei sau de-
putat de Vaslui, pentru c\ bine`n]eles e-
ra criticat, batjocorit [i b\l\c\rit mult mai
pu]in atunci dec`t acum. Dar e o ches-
tie de psihologie de clasa I [i de mini-
mum bun sim], nu ai voie ca politician
[i ca pre[edinte al unei ]\ri s\ spui asta.
Pentru c\ to]i oamenii acelei ]\ri, mai
ales cei nemul]umi]i, cei s\raci, cei ne-
noroci]i, `[i vor raporta situa]ia lor la a ta.
„Cum poate spune el c\ e umilit c`nd eu
nu am ce m`nca?” este o reac]ie fireas-
c\ [i de a[teptat.

~mi pare r\u pentru domnul pre-
[edinte, dar dac\ a vrut s\ fac\ pe victima,
nu prea i-a ie[it. Avem destule.

Ioan SSTOLERU

„S\ `]i faci tema, s\-]i `nve]i lec]iile
[i s\ nu ui]i de gunoi”, sun\ autoritar
vocea mamei `nainte ca u[a de la
intrare s\ se `nchid\ cu un sunet meta-
lic `n urma ei. B\iatul ofteaz\ [i, de[i
`[i d\ seama c\ trebuie s\ se supun\,
ceva `n fiin]a lui `i spune s\ se r\zvr\-
teasc\. „Nu! A durat prea mult dictatu-
ra asta”, `[i spune t`n\rul `n timp ce a-
runc\ nervos c\r]ile de pe birou ce for-
meaz\ acum, pe jos, un morman moto-
tolit de h`rtie. „Nu vede c\ m\ trezesc
la [apte zilnic, fac curat `n camer\ [i duc
gunoiul. Azi nu mai fac nimic. Nu-i [e-
fa mea s\-mi dicteze via]a.” E `mbufnat,
[i „pe bun\ dreptate”, `[i zice el. Azi
nici nu s-a obosit s\-i fac\ senvi[uri sau
s\-i pr\jeasc\ p`inea. I-a l\sat totul pe
mas\ [i i-a dat [i ordine `nainte s\ ple-
ce. „Da, nu mai fac nimic din ce-mi
spune ea p`n\ nu `nva]\ s\ m\ respecte.”

* ** **
Gongl cesului sun\ la ora patru. Tru-

pul firav al unei femei sare sprinten din-

tre a[ternuturi [i, `n timp ce-[i perie e-
nergic din]ii, `[i cl\te[te cu ap\ fa]a [i
trece col]ii unui pieptene prin p\r, mai
arunc\ [i c`teva haine `n ma[ina de sp\-
lat. Dup\ ce programeaz\ `n grab\ m\-
g\oaia ruginit\ plin\ cu haine din baie
alearg\ `n buc\t\rie s\ preg\teasc\
pr`nzul copila[ului ei. „A sl\bit s\r\cu-
]ul, dar nu pot fi mereu acas\ s\-i pun s\
m\n`nce.” Toac\ ̀ n grab\ zarzavaturi, ta-
ie `n cubule]e mici un piept de g\in\,
cum `i place „pui[orului ei” [i le arunc\
pe toate `n oal\. Fuge prin cas\ str`ng`nd
hainele `mpr\[tiate peste tot [i scoate din
frigider ingredientele pentru micul de-
jun. ~ntre timp e gata [i supa a[a c\ scoa-
te ibricul s\-[i fac\ o cafea. „Oare c`t o
fi ceasul”, se `ntreab\ femeia sco]`nd `n
grab\ telefonul din po[et\. „O, nu! ~n
zece minute vine ma[ina”. Uit\ c\ nu a
m`ncat, dar `i pare r\u c\ nu a luat o gur\
de cafea. „S\ nu uit s\-i amintesc lui
Andrei de teme. Mereu e z\p\cit.”

Andrei MMIHAI

Jalba unui comandant smerit

Pe proprie r\spundere
 `l cred pe B\sescu c`nd spune c\ anii `n care a fost
pre[edinte au fost cei mai umilitori din via]a sa

Dictatura unui [ef de cas\  

~n prima rund\ pe care o `ncepi `n-
tr-un joc de strategie sim]i c\ o mare
putere ]i-a fost `ncredin]at\, o na]iune
virtual\ baz`ndu-se pe spiritul t\u de
lider pentru a o conduce `ntr-o er\ a
h`rtiei, ierbii sau metalului. Astfel `]i
`ncepi campania de gamer strategic.

Prima zi. Observi c\ ]ara ta este
format\ doar dintr-o cetate [i o mic\
provincie de ]\rani, a c\ror ocupa]ie se
`nv`rte `n jurul unei mori, a unei mine

[i a unei cabane pentru t\ietorii de co-
paci. Primul g`nd duce spre cre[terea
economiei, implicit prin cele trei de
mai sus, c\ nu ai cum s\ te dai mare pe
l`ng\ vecini dac\ duci lips\ de bancnote
`n buzunar [i resurse `n traist\.

Ziua a doua. Dup\ ce ai spionat un
pic na]iunile vecine te g`nde[ti c\, dac\
una din ele `]i pune g`nd r\u, nu ai cum
s\ te aperi [i astfel `]i creezi un labora-
tor de clonare care s\ produc\ osta[i

pentru a-]i [ti mo[ia-]ar\ `n siguran]\.
Ziua a treia. De[i ai putere, res-

ponsabilitatea de a-]i men]ine ]\ranul
fericit te oblig\ s\-]i st\vile[ti pofta de
pu]in\ ac]iune, de-a mai t\ia din mo-
notonie. R\bdarea `ns\ `]i dispare mai
repede dec`t chipsul din gur\ c`nd `n-
cercarea unei tratative de nego] `]i este
respins\ pe motiv c\ ai boabele de
maz\re prea mici.

Ziua a patra. R\zboiul a `nceput [i
cu prima ocazie pe care ai prins-o, `]i
comanzi din postul omnipotent din fa-
]a ecranului trupele la lupt\. Dup\ c`-
teva conflicte `ncepi s\ regre]i faptul c\
nu ai stat, `nghi]it [i ai `ncercat s\ faci
comer] cu o ]ar\ care nu are un craniu
ca simbol al drapelului [i lupi ca anima-
le de companie.

Trei ore mai t`rziu. Nenum\ratele
decizii [i ac]iuni importante `]i s`nt `n-
trerupte c`nd [eful din cas\ `]i ordon\

s\ mai iei o pauz\ [i s\
vii la mas\. Nici o pro-
blem\, dai doar save,
`nchizi calculatorul [i
po]i s\ dai resume
mai t`rziu, c\ e doar
un joc.

Paul AANDRICI 
S`nt juc\tor, nu conduc\tor
 dup\ c`teva conflicte `ncepi s\ regre]i 

Dac\ nu mi-a[ piept\na p\rul o zi
sau dou\, a[ avea o coam\ ca a lui.
Deas\, `nc`lcit\ [i voluminoas\ c`t
s\-mi fac\ umbr\ `mprejur. Cam a[a
era conturat `n imaginile de pe
TVR, de la Teleenciclopedia, leul,
regele animalelor sau al junglei, care
ajungea ̀ n casa noastr\ ̀ n fiecare s`m-
b\t\ seara c`te 15 minute. Iar dac\ ̀ mi
amintesc bine, au fost patru materiale
succesive `n care s-a dezv\luit rolul
s\u `n r`ndul s\lb\ticiunilor din
unele savane ale Africii. 

~n interiorul familiei, mamiferul
se purta ca un tat\ des\v`r[it. ~n
schimb, `n mijlocul celor pe care `i
p\storea se manifesta adesea ca un
dictator. Unul care nu se temea s\-[i
foloseasc\ din]ii puternici c`nd se
`nt`lnea cu vreun neadaptat. Cu
dantura sa putea sf`[ia chiar [i o
c\mil\ pe care mai apoi o at`rna
`mprejurul g`tului, colind`nd a[a
savana, p`n\ la familia pe care o
`ngrijea [i cu ultima suflare. Dintr-o
singur\ lovitur\, laba sa `mpr\[tia
buc\]i de animal `n toate p\r]ile. ~n
plus, c`nd r\cnea, urletul s\u sp\rgea
cerul, sem\na groaz\ printre cele-
lalte animale [i fug\rea urma
oric\rui om. 

Cel mai des se `nt`mpla s\ rag\
noaptea, c`nd `[i alegea prada [i se
n\pustea asupra ei. ~[i `ncle[ta dege-
tele, `ndrepta ghearele spre g`tlejul
victimei, `[i `ncorda mu[chii fe]ei [i
se ̀ nfingea ̀ n carnea proasp\t\ de l`n-
g\ jugulara animalului. Dar nu ̀ l m`n-
ca acolo, pe loc. ~l t`ra departe de tri-
bunalul b\tr`nilor [i, ascuns de ochii
lor, se ad\pa din s`ngele fiarei r\-
puse. ~ns\ via]a pe care regele
animalelor [i-a adunat-o din venele
altora timp de peste 10000 de ani a-
cum este vulnerabil\ sau pe cale de
dispari]ie. Numai p\rul meu flutur\
`n v`nt la fel cum i se leg\nau [uvi]ele
[i str\bunicii mele acum 120 de ani.

Iulia CCIUHU

Un tribunal
din savan\
 `n mijlocul celor pe
care `i p\storea se
manifesta ca un 
dictator

 „nu mai fac nimic p`n\ nu `nva]\ s\ m\ respecte”
Ai crede c\ e de ajuns. C\ dac\

nu-]i bate v`ntul `n buzunare, ]i-ai
`nvins [i demonii. P`n\ c`nd urci
sc\rile, la propriu [i la figurat, ajungi,
`ns\, s\-]i g\se[ti biroul, `n toat\
`mbel[ugarea lui, antipatic [i infam. 

Pentru c\ nu te face moliciunea
pielii de pe fotoliu mai mul]umit de
sine [i nici pe cei pe care-i ]ii `n fr`u
nu-i ferice[te coloana ta dreapt\,
sprijinit\ pe sp\tarul perfect `nclinat
al [efiei. Oamenii-s par[ivi, nu-i
`nc`nt\ nici multul, nici pu]inul [i-s
pu[i la punct cu lista de impreca]ii,
c`nd vine vorba de m`njirea altora cu
p\cate. Au nevoie de ]api isp\[itori,

de vinova]i cu sau f\r\ vin\ [i totul se
reduce la c`t de greu le e lor, celor de
dedesubt, s\ tr\iasc\ `n tagma con-
dus\ de unul. Un el despre care, s\ re-
cunoa[tem, nu [tiu adesea mare lu-
cru, fiindc\ b`rfa de l`ng\ tonomatul
de cafea nu se pune.

~n accep]iunea unui spirit c`t se
poate de firesc, [efii s`nt c\p\]`ni `n-
fipte-n birouri luxoase, la catedre `-
nalte ori `n case albe, de dragul spar-
gerii ulcelelor noastre `n ele. Ne las\
rece orice st\ mai departe de c\ldura
`n]elegerii c\ at`ta consum de pl\cin-
te necoapte o s\ ne road\ stomacul.
Fiindc\ nu [tim nimic despre cei ce
ne stau `n frunte, dar `i porc\im cu
sprinteneal\, crez`nd c\ binele f\cut
din h`rtii colorate `ndulce[te orice ul-
traj moral.

Paradoxul st\ `n faptul c\ ei au
vrut locul de sus, ei au `ntins m`na
dup\ ar\t\toare [i biciuri de dresor,
crez`nd c\ vor putea schimba ceva, c\
vor c`rmui pe valuri alese de d`n[ii
f\r\ ca slugoii s\ conteste asta. S-au
`n[elat [i ei, ne-am p\c\lit [i noi. Ei au
g\sit `n sertarele pozi]iei de lider un
arsenal de juc\rii, privind de sus cum
cei mai mici `mpart c\r]ile, sufo-
c`ndu-le deciziile [i arunc`nd `n ei cu
mizerii. C\ci din scaunele de piele ies,
c`teodat\, ghimpi [i se ad`ncesc `n or-
goliul [i-n s\n\tatea moral\ a celor ce
s-au a[ezat, voit, pe ele.

Anca TTOMA

 paradoxul st\ `n fap-
tul c\ ei au vrut locul de
sus

Unde se a[az\ frunta[ii

Luxul poate fi `n[el\tor

Noaptea se aude glasul
regelui
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Lec]ii de via]\ `n clasa I

„Prima oar\ c`nd am v\zut-o pe Oa-
na m-a surprins c\ m-a privit în ochi de-
[i se [tie c\ auti[tii nu men]in contact vi-
zual. Mul]i ani a avut privirea umed\, sim-
]eai c\ este una atipic\”, poveste[te Si-
mona, r\scolind printre amintirile pri-
milor pa[i pe care i-a f\cut `n lumea copi-
ilor care sufer\ de autism. A fost acum
[apte ani [i atunci Sima, cum o alint\
micu]ii, visa `n fiecare sear\ c\ Oana `i
recit\ Luceaf\rul, de[i ea nu scotea nici
m\car o vocal\. „Dar a fost un copil foar-
te ambi]ios [i pl`ngea pentru c\ nu pu-
tea rosti «e»-ul, dar c`nd a `nv\]at, mai
apoi, a fost extrem de fericit\”, `[i amin-
te[te Sima. Are ochii de un albastru
limpede care se joac\ cu imaginile din ca-
fenea [i m`inile sub]iri pe care le r\su-
ce[te de fiecare dat\ c`nd se `nsufle]e[te.

Ceea ce o entuziasmeaz\ pe Simona

cel mai tare este c\ reu[e[te s\ vad\ roa-
dele muncii sale pe chipurile micu]ilor
[i ̀ n recuno[tin]a p\rin]ilor, pentru care ea
este „un ̀ nger”. „Momentul ̀ n care copiii
`mi z`mbesc, acesta este r\spunsul pe
care `l a[tept [i acceptarea care vine din
partea lor. Atunci c`nd m\ v\d [i `mi
sur`d, [tiu c\ `nc\ mai pot cu mine”,
poveste[te t`n\ra arunc`nd privirea spre
raftul cu c\r]i din fa]a ei. 

Puzzle-uuri ddin wwhiskey
Acum Oana este ̀ n clasa a II-a [i Si-

mona i-a urm\rit primii pa[i `n lumea
celor mari, dar [i a celor mici deopotriv\.
C`nd poveste[te despre copil\, Sima pri-
ve[te vis\toare `n gol [i creeaz\ impresia
c\ o are pe micu]\ ̀ n fa]a ochilor. „Ea este
încununarea meseriei mele. ~n momen-
tul cînd am v\zut cît de mult a evoluat,
mi-am zis c\ nu m\ mai despart de mese-
ria asta”, recunoa[te fata cu o voce lini[-
tit\. 

Acelea[i bucurii i le d\ruie[te [i {tef,
care s-a ata[at at`t de mult de ea, `nc`t `i
simte momentele de dezn\dejde. „Eram
odat\ cu el la ora de kinetoterapie [i st\-
team pe banc\ sup\rat\. Ei bine, el a sim-
]it asta [i `n momentul `n care a venit la

mine [i m-a luat `n bra]e, mi-am revenit.
Mi-am spus c\ pentru el merit\ s\ z`m-
besc. El a reu[it s\ simt\ ceea ce oamenii,
chipurile normali, nu au sim]it”, poves-
te[te Simona flutur`nd m`inile cu ̀ nfl\c\-
rare. 

C`nd a ̀ nceput s\ se dedice copiilor cu
autism, creea jocule]e [i puzzle-uri din
cutii de la pantofi [i de la sticlele de
whiskey, ba chiar „`l puneam pe tata s\
`mi confec]ioneze cuburi din lemn,
pentru c\ nu se g\seau”. De atunci a des-
coperit, pas cu pas, c\ altul este leacul
pentru ace[ti copii. {i i l-a dezv\luit unul
dintre colegii Oanei, „care mi-a spus
`ntr-o zi: «Simona, cred c\ am g\sit
remediul pentru autism: dragostea. Pen-
tru c\ de c`nd s`nt prieten cu Oana, ea
deja este mai bine». {i `nv\]\toarea i-a
spus atunci: «Teo, tu ai descoperit ceea
ce oamenii mari au aflat foarte t`rziu»”.

Cristina BBABII

~ngerii ascun[i `ntre 
cuburile de lemn

 Mirela a `nv\]at c\ trebuie s\ fie inventiv\ ca s\-l
poat\ atrage pe micu]ul „Robo]el”  „e un copila[ nor-
mal, doar c\ se exprim\ greu”

 c`nd a `nceput, confec]iona jocule]e din cutii de pantofi

Cei care [i-au f\cut
c\min `n casele

copiilor cu autism s`nt
cei dint`i dasc\li ai
acestora. Ei reu[esc s\
`i scoat\ din lumea lor
[i s\ `i `nve]e primele
cuvinte [i calcule f\r\
s\ fie privi]i ca ni[te
„intru[i”. Ajung s\ se
reg\seasc\ at`t de bine
`n propriul univers, `nc`t
dac\ ar lipsi, bunul lui
echilibru s-ar pierde. 

Pe Andreea o rescunosc `n iure[ul
studen]ilor ie[i]i de la cursuri, cu toate
c\ nu am `nt`lnit-o m\car o dat\. Caut
un suflet iubitor de copii, a[a c\ m\
opresc asupra chipului ei. 

Amfiteatrul `n care poposim e gol
[i vocea ei r\sun\ clar, dar domol. Cu-n
z`mbet [\galnic [i-un soi de trac vibr`n-
du-i `n glas, Andreea `mi poveste[te
despre George, copilul c\ruia `i este a
nu [tiu c`ta mam\. Un copil care tr\ie[te
mai mult `n lumea lui [i mai pu]in prin-
tre realit\]ile noastre. ~ns\ nici unul din-
tre g`ndurile astea nu o cutremur\ [i
nu-l vede pe b\ie]elul de nou\ ani alt-
fel dec`t pe orice alt [trengar de v`rsta
lui. „E un copila[ normal, doar c\ se ex-
prim\ greu [i, uneori, are un comporta-
ment agresiv, ca `n orice caz de autism
mediu”, m\ l\mure[te ea, vr`nd parc\
s\-mi spun\ din toat\ inima c\ George
e un suflet ca multe altele, poate chiar
mai frumos [i mai u[or de iubit. 

Cutele ssufletului ttulbure
Andreea e acum „baza” `n progra-

mul de terapie [i are grij\ de el din sep-
tembrie, anul trecut. ~mpreun\ cu o co-
leg\ `ncearc\ s\-l aduc\ pe George mai
aproape de realitate, iar asta, `n orarul
ei de student, ocup\ primul loc. „S`nt
zile `n care vrea ceva, dar nu poate s\
spun\. «D\-mi, d\-mi», a[a r\m`ne
blocat”, iar ea trebuie s\ [tie ce joc l-ar
lini[ti, c`t timp `l poate l\sa s\-[i revi-
n\ [i mai ales, de c`t\ dragoste [i aten-

]ie are nevoie. A studiat pedagogia `n-
v\]\m`ntului primar [i pre[colar, a fost
educator timp de un an [i-acum, `n pri-
mul an de master, este, ̀ nc\, una din min-
]ile tinere care sper\ s\ schimbe ceva.
M\car o via]\ de copil.

George a r\mas `ns\ acela[i, cu toa-
te c\ s-a ata[at de toate persoanele di-
naintea ei. Dar, ̀ mi explic\ Andreea respi-
r`nd un entuziasm dr\g\la[ odat\ cu vor-
bele, „conteaz\ foarte mult s\ te pliezi
suflete[te cu el”. ~mi dau seama din
felul `n care vorbe[te despre George c\
s-a pus ̀ n locul lui mai des dec`t [i-a amin-
tit s\ se g`ndeasc\ la sine [i la greut\]ile
ei. {i asta pentru c\ el `i simte fiecare
tonalitate sufleteasc\, iar „dac\ avem
probleme, le l\s\m la u[\. Trebuie s\
intr\m cu z`mbetul pe buze”. ~ns\ An-
dreea s-a `ntrebat mereu cum reu[e[te
el s\ petreac\ fiecare moment al vie]ii
sub control, cu o voce `n spate care s\-i
spun\ c\ un anume pas e gre[it, c\ tim-
pul de joac\ s-a terminat.

Andreea nu e nici pe departe un
om trist. A `mprumutat fericirea incon-
[tient\ din z`mbetul lui George [i ast\zi
nu mai [tie dac\ vreodat\ i-a fost greu.
~[i aminte[te c\ a [i pl`ns, ne[tiind cum
s\-l `mpace [i recunoa[te c\ [i ast\zi mai
`ncearc\ s\-l `n]eleag\.

Cu un viitor pe care nu [i-l imagi-
neaz\ f\r\ copii `n jur, Andreea se `n-
treab\, uneori, p`n\ c`nd va avea nevo-
ie George de o a doua pereche de
m`ini, de ochii altcuiva al\turi. {i cu
toate c\ [tie c\ va trebui s\ mearg\ mai
departe, s\ lupte pentru o meserie, s\
creasc\ ea `ns\[i, „pe el n-a[ vrea s\-l
las de izbeli[te”. 

Anca TTOMA

Terapie pentru 
sur`suri mecanice

 „dac\ avem probleme,
le l\s\m la u[\”

S`nt [ase ani de c`nd „acas\” pentru
Mirela este acolo unde copiii din fa-
milii nevoia[e primesc ajutor din par-
tea Centrului Diecezan Catolic din
Ia[i. ~n spatele catedralei din Nicoli-
na, la „Don Bosco”, zilnic, 40 de elevi

de clasa a patra `[i fac temele pentru
[coal\ ajuta]i nu de p\rin]ii lor, cum
se `nt`mpl\ `n multe cazuri, ci de Mi-
rela, cu care petrec restul zilei. Pe Mi]a,
cum ̀ i spun prietenii, am g\sit-o `ntr-un
birou deasupra s\lii de studiu, `nce-
p`ndu-[i diminea]a analiz`nd situa]ia
proiectelor pe care centrul le are `n des-
f\[urare. A[a `[i petrece zilele de mun-
c\. Patru ore ocup`ndu-se de admi-
nistra]ia after-school-ului [i urm\toare-
le patru rezolv`nd probleme de mate-
matic\ cot la cot cu micu]ii care au
ajuns `n centru `n urma situa]iei de
acas\. Dar `nainte de a fi angajat\ cu
acte `n regul\ a Funda]iei Caritas,
Mirela a fost voluntar `n acela[i loc,
trei ani, iar, `ntre timp, c`te dou\ ore pe
zi, se ocupa de Darius, un micu] bol-
nav de autism. 

„Plecam din Copou, de la c\min,
la [apte diminea]a, [i ajungeam seara
la nou\”, `[i aminte[te Mirela, neo-
bosit\ `nc\ de toat\ aceast\ alerg\tu-
r\, care, de[i acum s-a mai restr`ns,
implic\ suficient\ responsabilitate c`t
pentru o m`n\ `ntreag\ de angaja]i.
Atunci `ns\ rolul ei era altul. S\ cree-
ze leg\turi `ntre informa]iile pe care le
de]inea Darius, dar „pe care nu le avea
interconectate” dup\ cum spune Mi]a.
A fost o `nt`mplare c\ a ajuns s\ lu-
creze cu b\ie]elul. De[i urma cursuri-
le Facult\]ii de Asisten]\ Social\, alt\
formare specializat\ care s\-i permit\
s\ lucreze cu astfel de cazuri nu avea. {i
totu[i, dup\ ce a v\zut anun]ul s-a pre-
zentat la interviu. Au urmat dou\ s\p-
t\m`ni de lec]ii `n prezen]a mamei [i
„apoi acas\ citeam tot ce prindeam pe
subiect. Eram motivat\ de fiecare dat\
c`nd reu[eam s\-l `nv\] ceva”. Din
informa]iile g\site `n c\r]i sau pe In-
ternet, Mirela a ̀ nv\]at c\ trebuie s\ fie
inventiv\ ca s\-l poat\ atrage pe mi-
cu]ul „Robo]el”. „Era mai rigid ̀ n mi[-
c\ri [i atunci l-am alintat a[a”. ~ntr-o zi,
Mi]a [i-a dat seama c\ lui Darius `i plac
jocurile matematice. „El nu [tia s\ se
`mbrace, nu avea cuno[tin]ele pe care
copiii le au deja la v`rsta lui, `n schimb,
o singur\ dat\ i-am ar\tat c`teva adu-
n\ri, iar el `ntr-o alt\ zi le-a reprodus
exact”. Terapia pentru micu] cuprin-
dea [i exerci]iile fizice, iar `n mare par-
te acestea se realizau prin comenzi. „Eu
`i spuneam «adu-mi [oseta» sau
«arat\-mi ochiul», `i ar\tam mai `nt`i
pe mine ce `nseamn\ [i apoi repetam
cu el de zeci de ori, p\rin]ii continuau
p`n\ a doua zi lec]ia, iar uneori trebuia
s\ o iau de la cap\t”. Iar dac\, apoi, co-
manda nu era aceea[i, Darius nu [tia s\
aleag\ [oseta din gr\mada de haine [i
nici s\ ating\ ochiul de sub spr`ncene-
le Mi]ei.

Iulia CCIUHU

Dul\pioarele s`nt tapetate cu perso-
naje din desene animate, iar `n rafturi
stau aliniate la dung\ c\r]i de colorat,
diverse materiale educative, puzzle-uri,
pove[ti ilustrate. Elena las\ s\ se vad\,
pe deasupra ochelarilor, ochii verzi mari,
apoi ridic\ din umeri: „S`nt ni[te copii
normali, cu diferen]a c\ func]ioneaz\
la al]i parametri. A[a am `nv\]at s\ g`n-
desc de c`nd s`nt aici.” La Complexul
de Servicii Comunitare din Buhu[i,
unde este educatoare a grupei speciale de
peste trei ani de zile, lucreaz\ [i cu
copii care sufer\ de autism.

„Aceasta eeste oo bboal\ lla
`nceput”

Corina, o feti]\ de doar [ase ani, pri-
ve[te de mai bine de jum\tate de or\ `n
acela[i loc. Uneori st\ cu ochii `nchi[i
minute `ntregi, ]in`nd degetul ar\t\tor
de la m`na st`ng\ pe pleoapa `nchis\ [i
sprijinindu-[i cotul pe genunchi. „Au-
tismul este o boal\ la `nceput, iar cazu-
rile sînt, oricum, impresionante”, `mi
mai spune Elena. „Uneia dintre feti]e,
aflat\ în plasament familial, îi spusese
tutorele s\ aprind\ becul, la un moment
dat, acas\. În urm\toarele zile, la centru,
se juca încontinuu cu întrerup\torul, iar
dac\ îi spuneam s\ se opreasc\, începea
s\ repete: «Aprinde becul, aprinde becul!
», pîn\ era l\sat\ iar s\ se joace”. 

Elena `[i maseaz\ fruntea cu de-
getele, ̀ ntr-un gest contemplativ, dar are
convingerea c\ „le pot fi de folos cumva
copiilor \stora [i nu stau aici doar pen-
tru salariu. M\ v\d mai util\ aici dec`t
oriunde”. Feti]a ei, de opt ani de zile,
vine aproape zilnic la centru, unde se
joac\ cu to]i copiii. A `nv\]at-o [i pe ea c\
a fi s\n\tos este un dar, nu o calitate, [i
nu e \sta un principiu dup\ care s\ judeci
oamenii, „nu exist\ norme dup\ care s\
ne permitem s\ catalog\m. Nu [tie ea, o
mam\ de copil s\n\tos, cum este s\ nu
[tii ce vrea copilul t\u, s`nge din s`ngele
t\u, pentru c\ e incapabil s\-]i vor-
beasc\”. Cel mai tare o deranjeaz\ c\ tot
cei lovi]i s`nt [i discrimina]i, mereu, iar
„lumea ar proceda mai corect dac\ ar
discrimina m\car oamenii f\r\ proble-
me”, motiv pentru care [i feti]a ei este
crescut\ `n acela[i spirit,. „Dac\ m-a[
feri s\ o aduc aici a[ fi o ipocrit\, pen-
tru orice mam\ copilul este testul su-
prem”.  

Recunoa[te c\, `n ultimii trei ani, a
refuzat ideea de a mai avea un copil, „nu
pentru mine mi-e groaz\, dar ar fi in-
just fa]\ de cel mic s\ nu m\ g`ndesc di-
nainte c\ riscurile s`nt mari. Dup\ ce pe-
treci o zi aici, orice vezi afar\ ]i se pa-
re o joac\ de copii”, mai [opte[te pe un
ton supus, al unui pion cu con[tiin]a ta-
blei prea  mari. 

Livia RRUSU

Omagiu primului dasc\l
 feti]a ei de opt ani de zile vine zilnic la centru

Educatorii sufletelor neaaddaappttaattee

Copiii cu autism g\sesc un sprijin `n jocurile 
inventate de dasc\lii lor

Terapeu]ii ajung s\ se ata[eze foarte mult de micu]i

Lec]iile setate 
pe dou\ comenzi

 a fost o `nt`mplare c\ a
ajuns s\ lucreze cu
b\ie]elul



OPINIAVECHE: Ce [tia]i despre
Ia[i `nainte s\ ajunge]i aici?

ROBERT VAN GESTEL: V\ pot
spune c\ atunci [tiam cu aproxima]ie
cam pe unde este Rom=nia, dar despre
Ia[i nici nu auzisem. A fost totul la vo-
ia `nt`mpl\rii. ~n timpul lui Ceau[escu
o t`n\r\ rom=nc\, Irina, fiica unui pro-
fesor foarte cunoscut de la Universita-
tea de Medicin\ din Ia[i, a fugit din
]ar\ la Paris [i acolo a f\cut cuno[tin]\
cu o coleg\ de a noastr\, Catherina.
Dup\ Revolu]ie, c`nd Irina a reu[it s\
sune acas\, a aflat de la tat\l s\u c\
situa]ia `n spitalele din Rom=nia este
foarte grav\, critic\ `n multe cazuri.
Atunci Irina a sunat-o pe prietena sa
`ntreb`ndu-o dac\ clinica noastr\ din
Bruxelles poate oferi vreun ajutor [i a[a
a venit Catherina s\ m\ `ntrebe dac\
m-a[ putea implica `ntr-un proiect de
ajutorare a clinicii de chirurgie vascu-
lar\ din Ia[i. A[adar Catherina a fost
cea care mi-a dat numele persoanei de
contact, domnul Eugen T=rcoveanu, [i
am `ncercat s\ dau de acest medic, dar
nu am reu[it deloc. Am trimis o
scrisoare, dou\, trei [i nici un r\spuns.
Din fericire, `n acela[i moment, pe etajul
`n care lucram noi, aveam o infirmier\
care nu putea avea copii. Ea m-a `ntre-
bat dac\ printre cunoscu]ii mei se afl\
cineva din Rom=nia care ar putea s\ o
ajute s\ adopte un copil. Eu nu cuno[-
team pe nimeni personal, `ns\ am `ndru-
mat-o spre Catherina. Ea a luat
leg\tura cu cineva aici [i `n scurt timp
infirmiera m-a anun]at c\ pleac\ `n Ro-
m=nia s\ vad\ bebelu[ul pentru prima
oar\.Atunci, `mpreun\ cu so]ia mea, i-am
spus c\ vrem [i noi s\ mergem cu ea
pentru c\ nu reu[im s\-l contact\m pe
domnul T=rcoveanu. {i a[a am ajuns `n
Ia[i `ntr-o sear\ de august. ~n octombrie,
c`nd am revenit, am operat trei s\pt\m`ni
`ncontinuu de diminea]\ p`n\ seara.
Domnul T=rcoveanum\ anun]ase dina-

inte s\ m\ odihnesc, pentru c\ nu o s\
[tiu `ncotro s\ apuc. {i a avut dreptate.
~n ziua urm\toare, sala de a[teptare pen-
tru opera]ie era plin\ ochi. Era lume
peste tot, pe b\nci, `n picioare.Abia din
acel moment a `nceput perfec]ionarea
medicilor ie[eni pentru clinica vascu-
lar\.

CCee  ddrreepptt  aamm  eeuu  ss\\  llee  ssppuunn
rroommâânniilloorr,,  aaccaass\\  llaa  eeii,,  ccee
ttrreebbuuiiee  ss\\  ffaacc\\??

O.V.: P`n\ atunci nu existau cur-
suri de formare pentru aceast\ spe-
cializare?

R.V.G: O, nu. Clinica s-a `nfiin]at
mult mai t`rziu. Ceea ce era de-a drep-
tul extraordinar era faptul c\ existau
dou\ clinici, prima [i a III-a chirurgi-
cal\, care aveau fiecare c`te 140 de pa-
 turi. Mi s-a p\rut anormal, pentru
`n trea  ga clinic\ `n care lucram la Bru x-
el les existau 150 de paturi pentru toa te
specializ\rile. Aici erau 280 nu mai pen-
 tru chirurgie, iar directorii ce lor do u\
clinici doreau am`ndoi s\ fie [ef general.
Eu nu am aflat dec`t c`]iva ani mai t`r ziu
c\ organigrama regimului comunist
prevedea 20 – 25 de pa turi de ambele
p\r]i pentru chirurgia vas cu la r\. Dar nici
unul dintre cei doi medici nu doreau s\
le pun\ `n func ]iune pentru c\ am`ndoi
erau de acord cu `nfiin]area clinicii, `ns\
la vecinul. Cel mai uman s-a dovedit a
fi Victor Strat, pe care am [i reu[it s\-
l conving s\ facem sec]ia. Lui i se da-
toreaz\ me ri tul de a `n cepe Clinica de
Chirurgie Vas cu la r\ la Ia[i. Dac\
Strat mi-ar fi spus „nu”, Dolinescu
sigur mi-ar fi zi tot „nu”, doar pentru c\
deja `ncercasem la vecinul s\u.

Problema a fost c\ Strat a ie[it la
pensie c`]iva ani mai t`rziu, iar succe-
sorul s\u nici m\car nu voia s\ aud\ dis-
 cut`ndu-se despre clinic\. ~n fa]a mea era

foarte amabil, respectuos, dar ̀ n spatele
meu f\cea tot ceea ce `i st\tea `n putere
ca s\ nu `naint\m cu nimic, [i asta s-a
sim]it imediat. Atunci mi-am zis: „Nu
s`nt la mine acas\, ce drept am eu s\ le
spun rom=nilor, acas\ la ei, ce trebuie
s\ fac\?” [i am decis s\ ple c\m `n Al-
bania, unde deja aveam alte proiecte de
pus pe picioare. ~ns\, `n acel moment, a
intervenit o a treia persoan\, profesorul
Dragomir, care era succesorul lui Do-
linescu, de la cea  lalt\ clinic\, [i care era
absolut convins c\ trebuie `nfiin]at\
aceast\ sec ]i e. C`nd a auzit ca vreau s\
plec, a venit dup\ mine [i, foarte ama-
bil, mi-a spus c\ `mi pune la dispozi]ie
25 de paturi, `mi re d\ tinerii pe care `i
formasem de ja, `mi d\ o sal\ de opera]ie
[i astfel am putut lucra oric`nd. Practic,
pentru realizarea clinicii de chirugie vas-
cula r\ a jucat un rol important o suit\ de
trei persoane. Dac\ vreunul dintre
ace[tia trei lipsea, poate clinica nu exista
as t\zi.

Astfel am `nceput s\ venim s\ ope -
r\m aici c`teva s\pt\m`ni pe an, iar c`nd
plecam erau `nc\ oameni care ne spu -
neau „de ce nu ne opera]i [i pe noi?”.
Asta era foarte trist. }in minte c\, la
`nceput, era o pacient\ c\reia i-am spus
c\ o voi opera numai dac\ reu[esc s\
termin repede cu domnul dinaintea ei.
Dac\ nu, peste [ase luni. {i ea m-a a[ -
teptat la ie[irea din opera]ie [i mi-a spus
„de ce nu [i pe mine?” Pe urm\ ne-am
zis c\ n-ar trebui s\ venim s\ oper\m `n
locul medicilor rom=ni care s`nt foar te
bine preg\ti]i. Nu exista nici un mo tiv
pentru care s\ nu fac\ [i ei la fel. Deci
trebuia ca oamenii de aici s\ fie for ma]i
pentru aceast\ parte a chi rur gi ei. {i ast-
fel am `nceput s\ invit\m me dici, asis-
tente [i infirmiere la noi `n Belgia s\
vad\ cum se face acolo me se ria aceas ta.

O.V.: Exista vreun acord pentru
aceste schimburi?

R.V.G:Nu, absolut nici unul. Eram
numai noi doi, eu [i so]ia, care f\ceam
acest lucru `n col]ul nostru. Pro blema
care intervenea era faptul c\ studen]ii
aveau nevoie de bani, pentru c\ unui
medic t`n\r care venea la noi ̀ i trebuiau
bani de avion, bani pentru `n chiriat o
locuin]\ [i bani pentru via]a de zi cu zi.
Era imposibil. Din fericire, am g\sit o
alt\ organiza]ie `n Belgia care ne-a dat
bani [i care ne-a rambursat biletele de
avion ale tuturor studen]ilor. Dar era
pentru perioade scur te, deoa re ce pentru
a intra `n Belgia trebuia o vi z\ turistic\,
care era aprobat\ doar pentru trei luni.
Or, `n acest r\stimp, studen]ii abia `[i
d\deau sea ma cum [i ce trebuie s\ fac\.
~n plus, nu exista nici un spital care s\

pl\ teas c\ reziden]i veni]i doar s\ se uite.
Ceea ce ne-a permis s\ avans\m a fost
faptul c\ unul dintre reziden]i a fost
foar te apreciat de profesorul de
chirurgie vascular\ de la noi. El mi-a
spus c\ „b\iatul acesta este un medic
foarte bun. Dac\ vrea s\ revin\, oric`nd
`l primim”. {i atunci am `ntrebat „ar
putea veni pentru un an?”, iar profe-
sorul mi-a spus c\ „dac\ g\sim bani, de
ce nu?”. A[a am reu[it, cu ac cep tul uni-
versit\]ii, s\ aducem ace[ti stu den]i `n
clinicile noastre pentru formare [i care,
pe deasupra, s\ fie pl\ti]i exact la fel
precum belgienii. Dat fiind faptul c\ era
o burs\, nu pl\teau taxe, totul era gra-
tuit. Doar pentru a veni trebuiau s\
ob]in\ o autoriza]ie ministeria l\ semnat\
de rege, care era, `n unele si tua]ii, foarte
dificil de primit. Nu din vina re ge lui, ci
mai degrab\ a Aca de mi ei de Me di ci -
n\.

~n primul an au venit cinci studen]i,
apoi al]i nou\ [i `n fiecare an nu m\rul
lor cre[tea de dou\ ori. Dar la un mo-
 ment dat am dep\[it bugetul, pen tru c\
erau mul]i reziden]i care veneau `n
acela[i timp. C`nd s-a `nt`mplat as ta, ne-
am interesat de locurile de la toa te spi-
talele din Belgia, spun`ndu-le c\ avem
ni[te medici tineri politico[i, ro m=ni,
care vorbesc foarte bine fran ce za. Iar
oamenii `n general `mi spu neau c\ au
locuri. Astfel a fost pus ̀ n func ]iune sis-
temul. Am reu[it s\ adu cem din
Rom=nia un sfert dintre reziden]ii ca re
lucrau `n Universitatea Ca tolic\ din
Louvaine. Deci, la trei me dici belgieni,
era un rom=n. Atunci, universitatea [i-a
pus problema c\ `n cep s\ am putere
foarte mare, lucru de `n]eles, pen tru c\
eu am plecat din acea universitate. S`nt
profesor aici la Ia[i, dar nu s`nt profesor
la mine acas\. Ima gina]i-v\ c\ `ntr-o zi,
chiar `nainte ca anul universitar s\
`nceap\, m\ anun ]au de la universitatea

gazd\ c\ mai tre buia s\ pl\tesc 100 de
euro, c\ mai trebuia f\cut\ una, alta
pentru tinerii care urmau s\ vin\. Iar
dac\ spuneam c\ nu s`nt de acord,
r\spunsul era simplu: „Nu mai veni]i”.
~n plus, rectorul din acea perioad\ era
deranjat c\ exis ta cineva din afara uni-
versit\]ii care-[i impunea regulile sale.
Din aceast\ cau z\ rectorul mi-a spus:
„A[ vrea un acord scris `ntre noi [i uni-
versitatea din Ia[i”, acord pe care eu ̀ nc\
nu `l primi sem.Acesta a venit mult mai
t`rziu, dup\ opt ani mai exact, adic\ `n
2006.  Mai mult dec`t at`t, ne-am dat
seama c\ lipsesc foarte multe materiale
`n spi tale, pe care ulterior am reu[it s\ le
ob]inem. Odat\ ce un sistem de genul
acesta este pus `n func]iune, c`nd oa-
 menii `[i dau seama c\ acolo unde este
nevoie [i c\ ceea ce aduc este folositor,
ei doneaz\ [i s`nt foarte genero[i.

AAmm  aavvuutt  [[aannssaa  ddee  aa  nnee  nnaa[[ttee
ddee  ppaarrtteeaa  bbuunn\\  aa  lluummiiii,,  ddaarr
ppeennttrruu  aassttaa  nnuu  aavveemm  nniiccii  uunn
mmeerriitt

O.V.: Deci exist\ solidaritate.
R.V.G.: Da, bine`n]eles. P\i noi am

adunat materiale considerabile. Nu mai
la `nceput trimiteam trei sau patru ca -
mi oane pe an. Ajungeau aici cu ajuto -
rul celor de la Moldomobila, care
ve neau `n Belgia s\ aduc\ mobil\, iar la
`ntoarcere umpleau camionele cu ins -
trumentele noastre. Uneori spa]iul pen  -
tru noi era un sfert de camion, alteori
remorca ne a[tepta goal\. Era amu zan -
t\ aceast\ curs\, deoarece ne anun]au `n
ultimele clipe c\ au loc `n camion,
motiv pentru care mereu trebuia s\ fim
preg\ti]i. Trebuia s\ avem oameni ca re
s\ pun\ um\rul la `nc\rcat pentru c\ la
`nceput eram doar noi doi [i mama, care
ne ajuta. Mai mult, colaboram [i cu

re]eaua Caritas a diecezei catolice [i
trimiteam lucruri pentru c\mine de
b\tr`ni [i orfelinate. {i mai amuzant era
faptul c\ toate aceste lucruri erau de po -
zi tate cu ajutorul unui prieten co lonel `n
{coala Regal\ de Ca zar me rie din
Bruxelles, f\r\ ca direc]iunea s\ [tie.
A[a am transportat de toate, de la pa turi
pentru spital p`n\ la mese de ope ra ]ie.
~n plus, tot din solidaritate, co la bo ra cu
noi [i un grup de prieteni cu le g\ turi im-
portante, un fel de asocia]ie ca re
func]iona numai dou\ luni pe an. C`teo-
dat\ se hot\rau s\ mearg\ `n Ro m= nia.
Adunau materiale consi de ra bi le, veneau
cu o caravan\ p`n\ aici, `m p\r ]eau
cadouri de Mo[ Cr\ciun, re  ve neau `n
Belgia, dup\ care timp de zece luni nu
d\deau nici un semn. Dar eu nu puteam
s\ fac a[a. ~mi amintesc c\, odat\, au
ajuns `ntr-un orfelinat un de sal telele
erau absolut groaznice. Mur da re,
nesp\late, umede [i cu ar curi ie[i te. Au
mers acolo cu un camion plin de saltele
noi [i i-au spus directo rului s\ ard\ `n
fa]a lor acela[i num\r de saltele vechi
pentru ca s\ le dea din camion al tele.

O.V.: Existau deci, [anse de `n s\ -
n\to[ire `n spitalele acestea?

R.V.G.: Bine`n]eles c\ nu. De mul -
te ori nu existau nici m\car medica-
mente. Directorul din Ia[i, domnul Strat,
se `ntorcea spre colaboratorii s\i [i le
spunea s\ le administreze pa ci en ]i lor
m\ car un antibiotic pe moment. ~ns\
ace[ tia r\spundeau „Nu avem, dom nu -
le!”.

Noi am avut [ansa de a ne na[te de
partea bun\ a lumii, dar pentru asta nu
avem nici un merit. Ne puteam foarte
bine na[te rom=ni, unguri sau polo nezi.
De aceea noi, care aveam atunci spita -
lul foarte bine pus la punct, c`nd am v\ -
zut `n ce situa]ie s`nt spitalele de aici,
nu puteam r\m`ne f\r\ s\ facem nimic.
Am `nt`lnit de multe ori reziden]i care

ne-au `ntrebat de ce facem asta. {i
sim]eam c\ o spuneau pentru c\ nu
`n]elegeau de ce s`ntem interesa]i. Mai
mult chiar, `ntr-o zi, unul dintre colegii
mei rom=ni, care a trecut pe la noi, ne-
a spus c\ a auzit ceva ne pl\ cut. Mi-a
spus „exist\ p\reri la Ia[i des pre dum-
neavostr\ care s`nt departe de a fi ama-
bile”. Ce se `nt`mpla? Pen tru a ob ]i ne
viza, rom=nii trebuiau s\ do ve deas c\
faptul c\ pot studia, c\ erau `nscri[i la
universitate [i c\ au o burs\ cu care s\ se
descurce `n Belgia, lucru de `n]eles pen-
tru c\ nu puteau s\ vin\ la noi [i s\ tre-
buiasc\ s\ fie `ntre]inu]i sau trimi[i
`napoi acas\. Aceast\ burs\ trebuia s\ fie
de aproximativ 1.000 de eu ro, `ns\ suma
pe care o alocam era un pic mai mare,
1.200 de euro, s\ spunem, din cauza
infla]iei. ~ntr-o zi, un student care tre-
buia s\ vin\ la noi, `mi cere certificatul,
`i spun c\ are o burs\ de 1.100 de euro
[i c`teva s\p t\m`ni mai t`rziu afl\ de la
profesorul s\u de stagiu din Belgia c\
suma fi xa t\ pentru burs\ este de 1.250
de euro. Atunci studentul [i-a spus: „Uite
explica]ia: proful de stagiu pl\ te[ te
1.250 euro, iar Van Gestel ne d\ doar
1.100. Deci 150 r\m`n `n por to fe lul
s\u.” Evident c\ nu este ade v\ rat, nu s`nt
eu cel care pl\ te[te bursele, iar ba nii
aceia nu trec prin conturile mele. ~ns\
nu s`nt sigur dac\ oamenii au aflat.

O.V.: Proiectele acestea s-au des -
f\[urat prin intermediul fun da ]i ei
„Pentru Rom=nia”?

R.V.G.:Nu, funda]ia am creat-o mai
t`rziu pentru c\, prin intermediul ei, se
putea demonstra faptul c\ nu sp\ lam
bani. Am `nfiin]at-o `n momentul `n
care am `nceput s\ cerem ajutor din
partea persoanelor fizice ca s\ pl\ teas c\
burse private studen]ilor rom=ni. De
asemenea, am decis s\ realiz\m o aso-
cia]ie non-profit pentru c\, atunci c`nd
ceream ajutor la minister, func ]io narii
m\ `ntrebau pe cine reprezint, iar c`nd
le spuneam c\ m\ reprezint pe mine
ziceau „bine, `ns\ este un pic compli-
cat”.

O.V.: Care s`nt reu[itele fun da ]i ei
p`n\ acum?

R.V.G: Esen]iale s`nt mobilit\]ile
pen tru studen]i. De exemplu, anul aces -
 ta s`nt aproape 40 de reziden]i care lu-
 crea z\ `n Belgia prin intermediul
aso  cia]iei noastre. Ar face-o prin uni-
versitate, dar aceasta nu le permite s\
stu die  ze dec`t doi ani, timp `n care pot
be neficia de burs\. Dar acum, fiindc\
circula]ia `n UE este liber\, t`n\rul ca re
a studiat de ja doi ani la universitate,
care lucreaz\ [i se `n]elege foarte bine
cu colegii s\i de acolo, `[i poate face un
contract pe o perioad\ nedeterminat\,
f\r\ acordul universit\]ii, dar cu con di -
]ii diferite deoarece trebuie s\ pl\ teasc\
taxe. ~n aceast\ situa]ie, studentul tre-
buie s\ primeasc\ un salariu mai mare
sau cel pu]in echivalent cu bursa pe ca -
re o primea pe perioada acor dului din-
 tre cele dou\ institu]ii de `nv\ ]\ m`nt ca
s\ se `ntre]in\. Pe mine nu m\ de ran jea -
z\ faptul c\ cineva care pres teaz\ ser-
vicii este pl\tit corespun z\ tor. Nu s`nt

de acord, `ns\, cu profesorii care ac-
cept\ astfel de stagii pentru a profita de
condi]iile dificile din Ro m= ni a [i pen-
tru a angaja medici pe salarii mai mici
fa]\ de suma care trebuie pl\tit\ pe
acela[i post unui doctor belgian. Pe de
alt\ parte s`nt [i pro iec te care au r\mas
`n paragin\. Am `n cer cat s\ punem pe
picioare la Ia[i o banc\ de ]esuturi cu
acordul celei din cadrul Clinicii Uni-
versitare Saint Luc din Bru xelles. Nu
[tiu exact cum, dar s-au `nt`lnit trei
medici: un or topedist, un plastician [i
`nc\ unul. To]i trei au spus: „For mi da -
bil, dar o facem la mine. Nu, la mine.
Ba nu, o facem la mine.” {i normal c\
nu s-a mai f\cut nimic. La fel, s`nt c`]iva
ani de c`nd am `ncercat s\ `nfiin]\m la
Ia[i un centru de `ngrijiri paliative. Am
tratat cu universitatea, cu Caritas, cu
fun da ]ii ortodoxe, dar f\r\ rezultate.
To]i vor, dar nu exis t\ ini]iativ\. Acum
am auzit c\ s-a des chis un astfel de cen-
tru, dar este privat, ori medicina priva -
t\ nu este pentru toat\ lumea, ci doar
pentru cei care `[i per mit.

Scopul nostru ini]ial a fost ca bol-
navii din Ia[i s\ fie `ngriji]i bine de oa-
meni preg\ti]i care au avut ocazia s\
vad\ cum se fac lucruri similare `n str\ -
in\tate. ~ns\ aceast\ dorin]\ a noastr\ nu
func]ioneaz\ aici.

O.V.: Pentru c\ r\m`n acolo?
R.V.G: Nu. Revin `n ]ar\, dar nu

g\sesc locuri de munc\ pentru c\ exis t\
o corup]ie imens\ `n lumea medi ca l\ de
aici. {i `mi vine `n minte un exem plu nu
foarte vechi. Am avut o studen t\ rezi-
dent care a studiat la noi doi ani [i
opera foarte bine. La sf`r[itul sta giului l-
a `ntrebat pe fostul ei director din ]ar\
dac\ [i-ar putea continua meseria aici,
s\ implementeze anumi te lu cruri pe care
le-a `nv\]at la noi. Iar ti pul i-a spus „da,
bine`n]eles. ~mi pu ne]i pe mas\ 300.000
de franci belgi eni, care `n seamn\ 8.000
de euro, [i pu te]i veni oric`nd”.

O.V.: Atunci s`nte]i de acord cu
tinerii medici rom=ni forma]i `n str\ -
 in\tate care sus]in c\ `n ]ar\ nu au
nici o [ans\ pentru a-[i profesa me se -
ria?

R.V.G.: Da, cred c\ au dreptate.
Ceea ce urmeaz\ s\ v\ spun nu am pu -
tut verifica, dar cred c\ este adev\rat.
Cineva de aici mi-a spus c\, dac\ un
t`n\r student afl\ de existen]a, spre ex-
emplu, la Pa[cani, a unui loc pentru un
medic chirurg, o s\ mearg\ la conducere
s\ afle mai multe detalii. Aco lo, trebuie
s\ aib\ pentru func]ionari un plic, pe
care s\-l uite pe biroul lor, [i atunci con-
ducerea spitalului `l va scoa te la con-
curs, public`nd un anun] `ntr-un ziar.
Dar prin acel plic, anun]ul nu se mai
face `ntr-o publica]ie local\, ci undeva
prin Arad, pentru ca nimeni s\ nu `l
vad\. V\ mai pot da un exemplu.
Cunosc un excelent neurolog ro m=n ca -
re a venit la noi s\ lucreze, a re ve nit aici,
apoi a studiat iar `n Bel gi a, [i spera s\
revin\. ~ntr-o zi, `n s\, a trecut pe la noi
[i, `nainte de plecare, mi-a spus c\ „a[
vrea s\ [ti]i ur m\ torul lucru. Nu am
nevoie de bani. Problema nu este aici.

Dar dac\ m\ `ntorc `n Ro m= nia, `n doi
ani o s\ lu crez ca ei, lucru pe care nu `l
vreau. Prin urmare prefer s\ m\ expa-
triez [i s\ r\m`n aici.” Iar acum, dum-
nealui ocup\ un post important `ntr-o
universitate francez\. Cred c\ acest om,
aici sau oriunde `n ]ar\, ar fi f\cut un
servi ciu extraordinar de ne u rologie.
Este p\ cat. Rom=nia pierde `n acest fel.
Mul]i tineri care vin la noi ajung la un
moment dat s\ se descurce at`t de bi ne,
`nc`t reu[esc s\ schimbe lucrurile prin
num\rul lor, dar acest lucru nu s-a `n -
t`mplat [i `n Rom=nia pentru c\ au fost
descuraja]i [i au plecat `ncetul cu `nce-
tul. ~n ]ar\ aici nu a existat niciodat\
aceast\ mas\ critic\ care s\ fac\ lu-
crurile s\ mearg\.

S`nt tineri care vin s\ studieze la noi
[i care nu vor s\ se mai `ntoarc\. La
`nceput studiau `n Belgia un an sau doi
de formare. Acum, am ]inut c`teva ore
aici la Ia[i [i prima ̀ ntrebare pe care mi-
au adresat-o la terminarea cur sului a
fost: „exist\ posibilitatea s\ ve nim s\
facem to]i anii de preg\tire la voi?”,  iar
al]ii care s`nt `n anul al III-lea mi-au
spus c\ vor veni s\ studieze al II-lea
ciclu la noi `n universitate. Con si der c\
[i aceste dou\ aspecte s`nt foar te `ngri-
jor\toare pentru Rom=nia.

„Drag\  domnule,  medicii
români  s`nt  un  flux  continuu”

O.V.: Pe de alt\ parte s`nt str\ ini,
francezi, care `[i iau diploma aici [i
apoi pleac\ `n ]ara lor pentru a se ̀ ns -
crie la reziden]iat. Ce p\rere ave]i de-
spre afirma]iile reprezentan]ilor
Ordinului Medicilor din Fran]a ca re
au anun]at c\ nu vor mai accepta la
concurs astfel de studen]i?

R.V.G: Este adev\rat, `ns\ acest sis-
tem este de-a dreptul bolnav, prost
g`ndit. De exemplu, `n Belgia, acela[i
sistem prevede c\ „anul acesta putem
forma numai X speciali[ti”. Dar pentru
ca spitalele s\ func]ioneze trebuie mai
mul]i asisten]i, motiv pentru care l\ sam
s\ vin\ cadre din Rom=nia, Po lo ni a
etc. Deci este ilogic ca politic\, pen tru
c\ odat\ ce studen]ii belgieni forma]i de
noi termin\ studiile, pot r\ m`ne `n sis-
tem, pentru a acoperi aceas t\ nevoie pe
care ministerul o re par\ pe moment pri-
mind cadre din str\ in\tate. Acest sistem
este f\cut pen tru a dimi nua num\rul
medicilor, dup\ un calcul foarte gre[it

`n Belgia [i cred c\ `n Fran]a la fel. ~n
plus, este prost g`ndit [i din alte dou\
cauze. Eu, de exemplu, am o diplom\
de medic, s`nt `nscris `n Ordinul
Medicilor, dar de nou\ ani nu mai pro-
fesez, pentru c\ s`nt pensionat. Dar tot
fac parte din acest ordin. Deci acest sis-
tem calcu lea z\ c`]i medici s`nt pentru
100.000 de locuitori f\r\ a ]ine cont de
pensio nari, care evident c\ nu mai lu-
creaz\, sau de doctori]ele care pe l`ng\
serviciu `ntre]in [i casa, lucr`nd part-
time. Din cauza aceasta `[i dau seama,
t`r ziu, c\ `n c`]iva ani nu vor mai fi of-
talmologi, ginecologi sau altfel de spe-
ciali[ti.

O.V.: Conform unor statistici,
numai anul trecut 2.000 doctori au
plecat `n str\in\tate.

R.V.G: Eu am aflat `n aceste zile c\
cifra ar ajunge [i la 10.000 dac\ am
aduna ultimii ani. Legat de asta, `mi
amintesc c\ am sunat acum c`teva s\p -
t\m`ni la Ministerul S\n\t\]ii `n Bel-
 gia s\ `ntreb de un dosar al unui
rezident [i i-am spus func]ionarei „as-
culta]i, dureaz\ 100 de luni. V-a[ fi `n ]e -
les dac\ ne aflam la `nceputul anului
universitar, c`nd studen]ii abia vin, dar
s`ntem `n luna decembrie.” {i ea mi-a
r\spuns: „Drag\ domnule, medicii ro -
m=ni s`nt un flux continuu”. S`nt c`]iva
ani de c`nd a `nceput acest fe no men.
Pune]i-v\ `n locul lor. A]i urmat o for-
mare profesional\ strict\ care v-a luat
c`]iva ani buni de studiu, lucru des tul de
dificil. V-a]i perfec]ionat `n str\ i n\ ta te,
a]i ̀ nv\]at tehnici noi [i ave]i abilitatea de
a utiliza aparate mo der ne. ~n schimb,
c`nd reveni]i `n ]ar\ pentru a lu cra, di-
rectorul v\ spune: „De acum ̀ ncolo ve]i
lucra cum lucrez eu [i ve]i ui ta tot ce a]i
`nv\]at dincolo”. Nici nu intr\ `n
discu]ie s\-i po]i folosi instrumentele,
iar c`nd pleac\ `n vacan]\ le `ncuie `n
dulap [i pleac\ cu cheia la el. Ce a]i face
`n locul lor? A]i a[tepta po liticos s\
revin\ [eful [i s\ `ntreba]i „domnule, v\
pot folosi aparatele?”. Iar dac\ nu uti-
liza]i un timp aceste apa rate v\ pierde]i
din experien]\. Am ̀ ntrebat acum c`teva
s\pt\m`ni un t` n\r radiolog care e la noi
cum merg lu cru rile [i mi-a spus „exce-
lent, p`n\ acum doar am v\ zut radi-
ografii, acum le fac”. Re zul ta tul
cursului: este `n Lille, `n Fran]a, de fi -
nitiv, `mpreun\ cu so]ia sa oftalmolog.

Iulia  CIUHU
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Nu a existat niciodat\ o mas\ critic\ `n Rom=nia care
s\ fac\ lucrurile s\ mearg\

C`nd doctorul Robert Van Gestel a ajuns `n Ia[i, chirur-
gia vascular\ se practica deja de 55 de ani `n Occi-

dent. ~n România `ns\, pentru orice afec]iune a venelor,
medicii amputau membrul afectat, uneori f\r\ s\ existe `n
depozitul de medicamente al spitalului m\car rezerve de
antibiotic. ~n aceste condi]ii, chirurgul belgian `mpreun\ cu
so]ia sa au adunat o nou\ trus\ medical\ de la funda]iile
str\ine [i `n vacan]e veneau la „Sf`ntul Spiridon” s\ trateze
pacien]ii români [i s\ instruiasc\ tineri pentru o nou\ spe-
cializare. ~ns\ rana pe care medicii nu o pot cauteriza
este cea a sistemului sanitar românesc. Acesta `nc\ nu s-a
vindecat de corup]ie.

� interviu cu prof. univ. dr. Robert Van Gestel, fondatorul Clinicii de Chirurgie Vascular\ de la Spitalul „Sf`ntul Spiridon” din Ia[i

Clinica de Chirurgie Vascular\
de la Spitalul „Sf`ntul Spiridon”
din Ia[i a fost `nfiin]at\ `n 1994 la ini -
]iativa prof. univ. dr. Cristian Dra -

gomir, care i-a avut colaboratori pe
prof. univ. dr. Victor Strat [i pe
medicul belgian prof. univ. dr. Ro bert
Van Gestel. P`n\ `n 1990 `ns\, `n ca -
drul spitalului func]iona un comparti -
ment adresat acestei specializ\ri „ca re
se ocupa de arteriopatii, dar num\rul
de opera]ii de revascularizare efectu at
`ntr-un an era de maxim zece”, dup\
cum spune prof. univ. dr. Radu Popa,
[eful sec]iei de chirurgie vascular\.
Dup\ ce chirurgul de la Bruxelles a
ajuns `n Rom=nia [i a constatat situa -
]ia critic\ din spital, acesta a revenit
`n fiecare an la Ia[i c\ s\ ajute me di -
cii cu cazurile mai complicate, „f\ -
c`nd parte zilnic din echipa
operatorie. Ast fel ne-a `nv\]at multe
tehnici [i cred c\ dac\ nu ar fi venit s\
ne ajute nu am fi reu[it s\ o scoatem
la cap\t `n multe situa]ii”, a mai ad\ -
u  gat prof. univ. dr. Radu Popa.

Acesta apreciaz\ c\ `nfiin]area
sec ]iei de chirugie vascular\ a avut un
impact major pentru comunitate.
„Dac\ p`n\ `n 2007 se operau `n me -
die 300 – 400 de pacien]i, din mo-
 men tul realiz\rii sec]iei num\rul
in ter ven]iilor a crescut logaritmic, `n
2011 num\rul lor fiind egal cu 1.100”.
~n ianuarie 2012 conducerea spitalu-
lui a hot\r`t s\ dea clinicii numele
doc torului care a ajutat la `nfiin]area
acesteia, Robert Van Gestel. Decizia
a fost „de mul]umire pentru un om
care de 22 de ani [i-a sacrificat va can -
]ele sale pentru a veni `n Ro m= nia [i
dup\-amiezile de acas\ pentru a tria
material folositor Spi ta lului «Sf`ntul
Spiridon». R\m`ne un exem  plu de
d\ruire pentru semeni care greu se
poate egala”, a conchis [e ful Cli nicii
de Chirurgie Vas cu la r\ „Ro bert
Van Gestel” din Ia[i.

De-a lungul bisturiului

Prof. univ. dr. Radu Popa [i prof. univ. dr. Robert Van Gestel
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OPINIA VECHE: Ce [tia]i des pre
Ia[i `nainte s\ ajunge]i aici?

ROBERT VAN GESTEL: V\ pot
spune c\ atunci [tiam cu aproxima]ie
cam pe unde este Rom=nia, dar des pre
Ia[i nici nu auzisem. A fost totul la vo -
ia `nt`mpl\rii. ~n timpul lui Ceau[escu
o t`n\r\ rom=nc\, Irina, fii ca unui pro-
fesor foarte cunoscut de la Uni ver si ta -
tea de Medicin\ din Ia[i, a fugit din
]ar\ la Paris [i acolo a f\cut cuno[tin]\
cu o coleg\ de a noastr\, Ca therina.
Dup\ Revolu]ie, c`nd Irina a reu[it s\
sune acas\, a aflat de la tat\l s\u c\
situa]ia `n spitalele din Rom= nia este
foarte grav\, critic\ `n multe ca zuri.
Atunci Irina a sunat-o pe prietena sa
`ntreb`ndu-o dac\ clinica noastr\ din
Bruxelles poate oferi vreun ajutor [i a[a
a venit Catherina s\ m\ `ntrebe da c\
m-a[ putea implica `ntr-un pro iect de
ajutorare a clinicii de chirurgie vascu-
lar\ din Ia[i. A[adar Catherina a fost
cea care mi-a dat numele persoa nei de
contact, domnul Eugen T=rco vea nu, [i
am `ncercat s\ dau de acest me dic, dar
nu am reu[it deloc. Am tri mis o
scrisoare, dou\, trei [i nici un r\spuns.
Din fericire, `n acela[i mo ment, pe etajul
`n care lucram noi, aveam o infirmier\
care nu putea avea copii. Ea m-a `ntre-
bat dac\ printre cunoscu]ii mei se afl\
cineva din Rom=nia care ar putea s\ o
ajute s\ adopte un copil. Eu nu cu no[ -
team pe nimeni personal, `ns\ am `n dru -
mat-o spre Catherina. Ea a luat
le g\ tura cu cineva aici [i `n scurt timp
in firmiera m-a anun]at c\ pleac\ `n Ro -
m= nia s\ vad\ bebelu[ul pentru prima
oar\. Atunci, ̀ mpreun\ cu so]ia mea, i-am
spus c\ vrem [i noi s\ mergem cu ea
pentru c\ nu reu[im s\-l contact\m pe
domnul T=rcoveanu. {i a[a am ajuns `n
Ia[i `ntr-o sear\ de august. ~n oc tom bri e,
c`nd am revenit, am operat trei s\pt \m`ni
`ncontinuu de diminea]\ p`n\ sea  ra.
Dom nul T=rco vea num\ anun ]ase di na -

in te s\ m\ odih nesc, pentru c\ nu o s\
[tiu `ncotro s\ apuc. {i a avut dreptate.
~n ziua ur m\ toa re, sala de a[teptare pen-
 tru opera]ie era plin\ ochi. Era lume
peste tot, pe b\nci, `n pi cioare. Abia din
acel mo ment a `n ce put per fec ]io na rea
me di ci lor ie[eni pen  tru clinica vascu-
lar\.

Ce  drept  am  eu  s\  le  spun
românilor,  acas\  la  ei,  ce
trebuie  s\  fac\?

O.V.: P`n\ atunci nu existau cur-
suri de formare pentru aceast\ spe-
cializare?

R.V.G: O, nu. Clinica s-a `nfiin]at
mult mai t`rziu. Ceea ce era de-a drep-
tul extraordinar era faptul c\ existau
dou\ clinici, prima [i a III-a chirurgi-
cal\, care aveau fiecare c`te 140 de pa-
 turi. Mi s-a p\rut anormal, pentru
`n trea  ga clinic\ `n care lucram la Bru x-
el les existau 150 de paturi pentru toa te
specializ\rile. Aici erau 280 nu mai pen-
 tru chirurgie, iar directorii ce lor do u\
clinici doreau am`ndoi s\ fie [ef general.
Eu nu am aflat dec`t c`]iva ani mai t`r ziu
c\ organigrama regimului comunist
prevedea 20 – 25 de pa turi de ambele
p\r]i pentru chirurgia vas cu la r\. Dar nici
unul dintre cei doi medici nu doreau s\
le pun\ `n func ]iune pentru c\ am`ndoi
erau de acord cu `nfiin]area clinicii, `ns\
la vecinul. Cel mai uman s-a dovedit a
fi Victor Strat, pe care am [i reu[it s\-
l conving s\ facem sec]ia. Lui i se da-
toreaz\ me ri tul de a `n cepe Clinica de
Chirurgie Vas cu la r\ la Ia[i. Dac\
Strat mi-ar fi spus „nu”, Dolinescu
sigur mi-ar fi zi tot „nu”, doar pentru c\
deja `ncercasem la vecinul s\u.

Problema a fost c\ Strat a ie[it la
pensie c`]iva ani mai t`rziu, iar succe-
sorul s\u nici m\car nu voia s\ aud\ dis-
 cut`ndu-se despre clinic\. ~n fa]a mea era

foarte amabil, respectuos, dar ̀ n spatele
meu f\cea tot ceea ce `i st\tea `n putere
ca s\ nu `naint\m cu nimic, [i asta s-a
sim]it imediat. Atunci mi-am zis: „Nu
s`nt la mine acas\, ce drept am eu s\ le
spun rom=nilor, acas\ la ei, ce trebuie
s\ fac\?” [i am decis s\ ple c\m `n Al-
bania, unde deja aveam alte proiecte de
pus pe picioare. ~ns\, `n acel moment, a
intervenit o a treia persoan\, profesorul
Dragomir, care era succesorul lui Do-
linescu, de la cea  lalt\ clinic\, [i care era
absolut convins c\ trebuie `nfiin]at\
aceast\ sec ]i e. C`nd a auzit ca vreau s\
plec, a venit dup\ mine [i, foarte ama-
bil, mi-a spus c\ `mi pune la dispozi]ie
25 de paturi, `mi re d\ tinerii pe care `i
formasem de ja, `mi d\ o sal\ de opera]ie
[i astfel am putut lucra oric`nd. Practic,
pentru realizarea clinicii de chirugie vas-
cula r\ a jucat un rol important o suit\ de
trei persoane. Dac\ vreunul dintre
ace[tia trei lipsea, poate clinica nu exista
as t\zi.

Astfel am `nceput s\ venim s\ ope -
r\m aici c`teva s\pt\m`ni pe an, iar c`nd
plecam erau `nc\ oameni care ne spu -
neau „de ce nu ne opera]i [i pe noi?”.
Asta era foarte trist. }in minte c\, la
`nceput, era o pacient\ c\reia i-am spus
c\ o voi opera numai dac\ reu[esc s\
termin repede cu domnul dinaintea ei.
Dac\ nu, peste [ase luni. {i ea m-a a[ -
teptat la ie[irea din opera]ie [i mi-a spus
„de ce nu [i pe mine?” Pe urm\ ne-am
zis c\ n-ar trebui s\ venim s\ oper\m `n
locul medicilor rom=ni care s`nt foar te
bine preg\ti]i. Nu exista nici un mo tiv
pentru care s\ nu fac\ [i ei la fel. Deci
trebuia ca oamenii de aici s\ fie for ma]i
pentru aceast\ parte a chi rur gi ei. {i ast-
fel am `nceput s\ invit\m me dici, asis-
tente [i infirmiere la noi `n Belgia s\
vad\ cum se face acolo me se ria aceas ta.

O.V.: Exista vreun acord pentru
aceste schimburi?

R.V.G:Nu, absolut nici unul. Eram
numai noi doi, eu [i so]ia, care f\ceam
acest lucru `n col]ul nostru. Pro blema
care intervenea era faptul c\ studen]ii
aveau nevoie de bani, pentru c\ unui
medic t`n\r care venea la noi `i trebuiau
bani de avion, bani pentru `n chiriat o
locuin]\ [i bani pentru via]a de zi cu zi.
Era imposibil. Din fericire, am g\sit o
alt\ organiza]ie `n Belgia care ne-a dat
bani [i care ne-a rambursat biletele de
avion ale tuturor studen]ilor. Dar era
pentru perioade scur te, deoa re ce pentru
a intra `n Belgia trebuia o vi z\ turistic\,
care era aprobat\ doar pentru trei luni.
Or, `n acest r\stimp, studen]ii abia `[i
d\deau sea ma cum [i ce trebuie s\ fac\.
~n plus, nu exista nici un spital care s\

pl\ teas c\ reziden]i veni]i doar s\ se uite.
Ceea ce ne-a permis s\ avans\m a fost
faptul c\ unul dintre reziden]i a fost
foar te apreciat de profesorul de
chirurgie vascular\ de la noi. El mi-a
spus c\ „b\iatul acesta este un medic
foarte bun. Dac\ vrea s\ revin\, oric`nd
`l primim”. {i atunci am `ntrebat „ar
putea veni pentru un an?”, iar profe-
sorul mi-a spus c\ „dac\ g\sim bani, de
ce nu?”. A[a am reu[it, cu ac cep tul uni-
versit\]ii, s\ aducem ace[ti stu den]i `n
clinicile noastre pentru formare [i care,
pe deasupra, s\ fie pl\ti]i exact la fel
precum belgienii. Dat fiind faptul c\ era
o burs\, nu pl\teau taxe, totul era gra-
tuit. Doar pentru a veni trebuiau s\
ob]in\ o autoriza]ie ministeria l\ semnat\
de rege, care era, `n unele si tua]ii, foarte
dificil de primit. Nu din vina re ge lui, ci
mai degrab\ a Aca de mi ei de Me di ci -
n\.

~n primul an au venit cinci studen]i,
apoi al]i nou\ [i `n fiecare an nu m\rul
lor cre[tea de dou\ ori. Dar la un mo-
 ment dat am dep\[it bugetul, pen tru c\
erau mul]i reziden]i care veneau `n
acela[i timp. C`nd s-a `nt`mplat as ta, ne-
am interesat de locurile de la toa te spi-
talele din Belgia, spun`ndu-le c\ avem
ni[te medici tineri politico[i, ro m=ni,
care vorbesc foarte bine fran ce za. Iar
oamenii `n general `mi spu neau c\ au
locuri. Astfel a fost pus `n func ]iune sis-
temul. Am reu[it s\ adu cem din
Rom=nia un sfert dintre reziden]ii ca re
lucrau `n Universitatea Ca tolic\ din
Louvaine. Deci, la trei me dici belgieni,
era un rom=n. Atunci, universitatea [i-a
pus problema c\ `n cep s\ am putere
foarte mare, lucru de `n]eles, pen tru c\
eu am plecat din acea universitate. S`nt
profesor aici la Ia[i, dar nu s`nt profesor
la mine acas\. Ima gina]i-v\ c\ `ntr-o zi,
chiar `nainte ca anul universitar s\
`nceap\, m\ anun ]au de la universitatea

gazd\ c\ mai tre buia s\ pl\tesc 100 de
euro, c\ mai trebuia f\cut\ una, alta
pentru tinerii care urmau s\ vin\. Iar
dac\ spuneam c\ nu s`nt de acord,
r\spunsul era simplu: „Nu mai veni]i”.
~n plus, rectorul din acea perioad\ era
deranjat c\ exis ta cineva din afara uni-
versit\]ii care-[i impunea regulile sale.
Din aceast\ cau z\ rectorul mi-a spus:
„A[ vrea un acord scris `ntre noi [i uni-
versitatea din Ia[i”, acord pe care eu ̀ nc\
nu `l primi sem.Acesta a venit mult mai
t`rziu, dup\ opt ani mai exact, adic\ `n
2006.  Mai mult dec`t at`t, ne-am dat
seama c\ lipsesc foarte multe materiale
`n spi tale, pe care ulterior am reu[it s\ le
ob]inem. Odat\ ce un sistem de genul
acesta este pus `n func]iune, c`nd oa-
 menii `[i dau seama c\ acolo unde este
nevoie [i c\ ceea ce aduc este folositor,
ei doneaz\ [i s`nt foarte genero[i.

Am  avut  [ansa  de  a  ne  na[te
de  partea  bun\  a  lumii,  dar
pentru  asta  nu  avem  nici  un
merit

O.V.: Deci exist\ solidaritate.
R.V.G.: Da, bine`n]eles. P\i noi am

adunat materiale considerabile. Nu mai
la `nceput trimiteam trei sau patru ca -
mi oane pe an. Ajungeau aici cu ajuto -
rul celor de la Moldomobila, care
ve neau `n Belgia s\ aduc\ mobil\, iar la
`ntoarcere umpleau camionele cu ins -
trumentele noastre. Uneori spa]iul pen  -
tru noi era un sfert de camion, alteori
remorca ne a[tepta goal\. Era amu zan -
t\ aceast\ curs\, deoarece ne anun]au `n
ultimele clipe c\ au loc `n camion,
motiv pentru care mereu trebuia s\ fim
preg\ti]i. Trebuia s\ avem oameni ca re
s\ pun\ um\rul la `nc\rcat pentru c\ la
`nceput eram doar noi doi [i mama, care
ne ajuta. Mai mult, colaboram [i cu

re]eaua Caritas a diecezei catolice [i
trimiteam lucruri pentru c\mine de
b\tr`ni [i orfelinate. {i mai amuzant era
faptul c\ toate aceste lucruri erau de po -
zi tate cu ajutorul unui prieten co lonel `n
{coala Regal\ de Ca zar me rie din
Bruxelles, f\r\ ca direc]iunea s\ [tie.
A[a am transportat de toate, de la pa turi
pentru spital p`n\ la mese de ope ra ]ie.
~n plus, tot din solidaritate, co la bo ra cu
noi [i un grup de prieteni cu le g\ turi im-
portante, un fel de asocia]ie ca re
func]iona numai dou\ luni pe an. C`teo-
dat\ se hot\rau s\ mearg\ `n Ro m= nia.
Adunau materiale consi de ra bi le, veneau
cu o caravan\ p`n\ aici, `m p\r ]eau
cadouri de Mo[ Cr\ciun, re  ve neau `n
Belgia, dup\ care timp de zece luni nu
d\deau nici un semn. Dar eu nu puteam
s\ fac a[a. ~mi amintesc c\, odat\, au
ajuns `ntr-un orfelinat un de sal telele
erau absolut groaznice. Mur da re,
nesp\late, umede [i cu ar curi ie[i te. Au
mers acolo cu un camion plin de saltele
noi [i i-au spus directo rului s\ ard\ `n
fa]a lor acela[i num\r de saltele vechi
pentru ca s\ le dea din camion al tele.

O.V.: Existau deci, [anse de `n s\ -
n\to[ire `n spitalele acestea?

R.V.G.: Bine`n]eles c\ nu. De mul -
te ori nu existau nici m\car medica-
mente. Directorul din Ia[i, domnul Strat,
se `ntorcea spre colaboratorii s\i [i le
spunea s\ le administreze pa ci en ]i lor
m\ car un antibiotic pe moment. ~ns\
ace[ tia r\spundeau „Nu avem, dom nu -
le!”.

Noi am avut [ansa de a ne na[te de
partea bun\ a lumii, dar pentru asta nu
avem nici un merit. Ne puteam foarte
bine na[te rom=ni, unguri sau polo nezi.
De aceea noi, care aveam atunci spita -
lul foarte bine pus la punct, c`nd am v\ -
zut `n ce situa]ie s`nt spitalele de aici,
nu puteam r\m`ne f\r\ s\ facem nimic.
Am `nt`lnit de multe ori reziden]i care

ne-au `ntrebat de ce facem asta. {i
sim]eam c\ o spuneau pentru c\ nu
`n]elegeau de ce s`ntem interesa]i. Mai
mult chiar, `ntr-o zi, unul dintre colegii
mei rom=ni, care a trecut pe la noi, ne-
a spus c\ a auzit ceva ne pl\ cut. Mi-a
spus „exist\ p\reri la Ia[i des pre dum-
neavostr\ care s`nt departe de a fi ama-
bile”. Ce se `nt`mpla? Pen tru a ob ]i ne
viza, rom=nii trebuiau s\ do ve deas c\
faptul c\ pot studia, c\ erau `nscri[i la
universitate [i c\ au o burs\ cu care s\ se
descurce `n Belgia, lucru de ̀ n]eles pen-
tru c\ nu puteau s\ vin\ la noi [i s\ tre-
buiasc\ s\ fie `ntre]inu]i sau trimi[i
`napoi acas\. Aceast\ burs\ trebuia s\ fie
de aproximativ 1.000 de eu ro, `ns\ suma
pe care o alocam era un pic mai mare,
1.200 de euro, s\ spunem, din cauza
infla]iei. ~ntr-o zi, un student care tre-
buia s\ vin\ la noi, `mi cere certificatul,
`i spun c\ are o burs\ de 1.100 de euro
[i c`teva s\p t\m`ni mai t`rziu afl\ de la
profesorul s\u de stagiu din Belgia c\
suma fi xa t\ pentru burs\ este de 1.250
de euro. Atunci studentul [i-a spus: „Uite
explica]ia: proful de stagiu pl\ te[ te
1.250 euro, iar Van Gestel ne d\ doar
1.100. Deci 150 r\m`n `n por to fe lul
s\u.” Evident c\ nu este ade v\ rat, nu s`nt
eu cel care pl\ te[te bursele, iar ba nii
aceia nu trec prin conturile mele. ~ns\
nu s`nt sigur dac\ oamenii au aflat.

O.V.: Proiectele acestea s-au des -
f\[urat prin intermediul fun da ]i ei
„Pentru Rom=nia”?

R.V.G.:Nu, funda]ia am creat-o mai
t`rziu pentru c\, prin intermediul ei, se
putea demonstra faptul c\ nu sp\ lam
bani. Am `nfiin]at-o `n momentul `n
care am `nceput s\ cerem ajutor din
partea persoanelor fizice ca s\ pl\ teas c\
burse private studen]ilor rom=ni. De
asemenea, am decis s\ realiz\m o aso-
cia]ie non-profit pentru c\, atunci c`nd
ceream ajutor la minister, func ]io narii
m\ `ntrebau pe cine reprezint, iar c`nd
le spuneam c\ m\ reprezint pe mine
ziceau „bine, `ns\ este un pic compli-
cat”.

O.V.: Care s`nt reu[itele fun da ]i ei
p`n\ acum?

R.V.G: Esen]iale s`nt mobilit\]ile
pen tru studen]i. De exemplu, anul aces -
 ta s`nt aproape 40 de reziden]i care lu-
 crea z\ `n Belgia prin intermediul
aso  cia]iei noastre. Ar face-o prin uni-
versitate, dar aceasta nu le permite s\
stu die  ze dec`t doi ani, timp `n care pot
be neficia de burs\. Dar acum, fiindc\
circula]ia `n UE este liber\, t`n\rul ca re
a studiat de ja doi ani la universitate,
care lucreaz\ [i se `n]elege foarte bine
cu colegii s\i de acolo, `[i poate face un
contract pe o perioad\ nedeterminat\,
f\r\ acordul universit\]ii, dar cu con di -
]ii diferite deoarece trebuie s\ pl\ teasc\
taxe. ~n aceast\ situa]ie, studentul tre-
buie s\ primeasc\ un salariu mai mare
sau cel pu]in echivalent cu bursa pe ca -
re o primea pe perioada acor dului din-
 tre cele dou\ institu]ii de `nv\ ]\ m`nt ca
s\ se `ntre]in\. Pe mine nu m\ de ran jea -
z\ faptul c\ cineva care pres teaz\ ser-
vicii este pl\tit corespun z\ tor. Nu s`nt

de acord, `ns\, cu profesorii care ac-
cept\ astfel de stagii pentru a profita de
condi]iile dificile din Ro m= ni a [i pen-
tru a angaja medici pe salarii mai mici
fa]\ de suma care trebuie pl\tit\ pe
acela[i post unui doctor belgian. Pe de
alt\ parte s`nt [i pro iec te care au r\mas
`n paragin\. Am `n cer cat s\ punem pe
picioare la Ia[i o banc\ de ]esuturi cu
acordul celei din cadrul Clinicii Uni-
versitare Saint Luc din Bru xelles. Nu
[tiu exact cum, dar s-au `nt`lnit trei
medici: un or topedist, un plastician [i
`nc\ unul. To]i trei au spus: „For mi da -
bil, dar o facem la mine. Nu, la mine.
Ba nu, o facem la mine.” {i normal c\
nu s-a mai f\cut nimic. La fel, s`nt c`]iva
ani de c`nd am `ncercat s\ `nfiin]\m la
Ia[i un centru de `ngrijiri paliative. Am
tratat cu universitatea, cu Caritas, cu
fun da ]ii ortodoxe, dar f\r\ rezultate.
To]i vor, dar nu exis t\ ini]iativ\. Acum
am auzit c\ s-a des chis un astfel de cen-
tru, dar este privat, ori medicina priva -
t\ nu este pentru toat\ lumea, ci doar
pentru cei care `[i per mit.

Scopul nostru ini]ial a fost ca bol-
navii din Ia[i s\ fie `ngriji]i bine de oa-
meni preg\ti]i care au avut ocazia s\
vad\ cum se fac lucruri similare `n str\ -
in\tate. ~ns\ aceast\ dorin]\ a noastr\ nu
func]ioneaz\ aici.

O.V.: Pentru c\ r\m`n acolo?
R.V.G: Nu. Revin `n ]ar\, dar nu

g\sesc locuri de munc\ pentru c\ exis t\
o corup]ie imens\ `n lumea medi ca l\ de
aici. {i `mi vine `n minte un exem plu nu
foarte vechi. Am avut o studen t\ rezi-
dent care a studiat la noi doi ani [i
opera foarte bine. La sf`r[itul sta giului l-
a `ntrebat pe fostul ei director din ]ar\
dac\ [i-ar putea continua meseria aici,
s\ implementeze anumi te lu cruri pe care
le-a `nv\]at la noi. Iar ti pul i-a spus „da,
bine`n]eles. ~mi pu ne]i pe mas\ 300.000
de franci belgi eni, care `n seamn\ 8.000
de euro, [i pu te]i veni oric`nd”.

O.V.: Atunci s`nte]i de acord cu
tinerii medici rom=ni forma]i `n str\ -
 in\tate care sus]in c\ `n ]ar\ nu au
nici o [ans\ pentru a-[i profesa me se -
ria?

R.V.G.: Da, cred c\ au dreptate.
Ceea ce urmeaz\ s\ v\ spun nu am pu -
tut verifica, dar cred c\ este adev\rat.
Cineva de aici mi-a spus c\, dac\ un
t`n\r student afl\ de existen]a, spre ex-
emplu, la Pa[cani, a unui loc pentru un
medic chirurg, o s\ mearg\ la conducere
s\ afle mai multe detalii. Aco lo, trebuie
s\ aib\ pentru func]ionari un plic, pe
care s\-l uite pe biroul lor, [i atunci con-
ducerea spitalului `l va scoa te la con-
curs, public`nd un anun] `ntr-un ziar.
Dar prin acel plic, anun]ul nu se mai
face `ntr-o publica]ie local\, ci undeva
prin Arad, pentru ca nimeni s\ nu `l
vad\. V\ mai pot da un exemplu.
Cunosc un excelent neurolog ro m=n ca -
re a venit la noi s\ lucreze, a re ve nit aici,
apoi a studiat iar `n Bel gi a, [i spera s\
revin\. ~ntr-o zi, `n s\, a trecut pe la noi
[i, `nainte de plecare, mi-a spus c\ „a[
vrea s\ [ti]i ur m\ torul lucru. Nu am
nevoie de bani. Problema nu este aici.

Dar dac\ m\ `ntorc `n Ro m= nia, `n doi
ani o s\ lu crez ca ei, lucru pe care nu `l
vreau. Prin urmare prefer s\ m\ expa-
triez [i s\ r\m`n aici.” Iar acum, dum-
nealui ocup\ un post important `ntr-o
universitate francez\. Cred c\ acest om,
aici sau oriunde `n ]ar\, ar fi f\cut un
servi ciu extraordinar de ne u rologie.
Este p\ cat. Rom=nia pierde `n acest fel.
Mul]i tineri care vin la noi ajung la un
moment dat s\ se descurce at`t de bi ne,
`nc`t reu[esc s\ schimbe lucrurile prin
num\rul lor, dar acest lucru nu s-a `n -
t`mplat [i `n Rom=nia pentru c\ au fost
descuraja]i [i au plecat `ncetul cu `nce-
tul. ~n ]ar\ aici nu a existat niciodat\
aceast\ mas\ critic\ care s\ fac\ lu-
crurile s\ mearg\.

S`nt tineri care vin s\ studieze la noi
[i care nu vor s\ se mai `ntoarc\. La
`nceput studiau `n Belgia un an sau doi
de formare. Acum, am ]inut c`teva ore
aici la Ia[i [i prima `ntrebare pe care mi-
au adresat-o la terminarea cur sului a
fost: „exist\ posibilitatea s\ ve nim s\
facem to]i anii de preg\tire la voi?”,  iar
al]ii care s`nt `n anul al III-lea mi-au
spus c\ vor veni s\ studieze al II-lea
ciclu la noi `n universitate. Con si der c\
[i aceste dou\ aspecte s`nt foar te `ngri-
jor\toare pentru Rom=nia.

„„DDrraagg\\  ddoommnnuullee,,  mmeeddiicciiii
rroommâânnii  ss`̀nntt  uunn  fflluuxx  ccoonnttiinnuuuu””

O.V.: Pe de alt\ parte s`nt str\ ini,
francezi, care `[i iau diploma aici [i
apoi pleac\ ̀ n ]ara lor pentru a se ̀ ns -
crie la reziden]iat. Ce p\rere ave]i de-
spre afirma]iile reprezentan]ilor
Ordinului Medicilor din Fran]a ca re
au anun]at c\ nu vor mai accepta la
concurs astfel de studen]i?

R.V.G: Este adev\rat, `ns\ acest sis-
tem este de-a dreptul bolnav, prost
g`ndit. De exemplu, `n Belgia, acela[i
sistem prevede c\ „anul acesta putem
forma numai X speciali[ti”. Dar pentru
ca spitalele s\ func]ioneze trebuie mai
mul]i asisten]i, motiv pentru care l\ sam
s\ vin\ cadre din Rom=nia, Po lo ni a
etc. Deci este ilogic ca politic\, pen tru
c\ odat\ ce studen]ii belgieni forma]i de
noi termin\ studiile, pot r\ m`ne `n sis-
tem, pentru a acoperi aceas t\ nevoie pe
care ministerul o re par\ pe moment pri-
mind cadre din str\ in\tate. Acest sistem
este f\cut pen tru a dimi nua num\rul
medicilor, dup\ un calcul foarte gre[it

`n Belgia [i cred c\ `n Fran]a la fel. ~n
plus, este prost g`ndit [i din alte dou\
cauze. Eu, de exemplu, am o diplom\
de medic, s`nt `nscris `n Ordinul
Medicilor, dar de nou\ ani nu mai pro-
fesez, pentru c\ s`nt pensionat. Dar tot
fac parte din acest ordin. Deci acest sis-
tem calcu lea z\ c`]i medici s`nt pentru
100.000 de locuitori f\r\ a ]ine cont de
pensio nari, care evident c\ nu mai lu-
creaz\, sau de doctori]ele care pe l`ng\
serviciu `ntre]in [i casa, lucr`nd part-
time. Din cauza aceasta `[i dau seama,
t`r ziu, c\ `n c`]iva ani nu vor mai fi of-
talmologi, ginecologi sau altfel de spe-
ciali[ti.

O.V.: Conform unor statistici,
numai anul trecut 2.000 doctori au
plecat `n str\in\tate.

R.V.G: Eu am aflat `n aceste zile c\
cifra ar ajunge [i la 10.000 dac\ am
aduna ultimii ani. Legat de asta, `mi
amintesc c\ am sunat acum c`teva s\p -
t\m`ni la Ministerul S\n\t\]ii `n Bel-
 gia s\ `ntreb de un dosar al unui
rezident [i i-am spus func]ionarei „as-
culta]i, dureaz\ 100 de luni. V-a[ fi `n ]e -
les dac\ ne aflam la `nceputul anului
universitar, c`nd studen]ii abia vin, dar
s`ntem `n luna decembrie.” {i ea mi-a
r\spuns: „Drag\ domnule, medicii ro -
m=ni s`nt un flux continuu”. S`nt c`]iva
ani de c`nd a `nceput acest fe no men.
Pune]i-v\ `n locul lor. A]i urmat o for-
mare profesional\ strict\ care v-a luat
c`]iva ani buni de studiu, lucru des tul de
dificil. V-a]i perfec]ionat `n str\ i n\ ta te,
a]i ̀ nv\]at tehnici noi [i ave]i abilitatea de
a utiliza aparate mo der ne. ~n schimb,
c`nd reveni]i `n ]ar\ pentru a lu cra, di-
rectorul v\ spune: „De acum `ncolo ve]i
lucra cum lucrez eu [i ve]i ui ta tot ce a]i
`nv\]at dincolo”. Nici nu intr\ `n
discu]ie s\-i po]i folosi instrumentele,
iar c`nd pleac\ `n vacan]\ le `ncuie `n
dulap [i pleac\ cu cheia la el. Ce a]i face
`n locul lor? A]i a[tepta po liticos s\
revin\ [eful [i s\ `ntreba]i „domnule, v\
pot folosi aparatele?”. Iar dac\ nu uti-
liza]i un timp aceste apa rate v\ pierde]i
din experien]\. Am `ntrebat acum c`teva
s\pt\m`ni un t` n\r radiolog care e la noi
cum merg lu cru rile [i mi-a spus „exce-
lent, p`n\ acum doar am v\ zut radi-
ografii, acum le fac”. Re zul ta tul
cursului: este `n Lille, `n Fran]a, de fi -
nitiv, `mpreun\ cu so]ia sa oftalmolog.
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Nu a existat niciodat\ o mas\ critic\ `n Rom=nia care
s\ fac\ lucrurile s\ mearg\

„Scopul nostru ini]ial a fost a fost ca bolnavii din Ia[i s\ fie `ngriji]i bine”

� interviu cu prof. univ. dr. Robert Van Gestel, fondatorul Clinicii de Chirurgie Vascular\ de la Spitalul „Sf`ntul Spiridon” din Ia[i

Clinica de Chirurgie Vascular\
de la Spitalul „Sf`ntul Spiridon”
din Ia[i a fost `nfiin]at\ `n 1994 la ini -
]iativa prof. univ. dr. Cristian Dra -

gomir, care i-a avut colaboratori pe
prof. univ. dr. Victor Strat [i pe
medicul belgian prof. univ. dr. Ro bert
Van Gestel. P`n\ `n 1990 `ns\, `n ca -
drul spitalului func]iona un comparti -
ment adresat acestei specializ\ri „ca re
se ocupa de arteriopatii, dar num\rul
de opera]ii de revascularizare efectu at
`ntr-un an era de maxim zece”, dup\
cum spune prof. univ. dr. Radu Popa,
[eful sec]iei de chirurgie vascular\.
Dup\ ce chirurgul de la Bruxelles a
ajuns `n Rom=nia [i a constatat situa -
]ia critic\ din spital, acesta a revenit
`n fiecare an la Ia[i c\ s\ ajute me di -
cii cu cazurile mai complicate, „f\ -
c`nd parte zilnic din echipa
operatorie. Ast fel ne-a `nv\]at multe
tehnici [i cred c\ dac\ nu ar fi venit s\
ne ajute nu am fi reu[it s\ o scoatem
la cap\t `n multe situa]ii”, a mai ad\ -
u  gat prof. univ. dr. Radu Popa.

Acesta apreciaz\ c\ `nfiin]area
sec ]iei de chirugie vascular\ a avut un
impact major pentru comunitate.
„Dac\ p`n\ `n 2007 se operau `n me -
die 300 – 400 de pacien]i, din mo-
 men tul realiz\rii sec]iei num\rul
in ter ven]iilor a crescut logaritmic, `n
2011 num\rul lor fiind egal cu 1.100”.
~n ianuarie 2012 conducerea spitalu-
lui a hot\r`t s\ dea clinicii numele
doc torului care a ajutat la `nfiin]area
acesteia, Robert Van Gestel. Decizia
a fost „de mul]umire pentru un om
care de 22 de ani [i-a sacrificat va can -
]ele sale pentru a veni `n Ro m= nia [i
dup\-amiezile de acas\ pentru a tria
material folositor Spi ta lului «Sf`ntul
Spiridon». R\m`ne un exem  plu de
d\ruire pentru semeni care greu se
poate egala”, a conchis [e ful Cli nicii
de Chirurgie Vas cu la r\ „Ro bert
Van Gestel” din Ia[i.

De-a lungul bisturiului



„Da, am auzit de ’nea Macovei.
St\ pe vale. Mai vine pe aici s\ mai
bea c`te un pahar de ceva”, `mi spu-
ne unul din clien]ii barului de l`ng\
[coal\. „Era om respectat pe vremea
mea”, intervine alt b\rbat, ceva mai
`n v`rst\ dec`t primul. „El f\cea in-
jec]ii copiilor bolnavi, femeilor [i cu
morfin\ b\tr`nilor cu dureri [i care
mai aveau pu]in p`n\ s\ moar\. Apoi,
[tiai c\ dac\ vine Macovei cu popa,
c\ el era [i dasc\l, e gata mo[neagul”.
Face o pauz\ s\ dea pe g`t paharul
mic [i s\ comande un altul. „Din cau-
za asta era `ntre noi o glum\, la mo[-
negii care fumau...”, se opre[te s\-[i
aprind\ ]igara, „...[i beau, le strigam
«Tataie, ]i-i dor de Macovei de bei?».
Na, eram tineri pe vremea aia. Acum
strig\ al]ii la noi de pop\ [i de cimitir.”

Singurii [[ase ddin jjude]
Acas\ la ’nea Macovei m-a con-

dus un nepot de-al s\u. Nu a mai stri-
gat la „b\tr`ni”, ci m-a invitat el `n
locuin]a din chirpici, cu cerdac, gea-
muri mici [i cu t`mpl\ria scorojit\ de
timp. E o cas\ mic\ cu dou\ camere
desp\r]ite de un hol mare. Pe b\tr`n
l-am g\sit `ntins `n pat, iar pe so]ia
acestuia, tanti Lucica, pe un scaun l`n-
g\ c\p\t`iul acestuia, citindu-i. A[-
teapt\ s\ m\ a[ez `n cap\tul cel\lalt
al camerei, la mas\, apoi `mi `mp\r-
t\[esc c`t s`nt de ferici]i c\ le mai
calc\ oamenii pragul. „Toat\ iarna [i
mai ales c`nd a fost z\pada mare, un
nepot ce mai trecea pe aici s\ vad\
dac\ mai tr\im, s\ mai aduc\ lemne
sau ap\, c\ noi nici nu puteam deschi-
de u[a din cauza z\pezii”, spune of-
t`nd tanti Lucica. ~n camer\ ̀ ncepe s\
se lase `ntunericul [i doar un pahar
afumat transformat ̀ n candel\ ̀ mpr\[-
tie molcom pu]in\ lumin\. Pe mas\
s`nt c`]iva sfin]i[ori un[i din bel[ug
cu miere [i nuc\, iar l`ng\ ei o pung\
de stafide desf\cut\.

„De mine ce pot s\-]i zic?”, `n-

cepe gros, asemenea unui pop\, b\-
tr`nul. „Am 88 de ani. ~s mai mare cu
doi ani dec`t nevasta. Am`ndoi copaci
g\uno[i de acum.” {i `ncearc\ s\ r`d\,
dar o tuse nervoas\ nu-i d\ voie. ~mi
poveste[te m`ndru, f\c`nd pauze lungi
de fiecare dat\ c`nd obose[te, c\ a f\-
cut [coala general\ `n sat apoi patru
ani la {coala de c`nt\re]i biserice[ti
din Ia[i, c\ci de mic `i pl\cea s\ fre-
doneze psalmii [i rug\ciunile `n stra-
na bisericii, [i un an la Ofi]eri Sani-
tari. „De r\zboi am sc\pat c\ aveam
liceul. A[a era atunci. Carte mai mul-
t\ am avut doar eu [i al]i cinci pe tot
jude]ul Boto[ani c`nd ne-a chemat la
comandament.” E `ntrerupt de alt\ tu-
se, a[a c\ tanti Lucica continu\ s\-mi
povesteasc\ cum, de[i era educat, so-
]ul ei nu a sc\pat de armat\. A fost de-
ta[at la Abrud, `n jude]ul Alba, la
Subofi]eri de Munte, unde „a f\cut
`ntr-un an ce au f\cut al]ii `n trei, c\
instruc]ia era grea tare”.

30 dde mmedici `̀n 330 dde aani
Din 1950 s-a `ntors `ns\ `n co-

muna natal\, `n Todireni, unde s-a
angajat ca felcer, cum erau numi]i
asisten]ii medicali `n acea perioad\.
„~n 30 de ani de meserie am `nt`lnit
tot felul de probleme. Epidemii nu am
avut, dar erau cazuri de scarlatin\ [i
hepatit\ pe care o g\seai peste tot. ~n
rest, m\ ocupam mai mult cu depara-
zitarea prin [coli, cu `ngrijirea lehu-
zelor [i ce mai spunea medicul deta-
[at la noi s\ mai fac.” A schimbat 30
de medici `n tot at`]ia ani de meserie.
„Nici unul nu voia la ]ar\ a[a c\ ple-
cau c`t de repede puteau. Mereu zi-
ceau c\ s`nt doar `n trecere.” ~[i pune
m`inile pe piept `ncruci[`nd degetele
[i parc\ `ncepe s\ doarm\, dar `l face
atent tanti Lucica, a[a c\ `mi poves-
te[te `n continuare. „Am avut doctori
de prin toat\ ]ara. A venit unul din
Timi[oara. Niculi]\ `l chema [i nu
[tiam ce s\-i d\m de m`ncare c\ nu
era obi[nuit cu de-ale noastre, dar foa-
mea l-a `nv\]at.” Ofteaz\ ad`nc, parc\
`ncerc`nd s\-[i adune for]ele care i-au
r\mas ca s\-[i aminteasc\ mai bine.
„Eram t`n\r odat\, mergeam la pe-
treceri. Eram «Macovei care face in-

jec]ii la femei». A[a mai r`deam eu cu
prietenii mei.” ~ntunericul a pus st\-
p`nire pe `ntreaga `nc\pere. Candela
este singura care mai `mpr\[tie c`teva
raze calde de lumin\ `n camera nea-
gr\, desen`nd umbre lungi pe varul al-
bastru al pere]ilor. Tanti Lucica se ri-
dic\ greu de pe scaun s\ aprind\ be-
cul acoperit cu un ziar „ca s\ nu der-
anjeze la ochi”. De cum s-a luminat
camera v\d pe un perete o carpet\
cusut\ de b\tr`n\, fotografii `ng\lbe-
nite a[ezate `n rame scorojite [i icoana
pus\ la loc de cinste `ntr-un [tergar
brodat. 

„~n sat erau multe lucruri odat\,
dar s-au distrus. Era o cas\ de na[-
teri, cantina care f\cea m`ncare pen-
tru angaja]i [i lehuze, dispensarul un-
de doctorul avea o camer\, tr\sur\ cu
c\ru]a[ cu care aduceam m`ncare [i
medicamente. C`te nu erau?” Ofteaz\
`n timp ce-[i ]intuie[te privirea `n ta-
van. „Atunci st\tea acolo medicul, la
dispensar. ~l g\seai [i noaptea [i ziua.
Nici la gagici nu pleca, veneau ele la
el.” ~ncepe s\ r`d\ gros, gutural, [i gea-
murile parc\ vibreaz\ lovite de sune-
tele vocii sale. „Acum are doctorul
din sat program c`te dou\ ore pe zi [i
nici atunci nu vine.” De sup\rare ani-
m\ ritmul `n care vorbe[te, dar vo-
cea `i este din ce `n ce mai stins\. „A
obosit”, `mi spune tanti Lucica. 

Cru]at\ dde uun rrus
„Am avut am`ndoi via]\ grea. Eu

am s\pat tran[ee mai bine de [ase luni
c`nd aveam vreo 16 ani”, spune b\tr`-
na. Atunci a sc\pat de moarte de mai
multe ori, `ns\ cel mai clar `[i amin-
te[te c`nd a fost salvat\ de la `nec de
un rus. „A fugit din convoi un b\iat
[i a s\rit ̀ n Sitna. Dup\ el am zis c\ sar
[i eu, numa’ c\ eu uitasem c\ nu [tiu
s\ `not. M\ g`ndeam doar la cum s\
fug mai repede de ru[i.” Era la jum\-
tatea lunii octombrie, iar apa prindea
deja c`te o foi]\ sub]ire de ghea]\ pe
timpul nop]ii. S-a apucat cu putere
de iarba de pe fundul apei [i s-a tras
spre mal unde i-a venit `n ajutor o
r\chit\. Aici o a[tepta rusul cu pu[ca
la ochi, gata s\ trag\, dar s-a r\zg`ndit
[i i-a `ntins patul armei. „Nu [tiam

ce s\ fac, dac\ s\ ies sau s\ r\m`n `n
ap\. Am ie[it, dar sus m-a a[teptat o
b\taie bun\ [i dup\ ce m-au `nvine]it
bine am r\mas `ntins\ pe p\m`ntul re-
ce ca s\-mi revin.” Mergea zilnic zece
kilometri sau mai mult, `n coloan\,
p`n\ ̀ n zonele unde solda]ii ru[i aveau
nevoie de tran[ee, iar acolo trebuia
s\-[i fac\ norma zilnic\. Trebuia s\
sape un metru jum\tate ad`ncime [i
cinci metri lungime c\ altfel „m`n-
cam b\taie [i nu mai m`ncam altce-
va la mas\”. 

Munca la tran[ee [i solda]ii ce `i
supravegheau permanent nu le-au
furat complet copil\ria. ~[i aminte[te
cum s-a `nc\ierat cu o coleg\ cu care
lucra, fat\ din acela[i sat, ̀ n canalul s\-
pat pe jum\tate. „I-am tras o p\ruia-
l\ bun\ c\ nu voia s\ scoat\ p\m`ntul
din [an]. Am floc\it-o olecu]\ [i ne-am
`ntors la s\pat. Na, eram copchii”, a-
poi fa]a i se lumin\ cu un z`mbet ce
l\s\ s\ i se vad\ din]ii albi. Trece m`-
na prin fa]a ochilor `ncerc`nd parc\ s\
dea la o parte un v\l. „Multe am f\-
cut. M-am luat la har]\ [i cu un ofi]er
c\ mi-a luat baticul. Eu eram `n co-
loan\, iar el pe cal [i c`nd a trecut pe
l`ng\ mine mi l-a luat. Dar eu ce m-am
g`ndit?”, [i f\cu ochii mari de parc\
ar tr\i din nou momentul, „c\ nu au
voie s\ se ia de noi f\r\ motiv, a[a c\
mi-am f\cut curaj [i m-am dus de l-am
luat `napoi. Eram mic\ [i dr\coas\
c`nd eram t`n\r\.” Cade pe g`nduri o
perioad\ [i doar respira]ia grea, ca
un sfor\it, [i focul ce trosne[te `n so-
b\ mai ̀ ntrerup lini[tea camerei. ’Nea
Macovei a adormit cu totul, cu m`i-
nile `ncruci[ate pe piept, respir`nd rar
[i ap\sat. 

„La 113 aani ee ggata dde
m\ritat”

„Acum vreo 70 de ani, pe 25
martie era s\ moar\ tot satul. Dum-
nezeu ne-a sc\pat c\ a nins puternic

[i ru[ii nu au putut trece pe aici, ci au
mers pe coama dealului”, [i arat\ cu
degetul spre geamul din spatele meu
prin care se puteau vedea movilele
de p\m`nt ce str\juiau ̀ ntreaga comu-
n\. „Toate au un scop, iar Dumnezeu
nu r`nduie[te f\r\ motiv lucrurile.” ~n
ochii calzi ai b\tr`nei Lucica apar
lacrimi, dar nu coboar\ nici una pe
obraz. R\m`n s\-i luceasc\ `n priviri.
„Bine c\ am copiii la casa lor, nepo-
]ii la fel, [i am [i o str\nepoat\ care
are 13 ani. E gata de m\ritat [i ea.”
Z`mbe[te larg aduc`ndu-[i aminte
chipul copilei de[i o vede foarte rar,
o dat\ pe an, vara. 

„Am avut patru copii, dar doi
mi-au murit.” ~[i fr`nge m`inile ̀ n poa-
l\ ca s\ `[i poat\ st\p`ni lacrimile [i
trage ad`nc aer `n piept. ~nghite `n
sec [i `ncearc\ s\-[i alunge durerea
ce i-a cobor`t `n suflet. Se simte vi-
novat\ pentru soarta lor. „Mi-au mu-
rit, de[i trecuse pericolul pentru ei. Nu
mai erau firavi ca cei nou-n\scu]i. S-au
`mboln\vit din senin c\ se perindau
tot felul de boli atunci [i nu se g\-
seau medicamente. Unul avea un an,
iar cel\lalt mi-a murit la patru, dar mul-
]umesc lui Dumnezeu c\ i-a ]inut pe
ceilal]i doi.” 

Nu a r\mas nici unul dintre copii
`n satul natal, ci au plecat „s\-[i cau-
te norocul” la Bucure[ti. Am`ndoi au
ie[it la pensie, unul av`nd 60 de ani,
iar cel\lalt 62. {i ei calc\ pragul p\-
rin]ilor la fel de rar ca str\nepoata.
Doar o nepoat\ mai ̀ ndep\rtat\, pe ca-
re au crescut-o de mic\, ̀ i mai vizitea-
z\ din c`nd `n c`nd, `mpreun\ cu alte
rude care au r\mas `n sat [i nu s-au
`mpr\[tiat prin lume. „Greu am tr\-
it”, spune stins tanti Lucica. „Greu
am tr\it [i, de ar fi s-o iau de la cap\t
[i s\ trec prin ce am mai trecut, nu a[
mai vrea s\ vin iar pe p\m`nt”.

Andrei MMIHAI

Singur\tate vegheat\ de candel\
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Familia care a adus tran[eele
r\zboiului `n dispensarul din sat
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C`nd lumea pare s\ `i uite, b\tr`nii se `nc\lzesc cu 
pove[tilor spuse la gura sobei

 „c`nd a fost z\pada mare, un nepot ce mai trecea pe
aici s\ vad\ dac\ mai tr\im”  c`nd `l vedeau pe felcer
c\ umbl\ cu dasc\lul prin sat, oamenii [tiau c\ cineva
e pe moarte  to]i copiii le-au plecat de acas\

’Nea Dumitru [i Tanti Lucica au aproape un secol de amintiri

~n casa Macovei locu-
ie[te cea mai b\tr`n\

familie din satul Cerne[ti.
De mai bine de jum\tate
de secol, ’nea Dumitru [i
tanti Lucica au `nv\]at s\
`nfrunte timpul `mpreun\,
mereu nedesp\r]i]i. „Bu-
nelul”, cum `i spun nepo-
]ii, a lucrat ca asistent
medical sau felcer. Tanti
Lucica, `n schimb, a
lucrat la colectiv, scri-
jelind p\m`ntul cu sapa
sau chiar cosind [i a
avut grij\ de cas\ [i de
copii. Am`ndoi au str`ns
`n desaga vie]ii pove[ti
de spus la gura sobei,
`ns\ de cele mai multe
ori nu au cui s\ le zic\.
Acum s`nt unul pentru
cel\lalt bastonul `n care
`[i sprijin\ anii atunci
c`nd lumea uit\ s\ le
mai p\[easc\ pragul
casei din chirpici.



Am `n fa]a ma[inii de scris batis-
ta pe care am `nmuiat-o `n s`ngele
celor care au c\zut la c`]iva metri `n
fa]a mea. {i nu [tiu dac\ a]i mai v\-
zut p`n\ acum fl\c\rile de la gura ar-
melor automate dincolo de c`mpuri-
le de instruc]ie ale armatei sau de
timpurile v`n\torii. Nu [tiu dac\ de-
tun\turile v-au mai fost cunoscute `n
afara sunetelor casnice, habituale. {i
tot a[a, nu [tiu dac\ a]i sim]it vreo-
dat\ mirosul dulceag al s`ngelui
`mpr\[tiat pe trotuare. Dumnezeu
[tie dac\ m-a[ fi g`ndit vreodat\, la
v`rsta asta, c\ exist\ o Moarte pe
care s-o `mpr\[tie cei care vorbesc
tot rom=ne[te.

~n seara zilei de 21 Decembrie,
s-a tras prima oar\ [i au c\zut primii.
E cumplit\ revela]ia faptului `n sine;
fiindc\ ]i-e tare greu s\ crezi c\ te-ai
aruncat instinctiv la p\m`nt, `n [uie-
rul gloan]elor, iar, c`nd te-ai ridicat
de jos, ]i se lipiser\ blugii de pielea
picioarelor, fiindc\ erau plini de s`n-
ge. C`t de incredibil\ a fost lovitura
bastoanelor [i a paturilor de pu[c\
asupra trupului! C`t\ sim]ire ai mai
fi putut avea c`nd t\lpile adida[ilor
se `ncleiaser\ `n buc\]ile de creier
risipite pe jos! A[a-i c\ am dreptul s\
pl`ng?

Pu]in mai `ncolo de locul `n care
strigam, `mb\rb\t`ndu-ne unii pe al]ii
[i `ncerc`nd s\ nu ne oferim incon[ti-

en]i b\t\ii armelor uciga[e, un fetid
miros de motorin\ ars\ `l `mpr\[tiau
tancurile. Ne-am dus la cei ce tr\-
geau `n noi ca `n iepuri, sim]indu-se
atotputernici `ntre at`]ia nevolnici, [i
le-am ar\tat obrazul, i-am `nconju-
rat, amintindu-le de p\rin]i [i rug`n-
du-ne de ei ca de soare. Apoi am cre-
zut, am vrut [i vrem s\ credem c\ nu
`n]elegeau ce vorbim. A doua zi
diminea]\, merg`nd printr-un cartier
al Clujului, m-am `nt`lnit cu cei ca-
re-[i duceau mor]ii la groap\. {i ca
batjocorirea noastr\ s\ fie deplin\,
hienele din seara precedent\ `i t`r`se-
r\ prin pia]\, intimid`ndu-i pe cei
slabi [i `nd`rjindu-i pe ceilal]i. Ce-au
f\cut cu blindatele? Ca la Timi[oara,
au „ras” etajele superioare ale blocu-
rilor, ferestrele luminate, ca s\-i
secere pe curio[i. {i-au reu[it de at`-
tea ori!

C`nd ora[ul devenise o mare de
lum`n\ri aprinse, al]ii, `n demen]a
renun]\rilor la renun]\ri, fixau prin
luneta pu[tilor ochii, obrajii celor
care pl`ngeau de bucurie la aflarea
marilor ve[ti. S`nt cei pe care `i cere
m`nia noastr\!

Iar dac\ ne-a r\mas de `nv\]at,
atunci singur glasul libert\]ii este!

Mihai-R\zvan  UNGUREANU
`n „Opinia studen]easc\”, 
nr. 2 – 26 decembrie 1989
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 dup\ ce fuga `n afar\ a alfabetiza]ilor va c\p\ta propor]ii, probabil `n locul unde
se ridicau [coli sau universit\]i vor s\pa b\ie]ii guri de min\  a doua zi, merg`nd
printr-un cartier al Clujului, m-am `nt`lnit cu cei care-[i duceau mor]ii la groap\

De la jurnalist la prim-ministru

Reporter de front

Blugii ne erau plini de s`nge
 calfele cizmarului tr\geau `n noi ca `n iepuri

Mihai-R\zvan
Ungureanu, actua-

lul prim-ministru al
României, scria `n anii
facult\]ii la revista
„Opinia studen]easc\”,
una dintre pu]inele
publica]ii care avea
curaj, `n perioada
comunismului [i `n
tumultoasa tranzi]ie de
dup\, s\ publice texte
cu atitudine, care
reflectau opinia str\zii,
[i nu cea a Partidului
unic sau a celor care
au preluat ulterior con-
ducerea. Am g\sit `n
arhive c`teva texte pe
care le-am reprodus
aici, cu scopul de a
readuce c`teva pagini
de istorie `ntr-una de
actualitate.

Inimaginabil\, ca amploare [i
ca efecte, ac]iunea, vajnica ac]iune
minereasc\ din 14 [i 15 iunie. Ti-
tlul mi l-a oferit un jurnal nem]esc
care, `nc\ de la prima pagin\, nu
ezit\ s\-l clasifice pe „ales” ca fiind
„unul dintre cei ce experimenteaz\
metode mai vechi, dar temeinic
verificate”; de altfel, probabil c\ ne
mai r\m`ne s\ a[tept\m o noapte a
v`n\torii de intelectuali, unde cei
viza]i vor fi lua]i de-a valma, oche-
lari[ti, b\rbo[i, `mbr\ca]i `n blugi,
purt\tori de tricouri cu inscrip]ii `n
englez\, adic\, mai pe l\murirea
tuturor, nenoroci]ii ce-[i vor fi purtat,
la ei, carnetele de student sau legi-
tima]iile de serviciu din universi-
t\]i [i [coli. Pesemne c\ v\ ve]i `n-
treba, inocen]i `n imposibilitatea
de a `ntrez\ri de unde porne[te ca-
bala, ce anume ar putea duce la re-
presalii extinse. Nu mi-e greu s\
ofer acum un scenariu, pentru care
`mi rezerv dreptul de a cere copy-
right: apare la televizor, spune c\ a
fost r\nit (asta dup\ ce, cu c`teva
minute mai-nainte, Marinescu, ori
Popescu, ori Stark, ori Mitu vor fi
g`f`it, deja, `n microfon, c\ X-ules-
cu a fost ucis, secundan]ii maltra-
ta]i [i c\ Revolu]ia e-n pericol, c\
armata e cu ei / noi), `[i arat\ zg`-
rietura de pe bra] [i arunc\ mul]imii
binecuv`ntarea pentru jaful [i
omorul generalizat. ~ntre timp,
„Cinste lor, / Cinste lor, / Cinste

lor / Minerilor!!”. {i a[a se va sal-
va ]ara de la pieirea la care o ducea
produsul occidental neaclimatizat
`n Rom=nia, numit „democra]ie”.

Nu’[ cine `mi tot c`nta la ure-
che cum c\ minerii n-au ac]ionat `n
deplin\ cuno[tin]\ de cauz\. De-
aici [i p`n\ la a afirma c\ devenis-
er\ necesari nu mai e dec`t un sin-
gur pas. Dup\ ce fuga `n afar\ a
alfabetiza]ilor va c\p\ta propor]ii,
probabil `n locul unde se ridicau
[coli sau universit\]i vor s\pa b\ie]ii
guri de min\. Cam aici se ajunge,
`n cele din urm\. E `nfior\tor c\
uit\m lec]iile oferite de al]ii, mai
p\]i]i ca noi, acum o jum\tate de
secol. Resurec]ia aceasta a plebei
imunde asupra singurelor valori
recunoscute ale ]\rii scoate la
iveal\ ura atavic\ a ne`mplinitului
asupra celui ce [i-a f\cut, de bine,
de r\u, un drum `n via]\. Corolar:
fac minerii, nu minerii pe care-i
[tim din poezioarele lui Victor
Tulbure, ci unii mai „serio[i”,
legea presei, al\turi de tipografi.
~n mod logic, locul nostru de mun-
c\ ar trebui s\ se mute `n subteran-
ul de unde au r\s\rit. Chiar m\-ntreb
dac\, pentru zilele petrecute `n Ca-
pital\, guvernul nu le acord\ spor
de periclitate, c\-l merit\, s\racii. Au
venit cu l\mpa[ele [i-au plecat cu
radio-casetofoane „Sony”. Las’ c\
becuri mai g\sesc ei...

Acum `mi ve]i spune c\ s`nt,
eu `nsumi, violent [i c\ invit la vio-
len]\, ca s\ folosesc limbajul predi-
lect al „v`rfurilor de decizie”, vor-
ba lui Brucan. Departe de mine
interesul absurd de a st`rni magma
alterca]iilor: p\cat, `ns\, c\ Univer-
sitatea s-a aflat la un centimetru de
abisul ce i-ar fi adus pr\bu[irea. {i
p\cat c\ am v\zut cum `ncepe un
r\zboi fratricid!

Mihai-R\zvan UNGUREA-
NU `n „Opinia studen]easc\”, 

nr. 30 – iulie 1990

Cocteil Molotov

Batalioanele de asalt,
pentru lini[tea ]\rii

 c`]iva derbedei `l molesteaz\ pe Cornel Pumnea [i
televiziunea r\cne[te c\ minunata noastr\ democra]ie
este `n pericol

Nu-mi dau seama c`t de mult
pleac\ Gorbaciov capul la mitingurile
din Rom=nia, la cele datorate situa-
]iei de peste Prut `ndeosebi. ~n locul
lui, m-a[ fi culcat pe alea [apte sute
de mii de dolari, de la Nobel, i-a[ fi
cedat locul lui El]`n, succes, b\tr`ne!,
vezi c\ musulmanii se agit\, letonii
nu stau `n banca lor, `n plus, [i pe
moldoveni `i m\n`nc\ ni[te viermi –
calmeaz\-i pe veci, c\ merit\, nu cu-
nosc „realit\]ile istorice concrete”!
{i f\r\ El]`n au ap\rut ciuda]ii de g\-
g\uzi, ivi]i `n istorie ca etichetele de
bere pe sticlele de ulei, [i tot f\r\
El]`n, c\ pentru cel\lalt nu bag m`-
na-n foc, [i-au dat seama c\ ei mai
lipseau de la `mpropriet\rirea pe
etnii, cum se practic\ acum `n g\u-
noasa Uniune. Ca la pomana mortu-
lui, [i-au tras `n farfurie ce le-a fost
pe-aproape; cui `i p\sa c\ aveau at`ta
drept asupra p\m`ntului c`t am eu,
acum, asupra redac]iei de la „Opinia
studen]easc\”? M\-ntreb sincer dac\
oamenii \[tia, de r\m`n peste noapte
la vreun hotel, nu pleac\ diminea]a
`mpreun\ cu lenjeria de pat, dup\ ce
[i-au `nc`rligat numele pe p`nz\. Ne-
s\n\to[i, maic\! Dup\ ce se prind de
tine ca neghina de gr`u, te sug un
timp [i-apoi te-arunc\, ca pe otrepe.

Din ce fund\tur\ au r\s\rit nici bu-
nul Dumnezeu nu [tie, fiindc\ i-a
exmatriculat din documente, `ntr-at`t
de importan]i erau!

Aici facem mitinguri, scriam. Ieri
unul, azi unul, ieri vin dou\ sute, azi
o mie, m`ine, `ns\, ne vom `ngriji, ca
buni rom=ni ce s`ntem, de week-end
[i de filmul poli]ist de la un’[pe noap-
tea, apoi ne-nvelim mai bine cu p\-
tura. Miercuri, pe ne[tiute, inimo[ii
din Copou (figurile de studen]i care
pun be]e `n roate lini[tii na]ionale,
cu antecedente de dinainte de alegeri)
au cobor`t c\tre centru, doar-doar or
ie[i din sf`nta adormire cet\]eni, „cins-
ti]i” ai Ia[ilor, aceia[i capabili s\ vo-
cifereze, ore `n [ir, pentru orice alt-
ceva. S\ vii l`ng\ studen]i tot politi-
c\ se numea s\ faci, stimate „om de
bun\ credin]\”, [i `nc\ una `nalt\.
A[a, s-a transformat `ntr-o lec]ie se-
ver\ de patriotism, poate inutil oferi-
t\ celor care se scobesc `n nas c`nd
se c`nt\ Imnul. Au r\mas cu idiosin-
crazii schizofrene din mai sau iunie,
aplaud`ndu-[i `n dreapta [i-n st`nga
candida]ii. Iar acum, c`nd chiar este
nevoie de tot rom=nul, se uit\ dup\
picioarele portarului [i reclamele de
la peluz\. Dou\ sute de oameni la o
demonstra]ie `ntr-un ora[ cu patru

sute de mii de locuitori [i la treizeci
de kilometri de Prut = aglomera]ie
de coad\ la carne. Dup\ ce au cobo-
r`t la statuia lui {tefan, dup\ ce a
vorbit un p\rinte de la Mitropolie,
dup\ ce s-a c`ntat „Doina”, `n fine,
dup\ ce se sf`r[ise totul, poli]istul de
pe margine a f\cut, [i el, remarca:
„Acum merge]i s\ v\ odihni]i, c\ iar
avem alegeri acu[’!” S\racul, at`t a
priceput...

Mihai-R\zvan UNGUREANU
`n „Opinia studen]easc\”,

nr. 46 – noiembrie 1990

Martor ocular la mar[ul de pe 24 octombrie din Ia[i

Etichete de bere pe sticle de ulei
 g\g\uzii ne fur\ p\m`ntul str\mo[esc, Pre[edintele [ade ascuns `n castelul de la
Cotroceni

pagin\ rrealizat\ dde
Ioan SSTOLERU

num\rul 39 – septembrie 1990



Bucurie pe poante
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F\r\ `ndoial\ senza]ia media-ti-
c\ a s\pt\m`nii trecute a fost Sinteza
Zilei, Mihai G=dea versus Mihai
R\zvan Ungureanu.

Nici zece minute din emisiune
nu trec [i G=dea deja ̀ [i asum\, invo-
luntar, pozi]ia de inferioritate fa]\ de
premier, prin replicile „v\ mul]u-
mesc pentru corectur\” [i „discu]ia
cu un intelectual este diferit\”. Mo-
deratorul nu respect\ o norm\ de ba-
z\ a jurnalismului, pun`nd mai mul-
te `ntreb\ri `ntr-una, fiind din nou
corectat: „pune]i-mi dumneavoastr\
`ntrebarea”. Orice ar face, `[i d\ de
gol lipsa de profesionalism: „V-am
ascultat cu foarte mult\ aten]ie [i,
cum sper c\ s-a observat, nu v-am ̀ n-
trerupt”, de parc\ a[teapt\ un premiu
pentru c\-[i las\ invitatul s\ vorbeas-
c\. Trage concluzii telenovelistice,
precum „cancerul nu a[teapt\” [i se
comport\ ca un copil care `ncearc\
s\-[i impresioneze superiorul: „Noi
v-am transmis `n direct”.

De cealalt\ parte, premierul se
joac\ cu intervievatorul s\u: „~mi
este greu s\ ̀ n]eleg logica acestei pre-
supuneri” – profit\ de pozi]ia de su-
perioritate pe care [i-a asumat-o, f\-
r\ a r\spunde propriu-zis la `ntreba-
re (c`nd logica [i ra]iunea din spate-
le ei erau destul de clare: dac\ este un
premier care poate ac]iona dup\ cum
consider\ c\ este corect sau dac\ are
anumite „restric]ii” impuse de c\tre
coali]ia de guvernare).

{i, c`nd G=dea termin\ cu `n-
treb\rile ce au ca scop p\tarea inter-
locutorului, sub pretextul interesului
public, [i realizeaz\ c\ nu a ajuns ni-
c\ieri, `[i d\ pe fa]\ caracterul ta-
bloid, de cea mai joas\ spe]\ jurna-
listic\, ca o ieftin\ lovitur\ sub cen-
tur\: „Care este rela]ia dumneavoas-
tr\ cu doamna Elena Udrea?” Nu-
mai c\ lovitura nu-i iese, premierul
`ncurc`ndu-l `nc\ o dat\ pe G=dea cu
un exerci]iu de logic\. Este amuzant
[i chiar satisf\c\tor, pentru consuma-
torul de media obosit [i agasat de pro-
duse de pseudo-jurnalism precum
G=dea, cum MRU `l bate cu astfel
de exerci]ii [i `l las\ pe acesta `ntre-
b`ndu-se ca un copil ofticat „e doar
un exemplu?”.

P`n\ la urm\, de ce a fost meciul
c`[tigat de MRU? Simplu, el reu-
[e[te s\-[i `ndeplineasc\ func]ia de
politician (este diplomat, calm, in-
teligent, ofer\ r\spunsuri solide, cu
con]inut, dar totu[i reu[e[te s\ evite
capcanele [i ]intele moderatorului),
pe c`nd G=dea, dac\ `l putem numi
jurnalist, este unul ratat – dac\ sco-
pul unui interviu este de a-]i v`na [i
prinde interlocutorul, l-am v\zut pe
prezentatorul TV timorat, cople[it, `n-
vins. A `ncercat s\ ia taurul de coar-
ne spre final, dar era prea t`rziu. L-a
asmu]it pe Badea asupra lui, dar nu
i-a ie[it nici a[a. Cine a avut de c`[ti-
gat dup\ seara de mar]i? Antena 3:
zece puncte de rating; MRU: simpa-
tie c`t cuprinde; G=dea: o carte de
Alexandru Graur; publicul: c`te-
va r\spunsuri, nimic concret.

Ioan SSTOLERU

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

Rela]iile dintre americani si tali-
bani au avut iar\[i de suferit, dup\ un
nou incident `n Afganistan. Lucrurile
au `nceput s\ se `nr\ut\]easc\ acum
trei s\pt\m`ni, c`nd „exemplare din
Coran, confiscate de la de]inu]ii unei
`nchisori din baza american\ din Ba-
gram, 60 km nord-est de Kabul, au
fost incinerate, Washingtonul invoc`nd

faptul c\, folosindu-se de aceste c\r]i
sfinte, prizonierii `[i transmiteau me-
saje `ntre ei” (Hotnews, 24 februarie). 

Situa]ia a degenerat duminica tre-
cut\, c`nd un american a p\r\sit baza
american\ din sudul ]\rii, provincia
Kandahar, [i dup\ ce a mers doi kilo-
metri pe jos „«a `ncercat u[\ dup\ u[\,
pentru a vedea `n ce case poate intra [i,
`n cele din urm\, a spart u[ile unui
num\r de trei locuin]e», [i-au amintit
martorii, potrivit MSNBC. Dup\ ce i-
a omor`t pe locatari, a str`ns 11 cada-
vre, inclusiv a patru feti]e cu v`rste sub
[ase ani [i le-a dat foc” (G=ndul.info,
duminic\, 18 martie). De[i autorit\]ile
americane au declarat c\ a existat un
singur atacator, Haji Samad, unul
dintre locuitorii caselor atacate care la
momentul respectiv nu se afla `n inte-

riorul locuin]ei, a relatat c\ la v\rsarea
de s`nge au luat parte mai mul]i solda]i
americani, to]i `n stare de ebrietate.  

La o zi dup\ incident, talibanii au
postat o declara]ie pe Internet `n care
subliniau faptul c\ „vor r\zbuna vic-
timele soldatului american [i c\ `[i vor
dubla atacurile `mpotriva s\lbaticilor
americani bolnavi mental” (G=ndul.info,
luni, 12 martie). De asemenea, aproape
400 de studen]i din Jalalabad au ie[it
`n strad\ mar]i, pentru a protesta
`mpotriva Statelor Unite. „Manifes-
tan]ii au defilat scand`nd «Moarte
Americii, moarte lui Obama!», cer`nd
ca autorul masacrului s\ fie judecat pu-
blic `n Afganistan” (Zf.ro, mar]i, 13
martie). ~n aceea[i zi, pre[edintele Ba-
rack Obama afirma c\ soldatul res-
pectiv va fi judecat „cu toat\ severita-

tea legii”, men]ion`nd `ntr-o interven-
]ie televizat\ c\ i-a transmis pre[edin-
telui afgan Hamid Karzai c\ SUA „tra-
teaz\ acest caz cu aceea[i seriozitate
ca [i cum ar fi fost uci[i cet\]eni [i co-
pii americani”. „El a men]ionat c\ a ce-
rut Pentagonului s\ nu precupe]easc\
nici un efort pentru realizarea unei an-
chete aprofundate cu privire la cele `n-
t`mplate, pentru a `n]elege cum un sol-
dat american care a fost desf\[urat de
trei ori `n Irak [i apoi `n Afganistan a
putut face acest gest” (Cotidia-nul.ro,
mar]i, 13 martie).

Este interesant faptul c\ Obama a
luat pozi]ie oficial\ `n acest incident,
]in`nd s\ reaminteasc\ c\ trupele se vor
retrage `n 2014, mai ales dac\ mai ad\-
ug\m `n ecua]ie [i faptul c\ pe 6 no-
iembrie urmeaz\ campania de alegeri
preziden]iale, iar cota sa de popularita-
te nu este deloc pozitiv\.  

Iulian BB~RZOI

Sinteza unei
confrunt\ri

Tensiuni noi `n Orientul Mijlociu
 pre[edintele Barack Obama a afirmat c\ soldatul va
fi judecat „cu toat\ severitatea legii”
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Adagio ccu CChopiniana
Seduc]ia are bra]ele at`t de goale,

de lungi [i de fine, `nc`t pare o n\luc\.
Pare un cocor cu aripile crescute pe di-
n\utru, at`t de tare [i dureros de fru-
mos, `nc`t ai impresia c\-i vor str\pun-
ge pieptul [i sufletul `i va ie[i printre
coaste. Este mic\ [i plesne[te de bucu-
rie ca un boboc de sakura. C`nd se
ghemuie[te `n sine, e ca un nuf\r care
a explodat `n floare printre corole de
minuni ale lumii, scutur`ndu-se la fie-
care murmur al lacului. Pare un fluture
ale c\rui f`lf`iri stau s\ se fr`ng\ de aer.
Iar c`nd se las\ ridicat\ de bra]e vigu-
roase, se sublimeaz\ p`n\ devine un a-
bur alb [i dens ca o r\suflare oprit\. Doar
c`nd se rote[te pe poante `]i dai seama
c\ e o silfid\ cu chip de japonez\ de la
Teatrul de Balet din Sibiu, care s-a
l\sat prins\ `n Chopiniana. Ei `i re-
produc simbolic gra]ia alte treispre-
zece siluete, ce se `nf\[oar\ `n juru-i ca
ni[te flori de Rochi]a R`ndunicii care
se deschid la soare. 

Pe muzica lui Chopin, `ncordarea
dansului se prelunge[te la unison pen-
tru copilele firave din ansamblul de
balet de la Colegiul de Art\ „Octav
B\ncil\”, c`t [i pentru cele din Ansam-
blul Operei Române din Ia[i: de la
tremurul coapselor p`n\ la z`mbetul
desenat `ntre col]urile gurii. Indiferent
c\ se opre[te mai devreme sau mai t`r-
ziu dec`t muzica, seduc]ia `mbrac\ pe

r`nd hainele Polonezei, Nocturnei [i
Mazurc\i, `ns\ nu f\r\ un Preludiu, `n
care idila se consum\, cu pudoare, `n
imagina]ie. Pasiunea `mpletit\ printre
gamele majore ale baletelor lui Chopin
este at`t de subtil\, `nc`t `[i ascunde
picioarele sub fuste albe [i vaporoase,
p`n\ spre glezne. Solista balerin\ Risa
Mochizuchi e fragil\ ca o arip\ de flu-
ture [i nu se las\ purtat\ ̀ ntr-un Vals Bri-
liant dec`t la sf`r[it. Rupe z\gazurile
firii [i las\ bucuria s\-i explodeze `n
suite de piruete, `n care talia `i este ]i-
nut\ str`ns de solistul desprins parc\
din mitul Sbur\torului. La finalul
p\r]ii `nt`i, scena cu decorurile ei de-un
verde crud `i `nghite cu tot cu n\luci-
rea lor, pentru a-i na[te `ntr-un alt uni-
vers din imagina]ia spectatorilor. 

Alegretto ccu DDon QQuijote,
vivacissimo ccu CCioc`rlia  

Pasiunea este ca un argint viu `m-
purpurat cu gra]ie, iar seduc]ia o fru-
moas\ adormit\, trezit\ la via]\ de mu-
zica lui Ceaikovski. Soli[tii balerini Ri-
sa Mochizuki [i Elvis Gache se joac\.
Fac salturi `n aer de parc\ ar prinde
fluturi. Scena trosne[te cu precizie la
fiecare execu]ie, la fel [i m`inile care
plesnesc de `nc`ntare prin sal\. Costu-
mele albastre sclipesc ca ni[te stele pe
cerul de g`nduri al unei nop]i de pri-
m\var\. Mi[c\rile m`inilor [i picioare-

lor prin v\zduhul invizibil par s\ `m-
pleteasc\ o plas\ de vise, `n care publi-
cul se las\ leg\nat. Doar c\ nici nu a-
puc\ s\ se cufunde bine `n reverie, c\
pe scen\ zv`cnesc membrii Trupei de
Balet „Dansez Pentru Tine”, `n ro-
pote tribale de picioare. Momentul lor
]ine c`t o inspira]ie ad`nc\ [i pare parte
a unei reprezenta]ii de capoeira. Pasiu-
nea lor arde pe scen\ ca gazul metan.
Este intens\ ca actul scurt de amor al
unor exhibi]ioni[ti. Fete cu p\rul blond
[i bra]e bine f\cute execut\ tumbe lao-
lalt\ cu b\ie]ii cu pieptul str\lucitor [i
dezgolit, dintre care doi sar de pe sce-
n\ `n fa]a publicului care izbucne[te fre-
netic. C`nd muzica [i aplauzele se o-
presc, `n sal\ se r\sufl\ greu de emo]ie,
de parc\ de-abia ar fi trecut o turm\ de
elefan]i. 

Seduc]ia este ca un [arpe, iar pasiu-
nea ca un venin. Este fluid\, acapara-
toare, topit\ `n senzualitate, ca un mer-
cur viu. {eherezada se unduie[te [i se
`mplete[te `n jurul partenerului, ca o
V\duv\ Neagr\. Sedusul nu are sc\-
pare [i nici nu vrea. Dar brusc urc\ pe
scen\ cei de la „Dansez Pentru Tine”
cu o Cioc`rlie remixat\. Ritmurile com-
binate dintre popular\ [i house spulbe-
r\ vraja [eicului [i-a {eherezadei sale
ca o furtun\ de nisip. Din nou cu sal-
turi spectaculoase, sincroniz\ri perfec-

te [i o bucurie a dansului str\lucind `n
priviri, balerinii par s\ aduc\ pe scen\
un amestec de `nfl\c\rare a horelor
moldovene[ti cu ceva din concupiscen-
]a cluburilor de noapte. Dar dintre toa-
te astea, Don Quijote, interpretat de
Takahiro Tsubo, nu pare c\ ar avea ce
s\ `n]eleag\. Este prea sedus de iluzia
lui cu evantai [i rochie ro[ie. Risa Mo-
chikuzi este `ntruchiparea dragostei
spaniole, exprimat\ cu aceea[i patim\
ca `ntr-un dans de flamenco, dar `nc\l-
]at\ cu papuci de balet. Solo-urile ace-
steia [i ale lui Chisato Tanaka dese-
neaz\ cercuri de acroba]ii pe scen\.
Morile de v`nt bat cu putere `nspre
balerinii japonezi, pentru care virtuoz-
itatea execu]iilor este `nt`mpinat\ de a-
plauze, `n timp ce iluzia cu chip de fe-
meie sare de pe c\lc`i pe poante, ca `ntr-
o celebrare a bucuriei pure, tr\ite `n
salturi. 

{i dac\ aceast\ a dou\ parte pare s\
fi fragmentat pasiunea `n mii de
forme, a fost nevoie doar de o Nunt\ a
lui Figaro ca lumile orientului, bas-
mului, miturilor [i cluburilor s\ se con-
topeasc\ `ntr-o cascad\ a bucuriei.
Dragi spectatori, pasiunea este numai
una [i este o n\luc\ pe care doar to]i
balerinii aduna]i la un loc o pot `nv\]a
s\ danseze.

Laura PP|ULE}

Pasiunea este c`nd scr`[net de aripi, c`nd tropot de
cai. C`nd st\ `n m`ini [i se d\ peste cap, c`nd este

ridicat\ `n aer, de talie, ca un fulg. C`nd este nimf\,
c`nd este {eherezad\. C`nd se prinde `ntr-un elan
donquijotesc cu un evantai de iluzii la piept, c`nd se
las\ prad\ unui delir halucinant. Spectacolul „De la
clasic la modern” ne-a ar\tat c\, atunci c`nd este Ga-
la Extraordinar\ de Balet la Ia[i, pasiunea se poate
tr\i diferit, dar cu aceea[i intensitate [i `ntr-o coregra-
fie clasic\ [i `ntr-una experimental\. Joi, 15 martie,
de la ora 18.30, `n sala de spectacole a Casei de
Cultur\ a Studen]ilor, pre] de dou\ ore, spectatorii nu
au respirat. La r\stimpuri doar au izbucnit `n aplauze
frenetice – mereu `n contratimp cu finalul actelor de
balet. La sf`r[it [i-au dat seama c\ nu exist\ nici o
ruptur\ `ntre clasic [i modern. Ci doar o `nso]ire a
lor, ca `ntr-o nunt\ a lui Figaro.

Balerinii se `ncal]\ de la Prada

 lovitura nu-i iese, pre-
mierul `ncurc`ndu-l `nc\
o dat\ pe Gâdea

 soli[tii Risa Mochizuki [i Elvis Gache se joac\ – fac
salturi `n aer de parc\ ar prinde fluturi

Pasiunea `[i ascunde picioarele sub fuste albe [i vaporoase
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Politica se face pe spinarea studen]ilor

Ca s\ abord\m chestiunea facult\-
]ii de medicin\ [i farmacie în limba
maghiar\ de la UMF Târgu Mure[
vom porni de la întrebarea din titlu:
cui îi este de folos aceast\ facul-
tate? Nu cred c\ le folose[te prea
mult studen]ilor maghiari, care pu-
teau oricum urma cursuri în limba
maghiar\ la universitatea în cauz\,
pentru c\ le va face mult mai dificil
parcursul profesional post-universi-
tar, adic\ examenele de reziden]iat
[i doctorat la care poate c\ aspir\.
Totodat\ le va face mult mai difi-
cil\ inser]ia în sistemul medical, în
care vor fi nevoi]i s\ completeze
foile de observa]ie [i s\ comunice
cu confra]ii lor în limba român\,
limb\ pe care, în ciuda declara]iilor
bombastice ale liderilor UDMR [i
ale profesorilor lor maghiari, nu o
cunosc bine [i o vor cunoa[te [i mai
prost dup\ ce vor fi absolvit o fa-
cultate în limba maghiar\. Bineîn-
]eles, dac\ nu aspir\ cumva s\ acti-
veze exclusiv în }inutul Secuiesc.
Este îns\ enclavizarea un lucru bun
pentru care merit\ s\ stai în strad\ [i
s\ protestezi de parc\ ar fi piatra
unghiular\ a identit\]ii tale na]ionale?

Urmeaz\ în mod logic c\ nici
viitorilor lor pacien]i nu le este de

folos facultatea pentru care UDMR
a f\cut at`ta tapaj, din moment ce ea
îi creeaz\ viitorului medic un han-
dicap de comunicare. Nu contest\
nimeni faptul c\ zonele în care pop-
ula]ia majoritar\ este maghiar\ [i se
exprim\ greu sau deloc în limba
român\ au nevoie [i ele de medici
care s\ vorbeasc\ limba maghiar\.
Aceast\ cerin]\ putea fi satisf\cut\
îns\ [i de linia de predare în limba
maghiar\ care exist\ în prezent.

Va contribui oare aceast\ nou\
facultate la ridicarea standardelor
profesionale în înv\]\m`ntul medi-
cal din România? Categoric nu, pen-
tru c\ restr`nge at`t num\rul de pro-
fesori c`t [i num\rul de candida]i în
func]ie de op]iunea lingvistic\,
limit`nd astfel [i accesul studen]ilor
maghiari la profesorii valoro[i care
predau în limba român\. Vor c`[tiga
sigur mediocrit\]ile care se vor
ag\]a de limba matern\ ca mijloc de
promovare [i / sau admitere, refu-
z`nd competi]ia cu românii.  Aici g\-
sim îns\ [i miezul dur al problemei:
dup\ cum au [i m\rturisit f\r\ prea
mult\ jen\ unii profesori de la Târgu
Mure[, nu limba maghiar\ lipsea
din procesul de predare, ci structu-
rile administrative care s\ ofere

func]ii în ierarhia academic\ acelor
cadre didactice care nu le-au putut
ob]ine în competi]ie direct\ cu
restul confra]ilor. Ace[tia s`nt a[adar
cei care beneficiaz\ de aceast\ for-
]are a legii [i înc\lcare a principii-
lor, împreun\ cu politicienii a c\ror
clientel\ s`nt [i care duc propriile
r\zboaie pentru putere (cu Laszlo
Tökes, de pild\), f\r\ nici o leg\tu-
r\ cu binele public.

Seneca ne înva]\, prin replica
Medeei, c\ autorul crimei este cel
care beneficiaz\ de ea: cui prodest
scelus is fecit. Nu ar fi îns\ corect s\
d\m vina doar pe UDMR, ci se cu-
vine s\-i includem [i pe alia]ii s\i,
care au pus interesele politice de
moment mai presus de interesul pu-
blic, de lege [i de principii: este
vorba de  guvernul Ungureanu, ca-
re a redactat la comand\ o hot\r`re
care nu are la baz\ acordul Senatu-
lui UMF Tg. Mure[ cerut de Legea
Educa]iei Na]ionale, [i de PDL,
care s-a f\cut de r`s reneg`ndu-[i
propriile pozi]ii principiale pentru a
prelua apoi papagalice[te argumen-
tele udmr-iste.

Desigur, de „onoarea nerepera-
t\” a politicienilor [i partidelor lor
nu are de ce s\ ne pese. Înc\lcarea
principiilor [i legilor ar trebui  îns\
s\ ne îngrijoreze, pentru c\ are efec-
te mult mai ample [i mai grave dec`t
poate p\rea ini]ial.

Autonomia universitar\ s-a dus pe apa Mure[ului
 for]ele politice româ-
ne[ti nu au, de 20 de ani,
un plan coerent de r\spuns
la [antajul [i la provoc\-
rile UDMR  va contribui
aceast\ nou\ facultate la
ridicarea standardelor
profesionale în înv\]\m`n-
tul medical? Categoric nu.

Cui prodest?

La Târgu Mure[, autonomia Universit\]ii de Medicin\
[i Farmacie a fost dat\ la schimb pe cea a }inutului

Secuiesc. Cu pa[i din ce `n ce mai mari [i mai repezi,
UDMR c`[tig\ teren `n acest mic, dar deloc subtil r\zboi
rece pe care-l poart\ cu statul român. Regretabil este
c\ [i-a f\cut, [antaj`nd cu ajutorul scaunelor de la
guvernare, alia]i gata s\ semneze orice.

Pe studen]i nu-i `ntreab\ nimeni

„Scopul elabor\rii noului pro-
iect de act normativ se înscrie în
preocup\rile noastre de a dezvolta
statutul de universit\]i multicultu-
rale [i multilingve, în vederea com-
patibiliz\rii sistemului na]ional de
înv\]\m`nt cu sistemul european de
educa]ie [i formare profesional\”.
Acesta este argumentul notei de
fundamentare a controversatului
proiect de lege care prevede înfiin-
]area la Târgu Mure[ a unei facul-
t\]i de medicin\ cu limba de pre-
dare maghiar\.

Spoiala academic\ a limbaju-
lui de lemn nu poate ascunde, îns\,
realitatea care vine la pachet cu
încercarea de impunere a noului
text de lege. Preten]iile europeni-
zante, voit programatice, ale notei
de fundamentare nu pot ascunde
v\dita comand\ politic\ a demer-
sului legislativ. {antajul Uniunii
Democrate a Maghiarilor din Ro-
mânia, exercitat asupra parteneru-
lui de guvernare PDL, este evident.
Aflat\ într-un moment critic, ata-
cat\ din interior de nemul]umirea
manifestat\ de platforme alterna-
tive de organizare politic\ ale ma-
ghiarilor [i de recenta demisie a
liderului radical Laszlo Tokes, pe
de o parte, [i amenin]at\ de c\tre
USL cu r\m`nerea, în premier\
dup\ ’89, în opozi]ie dup\ alegeri-
le din toamna acestui an, UDMR
joac\ tare în fa]a propriului elec-
torat, încurajat\ [i de disperarea [i
fragilitatea PDL. Cazul UMF Târ-

gu Mure[ e doar un mic exerci]iu
de for]\ într-un proiect mai amplu
al liderilor politici maghiari. Un pro-
iect bine articulat, de secesionism
pe criterii etnice, din care fac parte
ac]iunile concertate din Harghita
[i Covasna, iar, mai nou, diverse
provoc\ri în centre în care ungurii
au o pondere mai mic\ din Ardeal,
precum Târgu Mure[ sau Cluj-
Napoca.

Marea problem\ pe care o
scoate la iveal\ noul proiect de le-
ge nu e aceea c\ ni[te sute de stu-
den]i maghiari vor înv\]a medici-
na exclusiv în maghiar\, nici c\
asta le-ar putea compromite aces-
tora [ansele echitabile pe pia]a
muncii din România dup\ absol-
vire, nici c\, dup\ noua articulare,
UMF Târgu Mure[ [i-ar putea
pierde acredit\rile academice. Lu-
crul cu adev\rat deranjant e altul:
c\ nimeni la Bucure[ti nu în]elege
ce se înt`mpl\ cu adev\rat în
Ardeal [i c\ for]ele politice româ-
ne[ti nu au, de 20 de ani, un plan
coerent de r\spuns la [antajul [i la
provoc\rile UDMR. Dimpotriv\,
politica pa[ilor m\run]i care carac-
teriza Uniunea în deceniul trecut
a devenit, mai nou [i tot mai ade-
sea, o politic\ a pa[ilor mari. Iar în
loc de principii, de curaj [i de viziu-
ne politic\, politicienii români ne
servesc o retoric\ spoit\ în cuvinte
goale pe din\untru, întocmai ca în
nota de fundamentare a noii legi.

Nota de fundamentare.
A [antajului

Rodica CULCER

Ciprian RUS

 vor c`[tiga sigur mediocrit\]ile care se vor ag\]a de
limba matern\ ca mijloc de promovare [i / sau admitere

 politica pa[ilor m\run]i care caracteriza Uniunea
în deceniul trecut a devenit o politic\ a pa[ilor mari

Înfiin]area unei linii de limb\ ma-
ghiar\ la Universitatea de Medicin\
[i Farmacie (UMF) Târgu Mure[
seam\n\ cu o opera]ie controversat\
de separare a dou\ surori siameze. În
cazul de fa]\, siamezele s`nt studen]ii
români [i maghiari. Spitalul invoc\
interesul pacientelor [i, la g`ndul fai-
mei, îi preseaz\ pe p\rin]i s\ ia o deci-
zie, mama [i tata au opinii separate,
presa e c\lare pe u[a de la intrare, iar
pe cele dou\ surori nu le întreab\ ni-
meni ce vor.

Interesul studen]ilor. Aceasta a
fost [i justificarea principal\ a pre-
mierului Mihai R\zvan Ungureanu
c`nd a anun]at ce inten]ii are Guver-
nul la UMF Târgu Mure[. Premierul
nu a spus, îns\, [i la care studen]i se
refer\. La cei români, care protestau
de teama nesiguran]ei privind viitoa-
rele lor diplome? La cei maghiari, ca-
re nu prea s-au v\zut în acele zile?
Sau la to]i?

Calculele arat\ c\, în toamn\, du-
p\ separare, pierd [i studen]ii români,

[i cei maghiari, c`te pu]in. {i c`[tig\
al]ii dec`t tinerii. S\ vedem cum.

Propunerea Guvernului nu mo-
dific\ nici num\rul de locuri de la
UMF Târgu Mure[, nici raportul în-
tre tinerii români [i cei maghiari. Ci
adun\ locurile cu predare în limbile
maghiar\ [i englez\ risipite pe la cele
trei facult\]i, într-o alt\ institu]ie, a
patra.

Extragerea locurilor „de maghiar\”
amenin]\, îns\, s\ destabilizeze dou\
specializ\ri. Astfel, cea de „asisten]\
medical\ general\”, care avea 100 de
locuri [i era acreditat\, se împarte
jumi-juma cu maghiarii. Îns\ nici una
dintre entit\]ile ob]inute prin diviz-
iune nu va putea respira singur\, pen-
tru c\ nu mai e acreditat\. Iar în toam-
n\, am`ndou\ î[i vor înt`mpina studen-
]ii doar cu c`te o autoriza]ie de func-
]ionare provizorie.

Aproape la fel p\]e[te [i speciali-
zarea de farmacie, care, dup\ opera]ia
de separare a surorilor siameze, pier-
de acreditarea, dar tura asta numai
pentru partea maghiar\. Cea român\
nu va avea de suferit. Din proiectul
hot\r`rii de guvern nu reiese de ce,
dup\ divizare, doar cei 75 de studen]i
români care vor da la farmacie vor

intra direct într-o facultate acreditat\,
în timp ce ceilal]i 75 de maghiari vor
înv\]a cu o autoriza]ie provizorie.

În plus, at`t românii c`t [i maghia-
rii au probleme în a se încadra în nor-
ma de cinci studen]i care revine unui
profesor. Astfel c\ maghiarii, în
toamn\, vor avea un deficit de profe-
sori de 70%. La care se va ad\uga lipsa
de laboratoare [i toat\ logistica pentru
înc\ o facultate.

În schimb, deasupra studen]ilor
încep avantajele. Profesorii maghiari
vor putea numi un prorector [i un
prodecan de-al lor. Vor avea un regu-
lament propriu de func]ionare, vor or-
ganiza departamentele, î[i vor împ\r]i
func]iile de [efi [i vor decide cum se
fac angaj\rile. Bani vor veni un pic
mai mul]i, pentru c\ legea prevede co-
eficien]i m\ri]i pentru universit\]ile
multiculturale.

Prin urmare, dac\ se face opera-
]ia, consiliul de administra]ie al spita-
lului î[i reface cvorumul, ni[te doctori
mai c`[tig\ ni[te func]ii, iar p\rin]ii
r\mân neîmp\ca]i, dar cu ni[te b\nu]i. 

Interven]ia a fost deja afi[at\ la
avizier, preg\ti]i sala de opera]ie.

Separarea siamezelor româno-maghiare
 maghiarii, în toamn\,
vor avea un deficit de 
profesori de 70%

Simona POPA
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Anun]ul cu privire la alegerea
unui [ef al statului a primit eticheta
„Senza]ional” în unele publica]ii elec-
tronice de peste Prut. E un „Senza-
]ional!” justificat, într-o mare de sen-
za]ii gazet\re[ti c\ldu]e: de la demisia
lui Vladimir Voronin pîn\ la vali-
darea lui Nicolae Timofti în aceast\
func]ie au trecut aproape trei ani. În
aceast\ vreme s-au încropit alian]e,
au fost alese dou\ garnituri de parla-
mentari care au votat în [apte rînduri
candidaturi pentru pre[edin]ie, iar un
referendum pentru modificarea Con-
stitu]iei a e[uat. Pentru certurile între
liderii Alian]ei pentru Integrare Eu-
ropean\ (AIE) s-a pierdut [irul. În
toat\ nebunia asta apare un nume nou,
se g\se[te o majoritate [i lucrurile în-
cep s\ se a[eze.

Pîn\ pe 16 martie, ziua votului din
Parlament, Nicolae Timofti n-avea
pagin\ pe Wikipedia. Totu[i, Timof-
ti n-a venit chiar de nic\ieri: a fost ju-
dec\tor general al Republicii Sovie-
tice Socialiste Moldovene[ti, apoi
membru [i reprezentant al Consiliu-
lui Magistraturii. A luat decizii con-
troversate, care au f\cut ca Repu-
blica Moldova s\ piard\ procese la
CEDO. Îns\, pentru un om care a
avut putere într-un stat sovietic [i apoi
într-o pseudo-democra]ie, asemenea
pete devin detalii. 

Pentru a afla cum va func]iona
RM sub al patrulea pre[edinte al s\u,
e util s\ c\ut\m cuvintele cheie din
discursurile sale [i ale celorlal]i ac-
tori politici semnificativi. Înaintea
votului, Timofti a spus c\ prima sa
vizit\ oficial\ va fi la Bruxelles. O
nou\ asigurare c\ direc]ia asumat\
acum doi ani [i jum\tate de c\tre a-
lian]a de guvernare de la Chi[in\u va
fi p\strat\. 

Op]iunea sa a fost primit\ cu în-
g\duin]\ la Moscova. Duma de Stat
a salutat decizia legislativului de la
Chi[in\u [i a spus c\ noul pre[edinte
e „o figur\ de compromis”. Ru[ii ghi-
cesc, dincolo de pro-europenismul
lui Timofti, un partener de discu]ie
convenabil, con[tient de faptul c\ are
multe concesii de f\cut. De altfel, în
scrisoare e strecurat un alt punct e-
sen]ial: rezolvarea conflictului trans-
nistrean. Noul lider de la Tiraspol,
Evgheni {evciuk, a fost la rîndul s\u
precaut: „Noi respect\m alegerile din
RM. Sper ca [i Chi[in\ul s\ respecte
autorit\]ile republicii moldovene[ti
nistrene”. Practic, {evciuk îi cere lui
Timofti s\-l trateze ca pe un partener
de discu]ie egal. În salutul s\u, Mi-
nisterul de Externe român a f\cut
referire la „sus]inerea pentru parcur-
sul european al Republicii Moldo-
va” [i la nevoia de reforme. 

Dincolo de declara]ii: pentru ca
mandatul lui Timofti s\ însemne
ceva, AIE trebuie s\ g\seasc\ o nou\
ra]iune, suficient de puternic\, pentru
a merge înainte. {i s\ în]eleag\ fap-
tul c\ de vineri, 16 martie, în]epenirea
în proiect a RM nu mai are nicio scu-
z\ în fa]a cet\]enilor s\i.

Vlad OODOBESCU

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

Totul a început pe 15, c`nd [efa a ie-
[it din col]i[orul ei, care ar trebui s\ fie,
de fapt, „cabinet”, a pus mîna pe-o ca-
rioc\ [i-o tabl\ ca multe altele culcate
pe-un perete-n redac]ie [i a strigat: „Hai,
facem pariuri, cine crede c\ se-alege
mîine pre[edintele?” Cî]iva au scos încet
capurile dintre umeri, de dup\ monitoa-
rele pline de praf – nu trebuie s\ iei ni-
ciodat\ în serios propunerile [efului, ar
putea fi o capcan\. „Hai, m\, cîte cît
d\m?”, a venit confirmarea [i redac]ia din
inima Chi[in\ului a erupt. 

Pentru c\ tocmai veniser\ salariile,
am zis s\ d\m cîte 20 de lei chiar, echi-
valentul unei beri, [i ne-am împ\r]it în
dou\ tabere. Cî[tig\torii vor împ\r]i to]i
banii aduna]i. {i în timp ce coloni]a cu
„da” se umplea fulger\tor, am pus [i eu
o bancnot\ verde peste gr\mad\: eram
primul nume sub „nu”. Nu mi-ar prinde
r\u cîte 20 de lei de la fiecare naiv din
redac]ie. Dar s-au mai g\sit sceptici, ca-
re aruncau, totu[i, printre din]i: „m\i b\-
ie]i, eu cu mare drag pierd \[tia 20 de lei,
numai s\-l aleag\ odat\”. În nici jum\-
tate de or\, începea o nou\ emisiune, a[a
c\ entuziasmul nostru s-a stins, ca un muc

de ]igar\ strivit, în desf\[ur\toare, in-
trouri, machiaj [i probe de sunet. 

Cînd ppatrio]ii nnu sse mmai
termin\ 

Nici m\car în ziua hot\rîtoare, pe 16,
Nicolae Timofti n-a ajuns la inimile
noastre. Cei mai tineri au [i fost suna]i de
mame [i bunici: „s\ n-ai ce c\uta prin
strad\ azi. Sun\ la lucru [i zi c\ e[ti
bolnav. Ai grij\ de tine, dragul mamei,
s\ te fere[ti de nebunii aceia”. „Nebuni”
erau comuni[tii [i simpatizan]ii lor, ca-
re au promis proteste de amploare în dar
pentru viitorul pre[edinte. {i de[i tra-
valiul politicienilor se încheiase f\r\
chinuri, la [edin]a început\ la 8.00 di-
minea]a, abia urma ce-i mai interesant.
La începutul str\zii centrale, {tefan cel
Mare, a ]î[nit izvorul cu comuni[ti. Gea-
murile s-au umplut de gur\-casc\ cu
iPhone de ultim\ genera]ie, toate albe.
La început a fost doar o rumoare, de-]i
venea s\ lipe[ti urechea de asfaltul în-
c\lzit de primele raze, ca-n filme, ca s\-]i
dai seama cî]i sînt. „Patrio]ii Moldovei”
veneau cu greu, gîfîind, cu doar c`teva
drapele tricolore, restul - cu steaguri
ruse[ti sau purpurii vechi, care l\sau o
dîr\ de praf str\lucitor la soare. Numai

cei mai tineri, r\sfira]i strategic prin
mul]ime urlau f\r\ sim]ire în portavoce.
Dup\ ce ne-am plictisit s\ facem poze pe
fundalul revolu]iei, am urcat încet înapoi
pe trotuar [i am început s\ ne întreb\m
cî]i sînt. Rîul de steaguri ro[ii nu se mai
termina [i, în capetele noastre, au în-
ceput s\ încol]easc\ cele dou\ cuvinte:
[apte aprilie. Babe cu batiste verzi, în-
florate; tinere în cizme negre cu tocuri,
mergînd la bra] ca pe un podium; b\rba]i
îndesa]i în costume de trening, de sub
care se iveau lan]uri de aur, nu se mai
terminau. „Da’poate ei merg în cercuri?”,
încerc\ Andrei s\ sparg\ t\cerea noastr\.
I-a pierit cheful cîteva clipe mai tîrziu,
cînd un rus sc\p\ o flegm\ [i-o înjur\-
tur\ moscovit\ spre el. Nu reu[eam s\-i
num\r\m [i asta ne speria. Nu ne-am cal-
mat decît dup\ ce i-am petrecut pe to]i [i

am v\zut c\ Pia]a Marii Adun\ri Na]io-
nale nu se umpluse nici pe jum\tate. Am
f\cut rapid un calcul [i ne-am lini[tit,
„nici nu se compar\ cu 7 aprilie”. 

În redac]ie se împ\r]eau banii.
Eugenia, o rusoiac\ îndr\gostit\ de art
nouveau a spus cu voce tare, în timp ce-[i
num\ra cî[tigul, ceea ce nici unul dintre
noi n-am avut curajul, dar am gîndit-o cu
to]ii: „pe mine m-au am\git, nimeni nu
m-a întrebat dac\ vreun pre[edinte de-
aista.” Dar inimile noastre n-au zvîcnit
decît pentru o secund\, ca s\ ne c\ut\m
de [tirile noastre mai apoi, care sper\m
c\ vor fi de azi înainte despre drumuri
reparate, reforme [i integrare european\,
acum c\ cea mai mare problem\ a ]\rii
e rezolvat\. 

Anastasia CCONDRUC
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Prima regul\ la ziarele cu renume,
ori cele de tip „brand”, este s\-]i res-
pec]i [efii. Pornind de la v`rful ierar-
hiei cu [eful mare sau „boss-ul”, [e-
fu]ul, [eficul, [efiu]elul, [efiu]uliciul [i
termin`nd cu [efi]iulucu]ul. Restul e
doar norod redac]ional. Celor care în-
c\ nu au consumat entuziasmul de jur-
nalist t`n\r [i muncitor, dar care î[i
caut\ un loc de munc\, trebuie s\ le po-
vestesc din experien]a mea. Neap\rat.
Înc\ de la angajare ]i se spune clar c\ în
meseria asta e[ti ca la armat\, r\s-
punzi la telefon la orice or\ din zi sau
din noapte, mai ales c`nd sun\, a]i ghi-
cit, [eful. Sau oricare e mai mare în grad
ca tine. Evident, e[ti ultimul din ierar-
hie. Nu conteaz\ c\ dormi, stai pe ve-
ceu, faci baie ori copii, pentru o astfel
de insubordonare e[ti amendat din
salariu. Uneori [i cu 100 de lei. Dac\
mai ai noroc [i m\n`nci vreo virgul\ se
mai adaug\ 50 de lei, iar atunci c`nd
gre[eala e în colectiv, amenda se îm-
parte fr\]e[te. Ca bobul de orez între
cubanezi. 

{eful are grij\ s\ te umileasc\ [i
s\-]i aduc\ aminte c\ e[ti oric`nd de
înlocuit. Nu conteaz\ c\ ai scris la cei
22 de ani mai mult dec`t a scris el p`n\
la 40, ori c\ el nu a dep\[it niciodat\
stadiul de [tire de duzin\, limitat\ la
maxim 1500 de semne. S\ nu te lauzi
niciodat\ în fa]a lui cu realiz\rile tale
anterioare, îl faci pe el s\ par\ palid, iar
tu pari c\ te crezi prea de[tept. {i pen-
tru c\ el [tie s\ dea doar ordine [i s\ te
trimit\ în 5 minute la dracu’ în praz-
nic, f\r\ bani [i ma[in\ de serviciu, [e-

ful are întotdeauna dreptate. Chiar [i
c`nd nu are. {i ar fi ur`t din partea ta s\
demisionezi f\r\ s\-l anun]i cu dou\
luni înainte. Îns\ c`nd vine vorba s\ te
dea el afar\ e de ajuns s\-]i spun\ „de
m`ine ne desp\r]im”. De asta e bine s\
ai la tine mereu un aspacardin [i o fio-
l\ de calciu. 

Pe br`nci po]i s\ umbli dup\ su-
biecte tari, s\ ]ii prima pagin\ o s\pt\-
m`n\. La prima gre[eal\ e[ti analfabet
[i ai f\cut degeaba o facultate. Dac\ a-
jungi [i prin mina de uraniu, [i vii tot ra-
diat în redac]ie, prime[ti prim\. Una ca-
re se anuleaz\ p`n\ la ziua de salariu
printr-o amend\ echivalent\ pentru c\
ai uitat s\ dai un spa]iu între titlu [i do-
u\ puncte. Are [eful grij\. 

{i pentru c\ ai onoarea s\ lucrezi la
ei trebuie s\ spui mereu „da, s\ tr\i]i”,
deoarece orice alt r\spuns e insubor-
donare [i prin urmare, supor]i conse-
cin]ele. Le supor]i, tot tu, [i atunci c`nd
tot ei, [efiu]ulicii de mai sus, intr\ pes-
te textul t\u, bag\ cuvinte în plus în
declara]ii [i pocesc nume importante.
Te treze[ti cu o duzin\ de miei de dat.
Astfel, fiecare î[i justific\ salariu, cum-
va. Apoi te sun\ de minim cinci ori
ca s\ te întrebe lucruri pe care tu le-
ai scris cu dou\-trei r`nduri mai jos.
Al]ii [terg tot [i rescriu cu tine la te-
lefon acela[i lucru. Dureaz\ o or\ [i
pot spune [i ei c\ au dreptul la o ]iga-
r\, în pauz\. Dup\ at`ta munc\.

Viitori jurnali[ti, poate am fost mai
pu]in poetic\, am avut mai pu]in „con-
dei” în acest articol. Dar am considerat
c\ nici nu trebuie, e un fapt [i e necesar
s\ [ti]i c\ prin multe redac]ii s-a r\stur-
nat c\ru]a cu pro[ti.

Paula SSC~NTEIANU

A[ da la ziar un banc cu Bul\

O s\-i creasc\ o cocoa[\. A doua
cea mai mare cl\dire din lume va fi
un dromader arhitectonic. Din spi-
narea sa se va ridica o turl\ cu o cruce.
C`t mai aproape de cer. Catedrala
M`ntuirii Neamului. Cu siguran]\
ne-am fi putut m`ntui f\r\ ea. Pentru
cei mai mul]i este o cheltuial\ imens\,
pentru administra]iile locale o dato-
rie de a cotiza, pentru fiecare cre[tin
`nseamn\ fie o m`ndrie absolut\, fie
o fascina]ie a[a cum [i autostrada
suspendat\ sau Pasajul Basarab au
devenit. Sigur s`nt cu un centimetru
mai pu]in cre[tini cei care nu cred `n
m`ntuirea neamului printr-o catedra-
l\. {i mai pu]ini cre[tini care scriu a-
ceste cuvinte cu minuscule. 

Au murit unii pe [antierul Casei
Poporului ca s\-l ajute pe Nicolae
Ceau[escu s\ par\ mai aproape de
piscul lumii. La o scar\ mai mic\,
orgoliul nem\surat ia forma unui jeep
care-[i face drum, sear\ de sear\, pe
un drum `ngust, prea `ngust s\-l `n-
cap\. Nu e r\u s\-]i dore[ti mai mult,
e p\cat `ns\ s\ reinventezi p\catul lui
Lucifer. 

M-am distrat acum doi ani c`nd
mai mul]i cercet\tori de la Acade-
mia Rom=n\ s-au adunat s\ anun]e
lumea c\ vor s\ construiasc\ Pante-
onul Rom=nesc. Aveau [i o deviz\:

da]i un RON pentru Panteon. Voiau
s\ aduc\ laolalt\ tablouri, manuscri-
sei [i alte documente, chiar pietre
funerare, care s\ aminteasc\ de to]i
acei mari rom=ni din istorie. Am r`s
`nfundat [i ne-am f\cut ca nu auzim.
Cine le-ar da bani oamenilor de
cultur\? {i pentru un Panteon?

Dar pentru suflet? Pentru suflet ai
dona 2 euro a[a cum te `ndeamn\
reclama de pe Trinitas TV? Un fel de
acatist modern pentru sp\larea p\-
catelor. 97% din Catedrala urmea-
z\ s\ fie construit\. 425 de persoane
au donat online, prin sms po]i dona
c`te 2 euro. De la rubrica „{tia]i
c\...” am aflat c\ „Omul sfin]e[te
p\m`ntul zidind pe el biserici sfinte,
care leag\ p\m`ntul cu cerul.” 

De la mama [tiu c\ dac\ nu-[i
pl\te[te vreodat\ contribu]ia c\tre bi-
seric\, e trecut\ pe o list\ a ru[inii, la
avizier. Este iertat\ imediat dup\ ce
deschide portofelul. Cei mai mul]i au
pl\tit o via]\ `ntreag\ o contribu]ie,
apoi pentru locul de veci [i la final [i
pentru o slujb\ de r\mas-bun, f\r\ chi-
tan]\.

Dac\ ne ̀ mpiedic\m de cifre, s-ar
putea ca aceast\ construc]ie, singura
de dup\ 1989 care are [anse reale s\
se ridice, va fi doar o poveste. Dar Ca-
tedrala M=ntuirii Neamului sigur
se va ridica mai ̀ nalt\ dec`t Casa Po-
porului, suficient de `nalt\ ca to]i
cre[tinii s\ nu se mai spurce pe a-
ghiazm\ la Boboteaz\ [i nici s\ mai
`njure, `nainte de a-[i cere iertare sub
patrafir. 

Andreea AARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

„Ai grij\ de tine, dragul mamei, s\ te fere[ti de nebunii aceia”

Andreea AARCHIP eeste 
reporter lla ccotidianul
„Adev\rul”

Anastasia CCONDRUC eeste
editor lla „„Jurnal TTV” 

Senza]ii tari
la Chi[in\u
 `naintea votului,
Timofti a spus c\ prima
sa vizit\ oficial\ va fi 
la Bruxelles
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Pe 22 [i 23 martie, de la ora
13.00 la ora 20.00, la Grand
Hotel Traian vor avea loc Zilele
Vinul.Ro.

Pre]ul biletului de intrare va-
riaz\ `n func]ie de beneficiile ofe-
rite. Astfel dac\ pentru 15 lei se pot
degusta soiurile expuse, pentru
35 de lei, se include `n ofert\ un
pr`nz all you can eat la restau-
rantul hotelului. 

EEXXPPOOZZII}}IIEE

Dintr-o mie de CD-uri

Ritmurile militare, tempo-urile al-
ternate cu ciupituri de corzi [i vocea
cu caden]e galice a solistei Dolores
O’Riordan aduce noul album al for-
ma]iei The Cranberries, „Roses”, `n
performan]ele cu care trupa ne o-
bi[nuise p`n\ acum zece ani, c`nd a
scos pe pia]\ ultima compila]ie. Spre
deosebire de materialele produse `na-
inte de 2002, aceasta renun]\ la o par-
te din abord\rile sociale, precum mi-
litarea ̀ mpotriva r\zboiului, vocifera-
te alt\dat\ `n „Zombie” sau „Bosnia”.

Primele melodii ale albumului,
precum „Conduct” [i „Tomorrow” a-
ting subtilit\]i la care cealalt\ jum\-
tate nu reu[e[te s\ ajung\, de[i se
apropie destul de mult prin abor-
darea temelor clasice ale forma]iei –
dragostea [i moartea. Ritmul, la fel
de puternic [i ferm, alterneaz\ `n me-
lodii cu for]a mesajului, care scade
progresiv, prin versuri mai pu]in an-
corate `n problemele sociale „Show
me to the end of the night, / Show
me to the end ot the day, Show me
direction” (n.r.: „Arat\-mi la sf`r[itul
nop]ii, / Arat\-mi la sf`r[itul zilei, /
Arat\-mi calea”). 

Dar aceast\ tendin]\ de varia]ie a
profunzimii mesajului nu este nea-
p\rat un defect al albumului, c`t o
tr\s\tur\ specific\ a forma]iei, care,
pe l`ng\ hiturile foarte cunoscute, a
avut cu fiecare apari]ie o parte mai
pu]in r\sun\toare. The Cranberries
au avut [i compila]ii f\r\ valen]e is-
torice sau trimiteri la r\zboaie, con-
flicte ori tendin]e denaturate, precum
violul. ~n albumul „Roses”, „Conduct”
este o pledoarie pentru refacerea unei

rela]ii, cu mesaj contradictoriu de la
un cap\t la altul al melodiei. Piesa al-
terneaz\ de la sentimente de neputin-
]\, de goliciune „Now it’s too late, I
can see that we can not be together”
(n.r.: „Este prea t`rziu acum, / Pot ve-
dea c\ nu putem fi `mpreun\”) la st\ri
pa[nice „We can get along, We’re rea-
lly strong”(n.r.: „Ne putem `n]elege,
s`ntem foarte puternici”). 

Dup\ albumul dezam\gitor din
2001, „Wake Up and Smell the Co-
ffee”, Dolores O’Riordan a declarat
c\ a fost `ncurajat\ s\ lanseze „Roses”
de rezultatele foarte bune ale c`nt\-
re]ei Adele. Vede `n premiile ob]inu-
te de fran]uzoaic\ confirmarea c\
muzica `nc\ se premiaz\ dup\ voce
[i nu dup\ presta]ii mondene.

Livia RRUSU

Trandafiri de la irlandezi

The Cranberries – „Roses”,
2011

Cuv`ntul cel mai potrivit pentru a
descrie „Tat\l fantom\” este „simpa-
tic”. Pe l`ng\ faptul c\ e rom=nesc, do-
u\ motive m-au determinat s\ m\ duc
s\-l v\d la cinematograf: Marcel Iure[
(probabil motivul celor mai mul]i, de-
altfel) [i Nicodim Ungureanu, chiar
dac\ apare doar `n vreo trei scene.
Ace[tia doi, `mpreun\ cu Tanya (Mi-
haela S=rbu) au f\cut dintr-un film

cu coaj\ frumos [lefuit\ prin imaginea
lui Iure[ pe afi[ dar f\r\ miez o vizio-
nare suportabil\ [i chiar dr\gu]\ pe a-
locuri.

Cea mai mare problem\ a „Tat\-
lui fantom\” este c\ nu are o miz\, un
mesaj central, nu transmite nimic. Po-
vestea nu este cu nimic nou\ – stere-
otipul americanului care a dus o via]\
„cuminte” [i ordonat\ iar acum, la 50
[i ceva de ani, hot\r\[te s\ plece `n
Europa, acest t\r`m „s\lbatic”, `ntr-o
aventur\ `ntortocheat\ pentru a-[i c\u-
ta r\d\cinile pierdute. Nici realizarea
nu este excep]ional\ – filmul e plin de
cli[ee [i stereotipuri despre cum v\d
americanii societ\]ile est-europene: un
primar-mafiot ce are `n subordine doi

tipi dubio[i din Ucraina care `i fac
treburile murdare; un evreu b\rbos
care a fost dat afar\ din cinematograful
s\u [i care se plimb\ cu o caravan\ prin
satele din Bucovina, difuz`nd filme
pentru copii [i s\teni; [i, poate cea mai
reprezentativ\ scen\ `n sensul cli[eului,
visul personajului principal, ̀ n care este
dus de recep]ionerul „[mecher” al ho-
telului la o cas\ de baie unde este sp\-
lat cu buretele de femei durdulii.

Au fost pres\rate pe alocuri c`teva
peisaje frumoase din Moldova, aspect
care mai „limpeze[te” pu]in filmul,
`ns\ se putea lucra [i profita mult mai
mult pe seama lor, oferindu-i un spor
de imagine considerabil. S\ nu mai
spun c\, undeva de pe la jum\tate, po-

vestea se rupe din punct de vedere al
credibilit\]ii. Dac\ p`n\ `ntr-un punct
totul era obi[nuit (cu cli[eele de ri-
goare) [i urm\reai filmul pentru a afla,
bine`n]eles, ce se `nt`mpl\ mai depar-
te, la un moment dat te po]i enerva de
c`t de trase de p\r pot fi c`teva scene,
culmin`nd cu complotul de la final,
care e de-a dreptul SF.

„Tat\l fantom\” e genul de film
prost care `]i place pentru c\ e rom=-
nesc, dar te enerveaz\ din acela[i motiv
– cli[eele legate de societatea noastr\.
E genul de film de la care te ridici de
pe scaunul cinematografului spun`n-
du-]i „las\, data viitoare”.

Ioan SSTOLERU

Stop cadru Filmul fantom\, mai degrab\

Turnurile gemene au c\zut [i din
fiecare col] al lumii se ̀ mpart c\r]i di-
ferite, `ntr-un joc de interese greu de
manevrat. Unii vor s\ supravie]u-
iasc\, al]ii fac planuri de atac, iar
al]ii a[teapt\ s\ moar\. Adam Kellas
`[i a[teapt\, incon[tient, cobor`rea din
vechiul [i confortabilul sine, obser-
vator al lumii care se d\r`m\, ̀ n con-
turul unuia nou, cl\dit din oamenii
[i locurile care `l `nt`mpin\ `n c\l\-
toria printre sentimente [i arme. 

Protagonist al romanului „~nce-
pem cobor`rea” [i alter ego al au-
torului, jurnalistul britanic James
Meek, Kellas este un reporter r\t\cit
de identitatea ratat\ de scriitor [i arun-
cat, voluntar, `n z\duful afgan de du-
p\ 11 septembrie 2001. Lumina scrii-
turii cump\tate [i elegante cade pe
portretul omului scindat de `ndoiala
c\ poate sim]i dragostea, de frus-
trarea ideii c\ oamenii s`nt ipocri]i,
politici, adulteri. Refuz`nd s\ scrie
romane de duzin\ de dragul unui bu-
zunar plin, b\rbatul alege un drum
minat, la propriu. De-a lungul lui o cu-
noa[te pe Astrid, jurnalista ameri-
can\ care-l convinge c\ e capabil de
iubire, doar pentru a stinge aventura
lor la fel de subit precum a aprins-o.

Printre ploi de bombe [i pove[ti
de via]\ pe care [i le asum\, concen-
tric, personajul principal se cutremu-
r\ `n fa]a panoramei de r\zboi descri-
s\ f\r\ pre]iozit\]i exotice. Iar angoa-
sele sale s`nt pictate pe fondul unui
pelerinaj ̀ ntre c`mpurile de lupt\ din

Afganistan, luxul saloanelor din
Marea Britanie [i o America mi-
zer\, altfel dec`t [i-o imaginase. 

„~ncepem cobor`rea” e un ro-
man `n care [i structura, dar [i con-
]inutul converg `n c\utarea caracte-
rului, a determinantelor morale de
c\tre un om care a uitat ce `i lipsea
atunci c`nd s-a azv`rlit pe p`nza m`z-
g`lit\ cu terorism, compromisuri, re-
la]ii amoroase frapante [i o etic\ `n-
doielnic\ a literaturii moderne. 

James Meek se ascunde `n tex-
tura avid\ de conflict a personajului
s\u [i-i construie[te acestuia, din frag-
mentele unui univers actual incert,
o tabl\ de [ah pe care el devine rege
anonim. ~n drumul s\u reu[e[te s\ de-
moleze, una c`te una, bolile unei so-
ciet\]i care se clatin\ sub ap\sarea
infamiei contemporane [i con[tien-
tizeaz\ c\, de fapt, `n r\zboi totul e
permis. Chiar [i dragostea.

Anca TTOMA

 trupa nu mai trateaz\
tema r\zboiului, pe care
o foloseau alt\dat\

 au fost pres\rate pe alocuri c`teva peisaje din Mol-
dova care au mai „limpezit” pu]in pelicula

„Se ssimte oo llimitare ccare `̀]i
d\ iimpresia cc\ «Roses» aa

r\mas bblocat `̀n ttrecut”
www.avclub.com

„Tat\l ffantom\” ((2011)
Gen: ddram\

Regia: LLucian GGeorgescu

R\zboiul
dinl\untru
 personajul principal se
cutremur\ `n fa]a
panoramei de r\zboi

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: S-au afi[at
listele [i ai aflat c\ iei burs\
semestrul \sta. O mare bu-

curie, o nou\ provocare pentru ficatul
t\u.

LEU: Vrei s\ vin\ `na-
poi frigul, pentru c\ s-au um-
plut terasele de cocalari. {i

cu c`t s`nt mai mul]i, cu at`t trebuie s\
bei mai tare ca s\-i po]i ignora.

FECIOAR|: Cum a
dat pu]in c\ldura, cum ]i-a
venit cheful de var\: s\ stai

degeaba [i s\ bei. De fapt, cam asta voiai
[i ast\ iarn\.

BALAN}|: Ai ajuns s\
dormi at`t de mult c\ nici la
cantin\ nu te mai duci. La[i

10 lei l`ng\ pern\ [i `]i iau colegii de
camer\ din c`nd `n c`nd c`te ceva.

SCORPION: Ai auzit
c\ e nasoal\ treaba cu AC-
TA [i te-ai pus pe downloa-

dat serios. Jocuri, seriale, comedii [i
filme deocheate, „pentru trafic”.

S|GET|TOR: Te-ai
l\sat de manele [i te-ai apucat
de dubstep. Prietenii s`nt ne-

mul]umi]i. Acum, c`nd te ̀ mbe]i, nu mai
faci cinste [i nu mai dansezi pe mas\.

CAPRICORN: De fie-
care dat\ c`nd intri `n camera
te `mpiedici de un cablu de

net [i strici cuiva jocul de DotA sau
Counter Strike.

V|RS|TOR: Colegii
de camer\ au f\cut o glum\
proast\ [i ]i-au dat foc la p\r

`n somn. Ca s\ te r\zbuni, le-ai dat [i tu
foc la pern\. Tot `n somn.

PE{TI: De c`nd ai
adoptat-o pe Puricoasa,
c\]eaua din spatele c\mi-

nului, ai un nou motiv s\ nu mai mergi
la facultate.

BERBEC: ~nc\ a[tep]i
telefonul \la de la Timi[o-
reana, care te va anun]a c\

e[ti clientul lunii sau al anului. {i, ca
dovad\, ]ii toate PET-urile goale sub pat.

TAUR: S-a f\cut fru-
mos afar\ [i ai revenit la
vechile obiceiuri de var\:

ie[it la promenad\ cu ochelari de soa-
re [i p`ndit fete ca ultimul dubios.

RAC: Ai r\cit cobz\ s\p-
t\m`na asta [i nu ai chef de
nimic. Din fericire, ai redes-

coperit pastilele de tuse [i brusc nu te
mai deranjeaz\ nimic.

Singura nuan]\ de roz care mi-a
pl\cut vreodat\ era cea pe care o
aveau paginile Gazetei Sporturilor
`n urm\ cu vreo opt ani de zile. Era
un roz `nchis, concentrat [i ziarul
era primul care-]i s\rea `n ochi c`nd
scanai orice tarab\. Atunci l-am
citit pentru prima oar\ pe Ovidiu
Ioani]oaia. Ast\zi, pot spune c\ el
a fost unul dintre motivele pentru
care mi-am cump\rat reportofon,
camer\ foto, mi-am `nc\rcat un
rucsac [i am `nceput s\ umblu pe
coclauri cu o legitima]ie de pres\ ̀ n
buzunar.

Probabil c\ Ovidiu Ioani]oaia
nu are cea mai suav\ scriitur\ din
presa rom=neasc\, dar a avut cu si-
guran]\, timp de zeci de ani, cea mai
ascu]it\ peni]\. El este [i primul jur-
nalist pe care mi-l aduc eu aminte,
care [i-a cerut scuze `ntr-o publica-
]ie. Scrisese despre arbitrajul dintr-un
derby Dinamo – Steaua acuz`nd [i
spun`nd c\ fluiera[ul a cedat pre-
siunilor de dinainte de joc [i a
gre[it pentru ambele p\r]i. A doua
zi, dup\ emisiunea pe care o avea la
televizor, „Recursul etapei”, a reve-
nit cu un alt editorial [i a recunoscut
c\ a scris ̀ n prip\ [i c\, uit`ndu-se la
relu\ri, arbitrul s-a p\c\lit `n mai
pu]ine locuri dec`t l-a acuzat el. 

~n prezent, Ovidiu Ioani]oaia
este unul dintre pu]inii oameni de
pres\, poate singurul, care nu a uitat
Craiova. Printre pu]inii care l-au
ignorat pe Mititelu [i care au avut cu-
rajul s\ strige, zi de zi, editorial de
editorial, „De ce a]i omor`t {tiin]a?”.
Iar acum c`teva luni, l-am auzit vor-
bind la telefon cu un coleg de redac]ie.
~i ceream un text pentru pagina de
dezbatere [i, cum difuzoarele de la
Nokia fac orice conversa]ie privat\
imposibil\, `l auzeam [i eu cum pu-
f\ia ̀ n spatele biroului. Nu-[i mai lua-
se de mult timp vacan]\ [i se pre-
g\tea s\ plece, c\ altfel ne-a spus c\
ne-ar fi ajutat. 

Ast\zi ̀ [i mai ia pu]in timp liber.
L-a ajuns amarul celor 45 de ani de
pres\ [i pleac\ `n Germania s\ se
opereze la inim\. Se va `ntoarce ne-
gre[it, pentru c\ ultimul text al lui
Ioani]oaia `nc\ nu s-a a[ternut pe
paginile odat\ roz ale Gazetei.

C\t\lin HHOPULELE

Scor la pauz\

O dulce
pauz\

 Ovidiu Ioani]oaia este
unul dintre pu]inii
oameni de pres\ care
nu au uitat Craiova



Nu era cutremur, `ns\ paharul din
trusa scamatorului se rostogolea pe ma-
s\ dirijat de mi[c\rile ample ale m`i-
nilor lui Alin, care parc\ `mpingea va-
lurile m\rii spre o coast\ cu naufragi-
a]i. A[a eram noi, spectatorii, care la
fiecare ghidu[ie propus\ de magici-
an, fluturam m`inile `n aer, ca [i cum
am fi cerut ajutor, dorind ca iluzionis-

tul s\ experimenteze noul truc pe cine-
va din sal\, tocmai ca magia s\ ne
cuprind\ toate sim]urile. Prima care a
intrat `n lumea lui Blaine a fost
Andreea. O fat\ `n\ltu]\, emo]ionat\,
poate „pu]in fricoas\”, dup\ cum
observa scamatorul, mai speriind-o [i
el, a[a de r`sul lumii. „Iubi m\ la[i,
chiar m\ la[i? Nu te g`nde[ti c\ \sta
m\ taie?” `ng`na el, `ndulcindu-[i vo-
cea [i fix`ndu-l pe prietenul fetei care-[i
a[tepta sf`r[itul l`ng\ masa cu instru-
mente expuse. Erau a[ezate toate `n
linie, ca `n sala de opera]ie. Numai c\
`n loc de bisturiu [i foarfece, Alin vin-
deca boala de senza]ional a pacien]ilor
s\i cu pahare, nisip, neoane [i Red Bull.
Le administra fiec\ruia dup\ dorin]a
sa. De exemplu, Andreea a vrut s\

vad\ `n club un [apte de romb, pe
care, de nic\ieri, iluzionistul i l-a
proiectat chiar pe sticla paharului ma-
gic din fa]a noastr\.

Daniel [[i ppaiul zzbur\tor
Mai t`rziu ̀ ns\, Alin nu i-a ̀ ndepli-

nit [i dorin]a lui Daniel, dar s-a g`ndit
s\-l transforme pe acesta `n osp\tarul
lui personal, din cauz\ c\ nu [i-a g\sit
unul pe m\sur\ p`n\ `n seara aceea.
Nu am `n]eles de ce dusul t\vii ar fi
fost meseria potrivit\ pentru b\iat, dar
poate c\, dac\ mai meditam un pic la
experimentul pe care cei doi l-au rea-
lizat cu succes, a[ fi `n]eles de unde
aceast\ idee tr\snit\ a magicianului
din Bra[ov. Str\lucitor cum era, Alin

Blaine i-a ar\tat lui Daniel c\ poate s\-l
ajute s\-[i bea energizantul cu m\sur\.
Adic\, s\-l soarb\ cu paiul, care a a-
terizat `n b\utura sa, dup\ ce iluzionis-
tul l-a urnit cu puterea min]ii de pe ma-
s\ [i l-a azv`rlit `n paharul umplut cu
Red Bull. 

Dup\ ce am aplaudat al doilea
num\r de magie din „Hunter’s Pub”,
au urcat din public pe scen\ Cosmin
[i R\zvan. Au f\cut cuno[tin]\ cu Alin
[i apoi [i-au unit for]ele de concentra-
re pentru a ilumina clubul l\sat special
`n `ntuneric pentru trucul urm\tor. A-
tunci, din trusa magicianului au fost
scoase dou\ neoane, nefolosite, pe care
b\ie]ii le-au pip\it s\ vad\ dac\ nu
cumva au instalat\ vreo „[mecherie” `n
interior. ~ndat\ ce a primit avizul de
„curat”, iluzionistul le-a sprijinit de
g`turile celor doi [i, pe urm\, cu
ajutorul unei mi[c\ri simple din m`ini
le-a aprins. F`lf`iau de parc\ erau ni[te
l\mpi stradale din care fuge curentul
electric, numai c\, `n trucul de mai
sus, neoanele se stingeau imediat ce
m`na lui Alin se `ndep\rta. 

Hristos [[i iiluzionistul ppoc\it
Numerele spectaculoase ale ma-

gicianului i-au atras mai ales pe cei
mici. Miruna [i Loredana au zbu-
ghit-o `n fa]\, l`ng\ maestru, dup\ ce

au v\zut cum plute[te `n aer masa pe
care era `mpr\[tiat\ magia. „Vre]i s\
v\ fac de 20 de ani?” le-a `ntrebat
Alin, `n glum\. Auzindu-l, fetele s-au
speriat [i au fugit `napoi `n sal\, l`ng\
p\rin]ii lor. 

Spre final, iluzionistul a m\rturisit
c\ `ntreaga sa reprezenta]ie nu a fost
„dec`t un truc, pentru c\ nu exist\
bioenergie”. Scamatoriile le-a `nv\]at
de pe DVD-uri [i de pe Internet, ur-
m\rind de zeci de ori schemele f\cute
de David Blaine, idolul s\u, dup\ care
[i-a luat [i numele de scen\ c`nd a re-
venit `n ]ar\ de la [coala de magie pe
care americanul a `nfiin]at-o `n SUA.
~ns\, de la un timp, Alin a p\r\sit breas-
la pentru Hristos.

L-a descoperit [i atunci s-a poc\it,
renun]`nd la spectacolele de magie
f\r\ p\rere de r\u. Seara din Hun-
ter’s Pub a fost o excep]ie pentru c\
patronii localului `i pl\tiser\ din iarn\
acontul, c`nd magicianul `nc\ f\cea
show-uri pe la televiziunile rom=ne[ti.
Acum `ns\ nu vrea s\ mai tr\iasc\ `n
p\cat pentru c\ „distrac]ia se duce,
casa arde, ma[ina intr\ `ntr-un pod [i
numai Hristos r\m`ne. ~nchina]i-v\
Lui pentru c\ atunci c`nd o s\ ajunge-
]i la El, o s\ v\ `ntrebe, «ai tr\it sau
nu ai tr\it pentru mine»?”

Iulia CCIUHU 

C`nd e[ti celebru, parc\ nici pu[-
c\ria nu te mai sperie at`t de mult, mai
ales dac\ amenin]area ei vine odat\ cu
lupta pentru o cauz\ nobil\. Cel pu]in
asta reiese din z`mbetul degajat cu
care s-a l\sat ̀ nc\tu[at George Clooney
vinerea trecut\, `n fa]a ambasadei Su-
danului din Washington. Acesta pro-
testa, `mpreun\ cu tat\l s\u, jurnalis-
tul Nick Clooney [i al]i c`]iva acti-
vi[ti, pentru respectarea drepturilor
omului `n statul african. Dup\ cum de-
clara `n timp ce era invitat `n dubi]a
poli]iei, arestul l-a bucurat pentru c\ a
atras aten]ia asupra cauzei pe care o
sus]ine. 

Actorul consider\ c\ administra-
]ia din capitala Khartoum comite `n
mod constant crime de r\zboi [i c\
este necesar s\ se ac]ioneze „`nainte ca
aceasta s\ devin\ cea mai grav\ criz\
umanitar\ de pe suprafa]a globului”.
~ntreaga debandad\ cu c\tu[e n-ar fi fost
declan[at\, `ns\, dac\ George Clooney
[i-ar fi men]inut protestul `n limita
marcajelor instalate de poli]ia ameri-

can\ `n fa]a ambasadei. {i cum, `n le-
gisla]ia de peste ocean, dep\[irea res-
pectivei benzi reprezint\ o infrac]iune,
actorul s-a ales cu c`teva ore dup\
gratii [i o cau]iune de 100 de dolari.  

~ntr-adev\r, motivul care l-a adus
pe c`[tig\torul premiului Oscar `n fa-
]a ambasadei sudaneze aminte[te de o
situa]ie c`t se poate de real\ [i `ngri-
jor\toare. Organiza]ia Na]iunilor U-
nite (ONU) a estimat num\rul de per-
soane decedate de la `nceputul con-
flictului din regiunea Darfur, `n 2003,
la 300 000. Iar Clooney s-a implicat
activ `n sus]inerea refugia]ilor afla]i
acum `n pericol, vizit`nd una din re-
giunile administrative ale Sudanului
[i `ncerc`nd s\ ridice gradul de con[ti-
entizare a situa]iei grave `n care se
afl\ popula]ia african\. Actorul ameri-
can i-a acuzat direct, `n timpul vizitei
sale `n Africa, pe pre[edintele suda-
nez Omar al-Bashir [i pe ministrul
ap\r\rii, Mohamed Hussein, c\ ar fi
premeditat numeroase crime `mpotri-
va popula]iei din regiunea Darfur. 

Actorul a pl\tit, se pare, un pre]
m\runt dar, spune el, umilitor, pentru
un delict `n spatele c\ruia st\ un inte-
res umanitar. ~ns\, chiar [i a[a, ceea ce
a r\mas pe retina publicului american
e c\ George Clooney a ie[it [i din si-
tua]ia aceasta cu acela[i z`mbet [ar-
mant cu care [i-a cucerit, de-a lungul
carierei, admiratoarele.

Anca TTOMA 
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„Totul este un truc pentru c\ nu exist\ bioenergie”

 Alin vindec\ boala de senza]ional a pacien]ilor s\i cu
pahare, nisip, neoane [i Red Bull  scamatoriile i-au
atras mai ales pe cei mici care au n\v\lit l`ng\ maestru 

Pe urmele ho]ului din 
„Ocean’s Eleven” 

 actorul protesta pentru respectarea drepturilor omului
 Clooney a pl\tit o cau]iune de 100 de dolari 

Eram `n clasa a
patra c`nd am fost

la ultimul spectacol de
iluzionism [i ]in minte
c\ m-am g`ndit o
s\pt\m`n\ la cum
scamatorul a ]inut-o pe
Lavinia `n aer ca pe un
balon cu heliu. La fel
de amuzant a fost [i
show-ul de miercuri
seara din Hunter’s Pub,
oferit de Alin Blaine.
De[i spectacolul nu a
fost lipsit de imagina-
]ie, spre final, c`nd
iluzionistul [i-a b\gat
coada `ntre cele sfinte,
magia a disp\rut, iar
reprezenta]ia s-a trans-
format `ntr-o or\ de
evanghelizare.

{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.

»

De[i pe pancarta de la intrare
scrie patiserie-bar, Madera `ncear-
c\ s\ combine aceste dou\ `ntr-un
singur spa]iu. Situat pe strada Cos-
tache Negri, acesta este genul de
local `n care po]i m`nca o pr\jitur\
cu un suc sau s\ serve[ti o pizza `n
timp ce cite[ti un ziar [i savurezi o
bere. 

{i, aparent, lipsa unui meniu nu
`ncurc\ pe nimeni s\ comande ceva,
totul fiind la vedere. Produsele de
patiserie, [trudel de mere sau pl\-
cinta cu br`nz\, pot fi cump\rate cu
trei-cinci lei [i pot fi acompaniate
de o cafea sau o sticl\ de bere, am-
bele av`nd acela[i pre], `n medie
cinci lei. Pentru cei a c\ror foame nu
poate fi potolit\ cu o pr\jitur\, lo-
calul le ofer\ `n meniu o pizza, `ns\
[i aceast\ are doar dou\ variante,
vegetarian\, de [apte lei, [i simpl\,
cu ca[caval [i salam, la zece lei. 

Madera d\ senza]ia de local
pentru oricine, pentru c\ `n interior
s`nt tot timpul clien]i de toate v`rste-

le, de la copiii care au ie[it `n ora[
la un suc p`n\ la b\tr`nii care `[i
scot nepo]ii la o pr\jitur\ `ntr-o zi
c\lduroas\. Aici, fum\torii [i nefu-
m\torii au fiecare jum\tatea lor din
combina]ia patiserie-bar. Pe partea
consumatorilor de tutun ai senza]ia
c\ e[ti `ntr-un pub aglomerat. Fumul
de ]igar\ [i mirosul de alcool dau o
ambian]\ `ntunecat\, ajutate [i de
tapetul de un ro[u `nchis [i lumina
moale. ~ns\ c`mpurile din cele trei
tablouri coco]ate pe pere]i nu se
potrivesc deloc cu culoarea din
fundal, d`nd impresia unui kitch.

~n cealalt\ jum\tate a barului `[i
au cartierul nefum\torii. Spa]iul e
mult mai luminat [i cei care `[i de-
gust\ comand\ pot s\ arunce un
ochi [i la televizorul din col], s\ prin-
d\ ultima [tire a zilei. Se g\sesc [i
aici picturile cu peisaje rurale, dar
f\r\ tapetul ro[u de pe fundal parc\
arat\ mai la locul lor.

De[i unii g\sesc lini[tea din Ma-
dera binevenit\, spa]iul tot duce lip-
s\ de un pic de suflet. Ar putea fi
animat cu o varietate de muzic\ u-
[oar\, molcom\, amestecat\ cu un
strop de jazz.

Paul AANDRICI

Bezea `n fum de ]igar\
 produsele de pa-
tiserie, [trudel de mere
sau pl\cinta cu br`nz\,
cost\ `ntre trei [i cinci lei

Din p\l\ria cu iepuri ies Dumnezei
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