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Republica Moldova [i-a
ales al patrulea pre[edinte 
 despre alegerea noului con-

duc\tor de stat al Basarabiei,

Nicolae Timofti, au comentat

jurnali[tii Vlad Odobescu [i
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Pe tron, singur\tatea se
reflect\ `n roci 
 s`mb\t\, 24 martie, a avut

loc, la Ia[i, premiera na]ional\ a

piesei „Vis cu statui” 

 cei doi protagoni[ti au inter-

pretat solitudinea ca pe-o joac\
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Doi candida]i pe loc la
Senatul Politehnicii 
 peste 100 de cadre didactice con-

cureaz\ pentru cele 48 de posturi 

 concomitent se vor face [i ale-

gerile pentru Consiliile facult\]ilor 

pagina 2
Sub auspiciile noii Legi a Educa]iei

Na]ionale, acum un an, universit\]ile ie-
[ene decideau s\-[i aleag\ reprezentan]ii
prin vot universal, direct [i secret. La vre-
mea aceea, se preconiza c\ aceast\ nou\
manier\ de numire va duce la r\sturn\ri de
situa]ie `n fruntea institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior [i c\ va democratiza cu mult sis-
temul de votare. Doar ceva v`rtecu[uri s-au
st`rnit, pe care le putem num\ra pe degete –
c`teva nume sonore au fost scoase din lupta
pentru un post de conducere –, `ntocmai de
membrii propriilor facult\]i, care i-au fault-
at [i la alegerile pentru Senat [i pentru
Consiliu [i pentru postul de Decan. P`n\
aici, nimic nou fa]\ de sistemul anterior,
c`nd la fel se petreceau lucrurile – cei ce nu
intrau `n gra]iile grupului majoritar format
`n s`nul facult\]ilor (sau au dec\zut din gra-
]iile acestora), nu aveau practic nici o [ans\
la o pozi]ie `n conducerea institu]iei de `n-
v\]\m`nt de care apar]ineau. 

Acum doar s-a creat mai mult\ v`lv\ [i
s-au `ntortocheat mecanismele. ~ntruc`t exis-
t\ mari [anse ca acei candida]i – pentru Se-
nat, de exemplu – s\ nu fie cunoscu]i de
toat\ popula]ia cu drept de vot, era cumva
de a[teptat ca „liderii de opinie” s\ fi c\utat
strategii noi s\ manipuleze rezultatul alege-
rilor `n favoarea lor. Vorba pove[tii, nu ar fi
dac\ nu s-ar povesti c\ ace[tia au profitat de
masa de manevr\ ca [i p`n\ acum: contra-
candida]ii au avut fiecare propriile liste al-
be, care ofereau `ndrum\ri acoli]ilor lor
pentru a le condi]iona anumite posturi mai
m\runte, ulterior. {i, pentru a-[i decupa din
universul academic echipa de oameni de `n-
credere pe care se pot baza mai departe `n
eventualitatea unui succes. Lucru firesc, `n
sine, nu? Dac\ nu punem [i la socoteal\ ce
se va `nt`mpla cu perdan]ii.

Se anticipa c\ alegerile vor fi mai cura-
te [i mai corecte, gra]ie acestui nou sistem
– c\ [i „cei mici” `n grad didactic vor avea
[ansa de a se face auzi]i. N-au fost s\ fie,
zic gurile rele. Dac\ la celelalte institu]ii,
alegerile s-au derulat „cum era de a[teptat”,
la Politehnic\ demersul nu a fost a[a liniar,
institu]ia trec`nd prin t\v\lugul realegerilor
pentru func]ia de Rector, pentru Senatul
universitar [i pentru Consiliile facult\]ilor,
pe motiv c\ nu s-au respectat prevederile
Legii Educa]iei. Unsprezece file are bule-
tinul de vot de la Universitatea Tehnic\
din Ia[i pentru Senat [i Consilii. Greu de
crezut c\ se va vota `n orb. {i, oric`t de se-
cret ar fi el votul, `n teorie, `n practic\, asen-
timentele – chiar [i cele tacite – fa]\ de o
parte sau alta, s`nt prea-bine cunoscute. Mar-
ja de eroare a celor care [i-au calculat votu-
rile num\r`nd adeziuni – ideologice, s\ le
spunem – este la fel de mic\. Lunea aceas-
ta vom vedea `ns\ dac\ nu cumva ne-am `n-
[elat [i ne vom trezi cu surprize `n Senat.

~ns\, p`n\ la urm\, s\ nu uit\m c\ su-
fragiile spun adev\rul. Indic\ o stare de
fapt: c\ sistemul de educa]ie de la noi nu st\
`ntr-o lege.

Laura PP|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Cultural

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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Institu]iile de `nv\]\m`nt superior ie[ene in-
tr\ `n ultimele etape ale alegerilor structurilor
de conducere. ~n acest sens, p`n\ la sf`r[itul lunii,
toate universit\]ile din Ia[i, cu excep]ia Univer-
sit\]ii de Arte „George Enescu” (UAGE), vor
trece prin cel pu]in una dintre fazele alegerii de-
canilor facult\]ilor. 

La „Alexandru Ioan Cuza” a existat, la nive-
lul Consiliilor Facult\]ilor, c`te un candidat res-
pins la Facult\]ile de Fizic\, Informatic\ [i Lite-
re. La Agronomie s-au votat decanii, iar s\pt\-
m`na viitoare vor fi confirma]i `n func]ie. 
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DOSAR Doi da, unul nu

Cel mai team\ i-a fost de reac]ia colegilor de clas\

 cine [tie c`te cavouri s-or
fi f\cut din materialele pen-
tru Teatru

paginile 8 – 9

 anul ttrecut, dde lla SSpitalul dde JJude]ean UUrgen]e ddin VVaslui, aau vvenit aaca-
s\, `̀n BB\ce[ti, 118 mminore ccu bbebelu[i dde-oo [[chioap\  `n ttimp cce aalte ffete
mergeau `̀n cclub, BBianca `̀ncerca dde uun aan ss\ aaduc\ ppe llume uun ssuflet 

Opera este o disciplin\ mult mai
sever\ dec`t orice cazarm\

Secret s\
fie, da’ s\-l 
[tim [i noi!

interviu ccu MMihai ZZaboril\, rregizorul dde
culise aal OOperei NNa]ionale RRomâne ddin IIa[i

Realitatea `n sistem binar 
 evenimentele demne de

dezb\tut nu mai s`nt cele din

via]a de zi cu zi, ci „`nt`mpl\rile

de pe Facebook” 

 prestigiul `n societate se

num\r\ `n like-uri [i share-uri
pagina 6

Universit\]ile din
Ia[i `[i aleg decanii

Mamele care [i-au
dat copil\ria la

schimb pentru tot
restul vie]ii
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Cele 11 file ale sor]ii
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~n coloan\,
adunarea

Asocia]ia Studen]ilor Infor-
maticieni Ie[eni (ASII) organizea-
z\ cea de-a patra edi]ie a concursu-
lui na]ional de informatic\ „FII
Competition”. Studen]ii [i elevii in-
teresa]i se pot `nscrie p`n\ pe 1
iunie la una dintre cele patru cate-
gorii: Tehnologii Web, Algoritmi-
c\ [i Programare, Securitatea In-
forma]iei [i Art\ Digital\, iar a-
ce[tia pot opta pentru unul sau mai
multe domenii. 

Dup\ `nscriere, subiectul propus
de c\tre candidat va fi evaluat de
c\tre o comisie format\ din profe-
sori universitari, preuniversitari, dar
[i de reprezentan]i ai unui juriu spe-
cial din partea unor companii de IT.

„Anul trecut am avut peste 900
de participan]i din ]ar\, din Repu-
blica Moldova [i chiar din Marea
Britanie sau Statele Unite, anul a-
cesta s`ntem încrez\tori ca vom a-
vea în jur de 1200 de participan]i”,
a declarat Radu-Emil Grigora[, co-
ordonator al departamentului IT al
ASII.

Pe l`ng\ competi]ia propriu-zi-
s\, studen]ii vor beneficia at`t de
cursuri introductive sus]inute de c\-
tre profesori universitari, c`t [i de
traininguri oferite de reprezentan]ii
companiilor partenere.

Finala concursului se va desf\-
[ura `n perioada 1-3 iunie. 

M\d\lina MMORARU

Peste 100 de cadre didactice con-
cureaz\ pentru cele 48 de locuri `n Se-
natul Universit\]ii Tehnice „Gheor-
ghe Asachi” (UTI) din Ia[i. Scrutinul
de alegere al membrilor va avea loc
luni, 26 martie, `ntre 8.00 [i 16.00, `n
Sala de Conferin]e din Corpul T al
Politehnicii.

UTI reface alegerile pentru Senat
la solicitarea Ministerului Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului,
`ntruc`t la scrutinul anterior nu s-a
respectat principiul votului universal
stipulat `n Legea Educa]iei Na]iona-
le. „Cei care au contestat varianta re-
prezentativit\]ii ̀ n Senat nu cred c\ s-au
a[teptat la o competi]ie at`t de puter-
nic\. G`ndi]i-v\ c\ s`nt facult\]i de la
care s-au `nscris [i zece candida]i pen-
tru un loc. Volumul de munc\ va fi u-
ria[, mai ales dac\ vom avea [i un al
doilea tur de scrutin, ceea ce nu ne
dorim, dar este posibil. ~ntre timp, ne
supunem procedurii «vox populi, vox
dei» [i sper\m s\ facem fa]\”, a decla-
rat prof. univ. dr. ing. Gelu Dan G\-
lu[c\, purt\torul de cuv`nt al UTI [i
cancelarul institu]iei.

Participan]ii la scrutin vor vota pe
un buletin format din 11 file de vot,
con]in`nd c`te o foaie pentru fiecare fa-
cultate `n parte. Pentru a avea asigurat
un loc `n Senat, candida]ii trebuie s\
ob]in\ 50% plus unu din totalul vo-
turilor exprimate. Dac\ `n urma primu-
lui scrutin nu este atins acest procent,
`n al doilea tur nu mai conteaz\ pro-
centul, ci prezen]a votan]ilor la urne. 

Concomitent cu alegerea membri-
lor Senatului se va face  [i selec]ia re-
prezentan]ilor `n Consiliile Facult\-
]ilor. „Ziua de luni va fi o adev\rat\
prob\ de for]\ pentru universitatea noas-
tr\. Pe l`ng\ alegerile pentru Senat, `n
aceea[i zi se desf\[oar\ [i alegerile pen-
tru Consiliile Facult\]ilor [i mai mult,
`n acela[i timp au loc [i ore, programul
profesorilor nefiind alterat de derula-
rea alegerilor”, a ad\ugat purt\torul de
cuv`nt al UTI.

Refacerea alegerilor pentru Sena-
tul Universit\]ii [i Consiliile Facul-
t\]ilor, precum [i metodologia afer-
ent\ noilor scrutinuri au fost aprobate
`n [edint\ de Senat a Politehnicii de
mar]i, 13 martie. 

Adriana DD|NIL|

 scrutinul de alegere al membrilor va avea loc luni,
26 martie  concomitent se va face  [i selec]ia repre-
zentan]ilor `n Consiliile Facult\]ilor

Doi candida]i pe loc 
la Senatul Politehnicii

1000 de tineri se
`ntrec digital

Cu prilejul celei de-a XVII-a edi-
]ii a Zilelor Francofoniei ce vor avea
loc pe 30 [i 31 martie dramaturgul Ma-
tei Vi[niec va fi prezent la Ia[i. Acesta
va conferen]ia vineri, de la ora 19.00,
`n Aula „Mihai Eminescu” a Bibliote-
cii Centrale Universitare din Ia[i pe
tema „Zilele francofoniei: o s\rb\toare
a identit\]ii”. ~n prezen]a dramaturgului

rom=n compania „Mr Delagare & Cie”
va sus]ine recitalul poetic „La ville d’un
seul habitant” („Ora[ul cu un singur lo-
cuitor”). Cu ocazia acestui eveniment,
Matei Vi[niec va face cunoscute publi-
cului ie[ean romanele „Dezordine pre-
ventiv\” (2010), „Domnul K eliberat”
(2011), volumul de poezie „La mas\
cu Marx” (2011), ap\rute la editura Car-
tea Rom=neasc\, precum [i volumul
de teatru poetic „Scrisori de dragoste
c\tre o prin]es\ chinez\”, lansat la edi-
tura Humanitas `n 2011.

„Luna Francofoniei”, colocviul din
care face parte evenimentul, se desf\-
[oar\ pe tot parcursul lunii martie [i va
mai cuprinde lectura volumului „Scrisori
de dragoste c\tre o prin]es\ chinez\”.
„Evenimentele de s\pt\m`na viitoare
din cadrul Lunii Francofoniei alc\tuiesc
cel mai important colocviu na]ional care
prezint\ lingvistica, literatura [i didac-
tica limbii franceze”, a declarat Dan Da-
ia, asistent cultural al Centrului Cul-
tural Francez din Ia[i (CCF).

Astfel, joi, 29 martie, de la ora
18.00 la va avea loc la CCF Ia[i pre-
zentarea expozi]iei de fotografie „M`i-
nile scriitorilor”, `n prezen]a autoarei
Hannah Assouline. Aceasta se va mai
`nt`lni a doua zi `n cadrul unui atelier
`nchis [i cu studen]ii Universit\]ii
„George Enescu” din Ia[i. „Tot `n ca-

dru `nchis va fi [i un spectacol de ilu-
zionism, adresat institu]iilor de `nv\-
]\m`nt preuniversitar”, a mai ad\ugat
Dan Daia. Joi [i vineri, pe 29 [i 30
martie, iluzionistul Magic Mouss va
sus]ine ̀ n c`teva licee spectacolul „Fran-
ceza este magic\!”.

„Luna Francofoniei” are loc `n fie-
care an `n martie [i este organizat\ de
Institutul Francez din Rom=nia. E-
venimentele locale de anul acesta s`nt

organizate prin filiala ie[ean\ `n par-
teneriat cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, Asocia]ia Ro-
m=n\ a Departamentelor Universi-
tare Francofone, Centrul de Studii
Canadiene din Ia[i, Asocia]ia Rom=n\
a Profesorilor de Francez\ [i Inspec-
toratul {colar al Jude]ului Ia[i.

Georgel CCOSTI}|

Matei Vi[niec `ncheie
Luna Francofoniei

 dramaturgul va sus]ine la Ia[i o conferin]\, `[i va
prezenta dou\ romane [i un volum de poezie

Schimbarea, prima u[\ 
la dreapta

Matei Vi[niec, 
despre identitate

Academicianul Solomon Mar-
cus a fost prezent la Ia[i pentru a
sus]ine o conferin]\ cu titlul „Popu-
laritatea uman-real `n [coal\ [i la uni-
versitate, de la Haret p`n\ azi!”. A-
ceasta a avut loc vineri, 23 martie, la
Biblioteca Central\ Universitar\
„Mihai Eminescu” din Ia[i, `nce-
p`nd cu ora 18.00 [i a fost moderat\
de c\tre conf. univ. dr. Mina -Maria
Rusu de la Universitatea Apollonia.

Dualitatea uuman-rreal
„Cred c\ lumea academic\ [i cea

universitar\ se prezint\ ca un portret
robot, ca o lume de handicapa]i" [i-a
`nceput academicianul expunerea. Mai
mult, acesta a ]inut s\ precizeze c\ ti-
tlul conferin]ei a ajuns pu]in deterio-
rat, iar cel corect ar fi „dualitatea uman-
real [i nu popularitatea uman-real”.
~n continuare, Solomon Marcus a ex-
plicat c\-i avem pe de-o parte pe oa-
menii [tiin]elor de laborator care, atunci
c`nd s`nt afla]i `n fa]a unui produs ar-
tistic, „au impresia c\ se afl\ ̀ n prezen-
]a unei min]i schizofrenice”, iar de cea-
lalt\ parte umani[tii, ce se blocheaz\
odat\ pu[i `n fa]a unor ecua]ii mate-
matice. Teorema [i poezia, dou\ din-
tre cele mai `nalte cuceriri umane, „`n
loc s\ se `nfr\]easc\ [i s\ fie `n rela]ie
de perfect\ compatibilitate, se dove-
desc a fi `ntr-o situa]ie de incompatibi-
litate”.

Acesta [i-a produs s\ demonstre-
ze cum s-a ajuns la aceast\ situa]ie ce
s-a manifestat puternic `n secolul al
XIX-lea, c`nd a fost o cre[tere expo-
nen]ial\ a disciplinelor, care la r`ndul
lor au creat alte discipline, fiecare cu
un limbaj specializat. „Procesul aces-
ta a atins puncul culminant, cred pe
la mijlocul secolului trecut”. Drept
consecin]\, „profesionist” a `nceput
s\ ̀ nsemne s\ fii la locul t\u ̀ ntr-o anu-
mit\ disciplin\. {i `n acela[i sens, dar
cu o linie mai pu]in cunoscut\, acade-
micianul a dezv\luit c\ „educa]ia a
f\cut o alegere. A ales linia dezvolt\-
rii disciplinare. Apoi au ap\rut com-
plica]ii, pentru c\ nu toate disciplinile
se definesc `ntr-o anumit\ felie de
realitate de care se ocup\”, d`nd

exemplu matematica [i arta. 

Muzica llui PPitagora
Solomon Marcus a eviden]iat

modul `n care Pitagora a contribuit
la dezvoltarea lumii, prin matemati-
c\, acesta descoperind o leg\tur\ or-
ganic\ `ntre aritmetric\ [i notele mu-
zicale. „~ntreaga muzic\ occidental\
`l are la baz\ pe Pitagora. Acesta a lan-
sat un alt pariu. {i anume, c\ propor-
]iile numerice care definesc sunetele
armonioase s`nt acelea[i ca propor]i-
ile numerice care definesc ce este
pl\cut ochiului nostru”.

~n cea de-a doua parte a confe-
rin]ei, academicianul a vorbit despre
schimbarea vechei paradigme `n cea
informa]ional\, [i despre sistemul edu-
ca]ional rom=nesc. „Dac\ v\ uita]i la
actualele programe pentru clasa pre-
g\titoare, s`nt propuse opt discipline
care s\ alimenteze educa]ia copilului
de [ase ani. S\ pui copilul de [ase ani
s\ fie educat de [ase discipline, intri
imediat `n conflict cu realitatea, pen-
tru c\ realitatea pe care copilul o tr\-
ie[te nu are nimic de-a face cu aceas-
t\ `mp\]ire a disciplinelor. Deci, noi,
`n loc s\ `nt`rziem aceast\ `mp\r]ire,
[i abia `n gimnaziu s\ fac\ cuno[tin]\
cu aceste discipline, uit\m c\ [i isto-
ria lumii a f\cut foarte t`rziu acest pas”.
Mai departe, acesta a adus `n discu]ie
lupta pe care a dus-o Spiru Haret `n
`ncercarea sa de a schimba prima le-
ge a educa]iei. Acesta dorea s\ ating\
un echilibru `ntre uman [i real. 

La final, Solomon Marcus a ]i-
nut s\ men]ioneze c\ `n zilele noastre
„realul [i clasicul au devenit at`t de
condi]ionate reciproc, `nc`t mi se pare
important ca un absolvent de liceu s\
aib\ esen]ialul din ambele. Dac\ v\
uita]i la manualele [i la programele
liceelor noastre sec]ia umane [i
sec]ia real\, ve]i observa c\ noi `n
mod condamnabil scoatem absol-
ven]i de liceu incul]i pe ambele do-
menii. Ace[tia nu s`nt nici oameni de
cultur\, [i nici intelectuali. S`nt, `n
cel mai bun caz, doar ni[te oameni
care au un cap”.

Iulian BB~RZOI

 „profesionist” a `nceput s\ `nsemne s\ fii la locul
t\u `ntr-o anumit\ disciplin\

Portretul robot al 
lumii academice. 

De Solomon Marcus

Joi, 22 martie, a avut loc la Ia[i
cea de-a X-a edi]ie a T`rgului In-
terna]ional de Universit\]i – Ro-
manian International University
Fair (RIUF), organizat de grupul
EDUCATIVA. Cu prilejul acestuia,
peste 30 de institu]ii superioare de
`nv\]\m`nt din ]\ri precum Dane-
marca, Germania [i Marea Brita-
nie [i-au prezentat ofertele educa-
]ionale celor peste 2700 de vizita-
tori, studen]i [i elevi `n ani terminali
interesa]i s\ studieze `n str\in\tate.

Dintre universit\]ile prezente,
cinci au acceptat studen]ii pe loc,
prin programul Spot Admissions.
Astfel, 12 candida]i [i-au asigurat
un loc `ntr-o universitate din Marea
Britanie [i Danemarca, iar al]i 18
vor primi r\spunsul final `n var\.
„Conform feedback-ului primit de
la elevi [i studen]i, ofertele cele mai
avantajoase din punct de vedere fi-
nanciar s`nt `n Danemarca, Suedia [i
Sco]ia, `ntruc`t taxele de [colarizare
s`nt zero. {i Marea Britanie [i Olan-
da au prezentat interes ridicat pen-
tru participan]ii RIUF. ~n aceste dou\
]\ri exist\ taxe de [colarizare, `ns\
pot fi acoperite printr-un `mprumut
guvernamental care este oferit tutu-
ror cet\]enilor Uniunii Europene”, a
declarat Anca G`lc\, PR manager
regional al EDUCATIVA.

Printre universit\]ile care au fost
prezente la t`rg, se num\r\ Univer-
sity of Cambridge, aflat\ pe primul
loc al topului mondial de clasificare
universitar QS [i Imperial College
din Londra, situat\ pe locol al VI-
lea al aceluia[i top, dar [i agen]ii na-
]ionale ca DAAD, CampusFrance
ori Comisia Fulbright, care se ocu-
p\ de promovarea diferitelor siste-
me educa]ionale. 

Georgel CCOSTI}|

Studen]ii ie[eni [i-au
negociat carierele



Se c`[tig\ bani din online `n era
dispozitivelor [i comunica]iilor mo-
bile. ~ns\ banii se duc cu prec\dere
c\tre Google, Amazon, Facebook
[i Apple. Gigan]ii tehnologici au de-
]inut, `n 2011, 68% din pia]a de publi-
citate online, conform celui mai pres-
tigios raport american anual despre
starea mass-media, realizat de c\tre
Proiectul pentru Excelen]\ în Jur-
nalism de la Pew Research Center
din SUA, f\cut public la `nceputul
s\pt\m`nii trecute. ~n detrimentul tu-
turor acelor industrii – cum ar fi in-
dustria media – care culeg firimitu-
rile financiare, chinuindu-se s\ supra-
vie]uiasc\. Mai mult, se anticipeaz\
c\ p`n\ `n 2015, Facebook va bene-
ficia de venituri pentru patru din cinci
dintre anun]urile de pe pia]a online.
Google deja prime[te 40 de cen]i
din fiecare dolar cheltuit pentru pu-
blicitatea online.

~n acest context tulbure, deja in-
stitu]ii media de prestigiu au semnat
parteneriate cu mogulii tehnologici:
Reuters cu YouTube, ABC News cu
Yahoo, Huffington Post cu AOL,
Assciated Press cu diferi]i agrega-
tori de con]inut. Odat\ cu lansarea
de aplica]ii de tip Social Reader, zia-
re prestigioae cum ar fi The Washing-
ton Post, The Wall Street Journal,
The Guardian au f\cut un pact cu
Facebook. Acestea s`nt printre pri-
mele forme de manifestare ale unui
nou tip de dependen]\ financiar\ ([i
editorial\, probabil) pentru institu]i-
ile media asupra c\rora nu doar pu-
blicitarii vor exercita presiune. 

Studiul reflect\, `n detaliu, o pia]\
cu multe oportunit\]i de dezvoltare,
`ns\ cu o mare problem\ de adaptare
a modelului economic `ntr-o epoc\ `n
care noii moguli s`nt companiile ce
ofer\ toate elementele de care se ser-
vesc oamenii `n societatea actual\.
Acest lucru se `nt`mpl\ `n peisajul
economico-social `n care patru din
zece americani de]in un smartphone,
[i unul din cinci o tablet\. 

Nu, nu s`nt numai [tiri rele pen-
tru mass-media. Raportul a reflectat
c\ audien]a [tirilor a crescut [i c\
dispozitivele mobile stimuleaz\ con-
sumul de produse media, consolidea-
z\ brand-urile cu notorietate, [i re-
deschid apetitul pentru jurnalismul
serios, cu formulele lui „de form\
lung\”. Cu toate acestea, ziarele s`nt
produsele care sufer\ cel mai mult
acestui paradox: oamenii vor [tiri,
ziarele continu\ s\ produc\ [tirile
care conteaz\ cel mai mult, dar cu
toate acestea, ziarele s`nt cele care
pierd oportunitatea de a c`[tiga bani
pe acest teren `n care solicit\rile pen-
tru produsele lor s`nt ̀ n cre[tere. {i nu
tehnologia e de vin\, ci mass-media
care c`nd au trebuie s\ se adapteze au
t\iat mereu din carne vie. Degeaba.

Laura PP|ULE}
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Mogulii 2.0

Cum nn-aam mmu[cat lla bbal
F\r\ `ndoial\, cel mai de sea-

m\ eveniment de s\pt\m`na tre-
cut\ a fost Balul Mascat organi-
zat de Asocia]ia Studen]ilor Fran-
cofoni din Ia[i. ~n mod normal,
ne-am fi dus acolo, costuma]i, in-
cognito bine`n]eles, cu aparatele

de fotografiat preg\tite, gata s\
lu\m pulsul evenimentului [i s\
scriem ghidu[ despre petrecere.
S\ ne d\m `n stamb\ [i s\ ne l\u-
d\m cu c`t de mult ne-am [i i-am
distrat pe ceilal]i [i s\ ne `ntre-
cem `n poze [i tag-uri cu cele mai
ridicole costume [i grimase. ~ns\,
cum ne-am izbit din p\cate de un

perete de lips\ de profesionalism
[i bun sim], ne-am orientat aten-
]ia c\tre subiecte mai interesante,
cum ar fi ghizii turistici [i b\tr`-
nii care a[teapt\ o salvare din cer
pentru s\r\cia lor. Nu ne `ngri-
joreaz\ deloc faptul acesta, dac\
situa]ia persist\ [i la anul pe vre-
mea aceasta, putem la fel de bine

s\ scriem [i de la zoo.

Micul vvecin
Un contrafort interesant la ma-

nelele [i house-ul din c\min e c`n-
tecul bufni]ei care, `n fiecare noap-
te, fie frig, fie cald, fie v`nt sau
lini[tit, c`nt\ negre[it de la 10 p`n\

pe la 3 diminea]a. {i, pentru c\ tot
s`nt la mod\ bufni]ele, de la poze [i
clipuri pe ’net la accesorii, cercei
[i coliere, vrem s\ o prindem pe ve-
cina care ne umple nop]ile de zgo-
mote ciudate [i s-o facem cadou
cititorului care ne face cea mai
bun\ ofert\.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Doi da, unul nu

 deja institu]ii media de
prestigiu au semnat
parteneriate cu gigan]ii
tehnologici

~n cazul Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC), `ntre 9
[i 16 martie, cei care au dorit s\ can-
dideze pentru [efia uneia dintre cele
15 facult\]i au fost nevoi]i s\ `[i depu-
n\ la Rectorat dosarul. Acesta trebuia
s\ con]in\ planul managerial [i CV-ul
cadrului didactic. Mai departe, s\pt\m`-
na trecut\, `ntre 19 [i 22 martie, candi-
daturile au fost supuse unui vot secret ̀ n
Consiliile Facult\]ilor, fiind avizate
pentru ultimul pas doar acele cadre di-
dactice care au `ntrunit 50^1% dintre
voturile celor din consiliu. Iar de vi-
neri, 23 martie, a `nceput ultima etap\
care const\ `n sus]inerea unei probe de
interviu ̀ n fa]a unei comisii formate din
rectorul institu]iei de `nv\]\m`nt supe-
rior [i echipa de prorectori. P`n\ la `n-
chiderea edi]iei au fost intervieva]i can-
dida]ii de la Facult\]ile de Economie
[i Administrarea Afacerilor, Drept
[i cei de la Fizic\. Rezultatele finale
de la toate facult\]ile vor fi validate `n
[edin]a de Senat de joi, 29 martie.

La UAIC a existat, la nivelul vo-

tului Consiliilor Facult\]ilor, c`te un
candidat respins de la Facult\]ile de Fi-
zic\, Informatic\ [i Litere. La ultima
dintre acestea [i-au depus candidatura
pentru [efia structurii de conducere prof.
univ. dr. Codrin Cu]itaru, care a pri-
mit 23 de voturi din 27 posibile, prof.
univ. dr. L\cr\mioara Petrescu, 16 din
27, pe c`nd prof. univ. dr. Eugen Mun-
teanu a fost ales doar de [ase membri
ai consiliului. La Fizic\ au fost dou\ can-
didaturi pentru func]ia de decan. Dac\
prof. univ. dr. Ovidiu Florin C\ltun a
primit zece din cele 18 voturi posibile
[i conf. univ. dr. Sebastian Popescu a
fost votat `n unanimitate, prof. univ.
dr. Tudor Luchian a fost respins, pri-
mind acceptul doar a [ase din cei 18
membri ai consiliului.

Ultimul caz `n care un profesor a
fost oprit din cursa pentru decanat a fost
cel de la Facultatea de Informatic\,
unde fostul [ef al structurii, prof. univ.
dr. Gheorghe Grigora[ nu a reu[it s\
ob]in\ 50^1% din voturi. „Nu am nici
o nemul]umire! Consiliul nostru s-a
orientat foarte bine spre tineri cu ener-
gie [i cu idei noi! Le doresc s\ aib\ suc-
ces”, a declarat acesta dup\ aflarea re-
zultatelor. La celelalte facult\]i votul
a decurs f\r\ astfel de probleme, cele
mai multe ab]ineri `nregistr`ndu-se la
Facultatea de Teologie Ortodox\. La
UAIC exist\ `ns\ o confuzie `n ceea
ce prive[te importan]a voturilor din con-
silii. Pe de o parte, candidatul care nu
ob]ine avizul Consiliului Facult\]ii nu
se poate prezenta la interviul realizat ̀ n
prezen]a rectorului [i a echipei de pro-
rectori. Pe de alt\ parte, reprezentan]i
ai universit\]ii ridic\ problema impor-
tan]ei, `n interviurile finale, ale sufra-
giilor pe care le primesc candida]ii din
partea consiliilor. „Nu reiese de nic\ieri
dac\ voturile astea de la avizare au
vreun rol sau nu `n alegerea decanilor
sau rectorul poate alege `n func]ie de
preferin]ele sale, f\r\ a lua `n consid-
erare acele voturi. Vom vedea ce va fi,”

a declarat prof. univ. dr. {tefan Av\-
danei, fostul decan al Facult\]ii de
Litere. 

Primii aale[i
Singura institu]ie de `nv\]\m`nt su-

perior `n interiorul c\reia selec]ia de-
canilor pentru toate cele patru facul-
t\]i a fost finalizat\ s\pt\m`na trecut\
este Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” (USAMV). Depunerea
dosarelor a avut loc la rectoratul uni-
versit\]ii, miercuri, 21 martie, `ntre
orele 8.00-15.00 [i, la aceea[i dat\, s-a
verificat [i eligibilitatea candida]ilor. Ast-
fel, `n [edin]ele de joi, 22 martie, re-
prezentan]ii Consiliilor Facult\]ilor
au stabilit c\ toate cele opt dosare de-
puse, `n total, la nivelul universit\]ii,
`ndeplinesc normele stabilite prin Me-
todologia de organizare a concursului
pentru selectarea decanilor. „Toate do-
sarele au fost validate. Exist\ c`te dou\
candidaturi la nivelul fiec\rei facult\]i,
iar m`ine (n.r.: vineri, 23 martie) se va
desf\[ura procedura de evaluare `n ca-
drul consiliului comisiei de concurs.
Nu au existat cazuri de incompatibili-
tate sau conflict de interese, a[a c\ se-
lec]ia se va face din toate cele opt do-
sare depuse”, a declarat prof. univ. dr.
Ioan }enu, prorector cu activitatea edu-
ca]ional\. 

Astfel, `n urma selec]iei, s-a decis,
vineri, 23 martie, c\ Facultatea de Agri-
cultur\ va fi condus\ ̀ n urm\torii patru
ani de c\tre prof. univ. dr. Teodor Robu,
cea de Horticultur\ de c\tre prof. univ.
dr. Lucia Draghia, `n fruntea Facult\-
]ii de Zootehnie va sta prof. univ. dr.
Benone P\s\rin, iar prof. univ. dr Li-
viu Miron va conduce Facultatea de
Medicin\ Veterinar\. Rezultatele vor
fi validate luni, 26 martie, `n cadrul
[edin]ei Senatului. 

Artele, ccele ddin uurm\
La celelalte trei universit\]i din Ia[i

situa]ia este diferit\ de cea de la
USAMV. La Universitatea de Medi-
cin\ [i Farmacie „Grigore T. Popa”
(UMF) au fost depuse dosarele de
candidatur\ pentru func]ia de conduce-
re a celor patru facult\]i. Astfel, la Fa-
cultatea de Medicin\ candideaz\ fos-
tul decan, prof. univ. dr. Doina Azoi-

c\i [i conf. univ. dr. Ionela L\cr\mio-
ara {erban, la Facultatea de Farma-
cie s`nt `n curs\ pentru func]ia de de-
can prof. univ. dr. Monica Hancianu
[i asistent univ. dr. Mihai Apostu. Pen-
tru urm\torii patru ani la conducerea Fa-
cult\]ii de Medicin\ Dentar\ candi-
deaz\ prof. univ. dr. Monica Silvia Ta-
triciuc [i conf. univ. dr. Norina Forna,
`n timp ce la Bioinginerie conf. univ.
dr. Dan Zaharia [i conf. univ. dr. Li-
liana Vere[tiuc. P`n\ vineri, 23 mar-
tie, au fost audia]i candida]ii `n Consi-
liile Facult\]ilor, iar s\pt\m`na viitoa-
re vor fi anun]ate rezultatele. Interviu-
rile ̀ n fa]a comisiei conduse de c\tre rec-
tor se vor desf\[ura `ntre 9 [i 14 aprilie.

La Universitatea Tehnic\ „Gheor-
ghe Asachi” din Ia[i, din cauza reface-
rii alegerilor la nivel de Senat [i de
Consilii ale Facult\]ilor, s-au depus
candidaturile pentru func]ia de decan,
`ns\ avizarea va avea loc abia s\pt\-
m`na viitoare, pe 29-30 martie. Inter-
viurile se vor desf\[ura `ntre 2 [i 3 a-
prilie. 

O situa]ie aparte este la UAGE, un-
de p`n\ acum abia s-a discutat meto-
dologia de alegere a decanilor. „Nu, `n
nici un caz nu au fost depuse dosare de
candidatur\ la noi. Abia miercuri (n.r.:
21 martie) a avut loc {edin]a Senatului
`n care s-a discutat metodologia. ~n mo-
mentul `n care ea va fi finalizat\ [i va-
lidat\, respectiv semnat\ de rector, do-
cumentul va fi afi[at pe site”, a decla-
rat prof. univ. dr. Atena Elena Simio-
nescu, rector UAGE. 

S\pt\m`na viitoare se va stabili [i
la Arte care va fi, ̀ n continuare, calen-
darul de ocupare a func]iilor de decan
la cele trei facult\]i: de Interpretare
Muzical\, de Compozi]ie, Muzicolo-
gie, Pegagogie Muzical\ [i Teatru [i
de Arte Plastice, Decorative [i Design.

Dan CCONDREA 

Politehnica s-a obi[nuit cu sesiunile de votare

Universit\]ile din Ia[i `̀[[ ii   aa ll eegg   ddeeccaannii ii
 la „Cuza” a existat, la nivelul votului Consiliilor Facul-
t\]ilor, c`te un candidat respins Facult\]ile de Fizic\, In-
formatic\ [i Litere  la Agrononomie s-au votat decanii
iar s\pt\m`na viitoare vor fi confirma]i `n func]ie

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

www.cuzanet.roProf. univ. dr. Eugen Munteanu, candidatul respins de la Litere

Institu]iile de `nv\]\m`nt
superior ie[ene intr\ `n

ultimele etape ale alege-
rilor structurilor de con-
ducere. ~n acest sens,
p`n\ la sf`r[itul lunii, toate
universit\]ile din Ia[i, cu
excep]ia Universit\]ii de
Arte „George Enescu”
(UAGE), vor trece prin
cel pu]in una dintre fa-
zele alegerii decanilor
facult\]ilor.



Cu desaga plin\ de promisiuni
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Am aflat, `ntr-una din zilele astea
de prim\var\ gr\bit\, c\ dac\ se `n-
t`mpl\ s\ fii prin Ia[i, pe l`ng\ flor\-
riile din Dacia [i, tot `nt`mpl\tor, e[ti
de la Asocia]ia „Sin Pago” (n.r.:
f\r\ plat\) din Barcelona, ai [anse s\
fii luat ba peste picior, ba `n bra]e.
Oamenii te `n]eleg, te alung\ [i te
cheam\ `napoi dac\ buzele ]i se mi[-
c\ altfel dec`t ale lor [i dac\ roste[ti
cuvinte cheie. Mi-am f\cut inven-
tarul de vocabular cu c`rlig [i-am po-
posit `n `ncreng\tura de str\zi din
Zimbru, c-o map\ albastr\ `n m`ini
[i-un z`mbet nici a corpora]ie usc\-
toare de bani, dar nici a naiv binef\-
c\tor. ~ntre etaje, pentru toat\ lumea.

Seria „Ei, asta-i bun\”
„Domni[oar\, eu n-a[ crede. M\ uit

c\ e[ti t`n\r\ [i str\in\ de loc, c\ alt-
fel m-a[ r\sti oleac\ la tine”, m\ aver-

tizeaz\ un b\tr`nel cu voce ferm\, de
politician flegmatic. ~i spun c\ fi[ele
arat\ c\ nu glumesc, iar asocia]ia mea
e legitim\ [i ofer\ sprijin v`rstinicilor
cu suflet de „niño” (n.r.: copil), nu-
mai s\-l dovedeasc\. Am nevoie de-o
poveste t`n\r\ ascuns\ dup\ un chip
„`mbog\]it de `n]elepciunea anilor”,
`i spun unei doamne a[ezate pe-o ban-
c\. Obrajii i se `nvioreaz\ ro[iatic, fi-
indc\ accentul meu ni]el latin [i com-
plimentul `nv\luit o `nc`nt\ [i d\ s\-mi
spun\, cu un „p\i…”, ceva. O opre[te,
`ns\, un b\rbat de la o tonet\ apropi-
at\, care-o fere[te, parc\, de-un peri-
col iminent `n timp ce las\ s\ cad\ pe
ciment un pachet de pungi cu pufu-
le]i. „Ei, asta-i bun\, doamn\, v-au
dat mul]i la via]a matale bani pe po-
ve[ti?”. ~mi p\strez, `ns\, o expresie
bl`nd\, cu toate c\ v`nz\torul `nc\ m\
prive[te b\nuitor. {i pornesc spre
}igarete. 

Seria „Da’ pe s\r\cie nu da]i
nimic?”

R\resc pa[ii [i `ncerc s\ par `n
c\utare de poten]iali c`[tig\tori. Un
b\rbat cu o saco[\ de rafie gola[\ `mi
observ\ agita]ia [i m\-ntreab\ cu ce

m\ ocup. Face ochii mari c`nd `ncep
s\-i explic, ba `n rom=n\, ba `ntr-o
spaniol\ r\t\cit\, care-i misiunea mea.
„Eu n-am din astea, da’ pe s\r\cie nu
da]i nimic?”, glume[te el, z`mbind
sf\tos, recomand`ndu-mi s\ nu pierd
prea mult vremea pe-acolo „c\-i tare
p\c\toas\ zona asta”. M\ `nc\p\]`-
nez, `ns\, ca un str\in incon[tient [i pri-
mesc de la vreo patru oameni c`te-o
discu]ie simpatic\. Doar doamna Iri-
na `mi spune despre d`nsa c\ ea e
copil de c`nd se [tie. „Ce, dac\ am 68
de ani, musai trebuie s\ fi `mb\tr`-
nit?”, sur`de ea `n timp ce trage cu
ochiul la „documentele” din bra]ele
mele. Restul m\-ntreab\ despre mine
[i „de unde at`ta generozitate?”. 

Pornesc `napoi spre Zimbru [i `l
v\d de departe pe comerciantul de pu-
fule]i care nu m-a crezut. Sigur are
suflet de copil. Ar fi putut s\ c`[tige
dac\ pe foile mele nu erau doar pagini
`n spaniol\ despre „dinero”, adic\ ba-
nii pe care nu-i am, dar i-am promis
pentr-o poveste. 

Anca TTOMA

S`nt destul de sigur c\ tabelul
desenat la m`n\, un logo fictiv `n-
gro[at cu pixul [i un mic discurs
`nf\[urat `n limba englez\ va fi mai
mult dec`t suficient pentru a-i atrage
pe or\[enii din cartierul Dancu. {i,
la urma urmei, cine nu ar fi c`nd ]i se
ofer\ ocazia de a participa gratis la
o tombol\, `n care ai o [ans\ din o
sut\ s\ prime[ti 250 de euro f\r\ s\
faci nimic?

„Unde ll-aai gg\sit [[i ppe
\sta, ffat\?”

Decid s\ pornesc din sta]ia de
tramvai, la care se adunaser\ deja
vreo c`teva persoane m`nate de pro-
blemele [i greut\]ile lor zilnice, t`r`te
`n gen]ile purtate dup\ um\r. L`ng\
casa de bilete abordez o b\tr`nic\
mic\ de statur\, echipat\ cu o traist\
neagr\ desenat\ cu flori ro[ii ce abia
se mai disting de la uzur\, [i pe ca-
re o botez „tanti Maricica”. „Excuse
me, do you have a minute?” (n.r.:
„M\ scuza]i. Ave]i un minut?”),
„da, maic\?”. Dup\ ce m\ chinui
cu cel mai perfect accent britanic
s\ realizez un discurs al c\rui obiec-
tiv este s\ o conving de ce ar trebui
s\-mi zic\ venitul mediu, s\-mi dea
un num\r de telefon [i o semn\tu-
r\, tanti Maricica se uit\ la mine cu
al]i ochi, care, `mpreun\ cu mimica
fe]ei, par s\ m\ diagnosticheze cu

autism. Am uitat s\ o `ntreb dac\
vorbe[te englez\. Dup\ ce `mi cer
scuze, m\ `ndrept c\tre ceilal]i sta]i-
ona]i, deja amuza]i dup\ scena cu
b\tr`na. Din p\cate, ̀ n scurt timp, am
ajuns la concluzia c\ nimeni dintre
ei nu vorbe[te limba englez\ [i m\
pornesc c\tre parcul din apropiere.

La `ncheierea altor c`torva con-
versa]ii e[uate, g\sesc `n sf`r[it o fa-
t\ care pricepe ce spun [i cu o „rom-
glez\” a[a cum `nt`lne[ti pe site-urile
de socializare, `mi cere mai multe
detalii. Cele dou\ prietene ale sale,
care ne urm\riser\ discu]ia, ne ajung
din urm\, [i, dup\ ce le salut, una
dintre ele spune: „unde l-ai g\sit [i
pe \sta, fat\?”. M\ prefac c\ nu
`n]eleg nimic din ce vorbesc, de[i
mi-a[ fi dorit s\ las masca de inco-
gnito jos pentru o clip\, [i s\-i co-
munic c`teva de-ale locului. Dup\
ce revin cu explica]ii [i `i ar\t unde
trebuie s\ completeze, „romglezoai-
ca” tresare. „No, no name, no num-
ber. No!” (n.r.: „F\r\ nume, f\r\
num\r”).

Dup\ alte c`teva b\t\i de gur\
irosite, convins c\ nu voi g\si pe ni-
meni s\-mi semneze `n tabel, m\
`ndrept `napoi c\tre sta]ia de tram-
vai. Aici m\ bate g`ndul s\-mi re-
`ncep activitatea, dar ideea c\ a[
putea fi confundat iar\[i cu vreun
soi de stalker (n.r.: urm\ritor), m\
`ntoarce din ini]iativ\. Mintea ̀ mi st\
doar la biroul de acas\ [i la banii
imaginari care mi-au r\mas. 

Data viitoare voi reveni `m-
br\cat la costum, poate am mai
multe [anse cu spaniola sau ital-
iana. A[ `ncerca cu franceza, dar
nu m\ prea descurc.

Iulian BB~RZOI

Pentru c`teva ore, `narmat cu un
pix, zece foi [i cu accent britanic, am
`ncercat s\ aflu ce ar face rom=nii
pentru a ajuta statul s\ ias\ din criz\
[i s\ promit premii celor mai intere-
sante [i practice idei. Prima oprire e
Pia]a Unirii, unde observ un mo[ ̀ m-
br\cat cu blugi [i cu un sacou `n caro-
uri, neb\rbierit, cu basca a[ezat\ un
pic pe o parte [i care fumeaz\ o ]iga-
r\ `n timp ce mai arunc\ c`teva boa-
be de gr`u porumbeilor. M\ apropii
de el [i nu apuc dec`t s\ m\ prezint

`ntr-o rom=n\ st`lcit\ c\ mo[ul cu un
pic de cocoa[\ sare brusc de pe ban-
c\. „Ne-a]i v`ndut ]ara, iar acum ne
da]i ce vi se scurge vou\ printre de-
gete. S-ar r\suci Ceau[escu `n mor-
m`nt dac\ ar [ti ce a]i f\cut din ]ara
asta”. Nici bine nu termin\ ce are de
zis, c\ `[i ia [apca din cap [i `ncepe s\
m\ lovesc\ cu ea spre deliciul a trei
fete de pe banca de vizavi. 

„Eu ss`nt dde pp\rere cc\ nnu
trebuia ss\-ll oomor`m ppe
Ceau[escu”

M\ dep\rtez `n grab\ de b\tr`-
nul care `[i reia activitatea de p`n\
atunci [i `mi mut caravana mai sus,
pe L\pu[neanu. Aici intru `n vorb\
cu dou\ studente scoase din cas\ de
c\ldura de afar\, de[i ]inuta lor
aminte[te `nc\ de hainele purtate la
s\niu[. S`nt `nc`ntate s\ m\ ajute de
cum `mi aud accetul [i chicotesc la
fiecare cuv`nt st`lcit pe care ̀ l spun cu
real\ convingere. Ele s`nt de p\rere
c\ solu]ia pentru ie[itul din criz\ e pro-
movarea tinerilor, pentru c\ „ei s`nt
seva t\rii”, apoi au grij\ s\ `[i noteze
pe una din foile pe care ]ineam evi-
den]a persoanelor cu care am dezb\tut

ideea [i numerele lor de telefon, una
dintre ele subliniindu-l pe al ei. ~n ce-
le c`teva ore c`t `ncerc s\ g\sesc
metode pentru `mbun\t\]irea econo-
miei nu reu[esc s\ aflu mai nimic.
Mi se r\spunde cu ridic\ri din umeri
de[i promit c\ cele mai interesante
[i viabile solu]ii vor fi premiate
sau s`nt fug\rit, `njurat [i apostro-
fat `n timp ce se aminte[te de r\po-
satul conduc\tor comunist. ~mi zic
c\ nu am spor pentru c\ oamenii
s`nt gr\bi]i a[a c\ `mi mut pa[ii [i
mai sus, la anticariate, unde intru
`n vorb\ cu v`nz\torii. To]i s`nt de
p\rere c\ statul ar trebui s\ ia m\-
suri, s\ fac\ locuri de munc\, mai
pu]in o doamn\ de v`rsta a doua,
machiat\ excesiv cu albastru [i care
`[i etaleaz\ unghiile lungi vopsite
`n ro[u. „Nu se poate face nimic.
Numai Dumnezeu ne mai poate
scoate din criza asta. Eu s`nt de p\-
rere c\ nu trebuia s\-l omor`m pe
Ceau[escu. El ne d\dea locuri de mu-
nc\”. Scoate un oftat lung [i parc\
`ncepe s\ pl`ng\. 

A[ face acela[i lucru, dar mai am
de umblat, deocamdat\ nu am aflat
dec`t c\ oamenii ̀ l aseam\n\ pe Cea-
u[escu cu un pr`snel.

Andrei MMIHAI

Oamenilor nu le
place s\ primeasc\

daruri dec`t dac\ s`nt de
la Mo[ Cr\ciun. Asta
este concluzia la care
am ajuns dup\ ce am
mers prin cartierele
ie[ene, ascun[i sub
masca unor organiza]ii
str\ine. Am reu[it s\
ob]inem doar c`teva
z`mbete pe sub musta]\,
c\ci vorbeam cu un
accent care nu pl\cea
auzului. Pentru c\ nu era
românesc.

Nici un cadou nu `i poate `ndupleca pe cei care nu cred

Pierdut printre 
confra]ii din Dancu
 m\ prefac c\ nu
`n]eleg nimic din ce
vorbesc, de[i mi-a[ fi
dorit s\ las masca de in-
cognito jos

 am nevoie de-o poveste t`n\r\ ascuns\ dup\ un chip
„`mbog\]it de `n]elepciunea anilor”

Remediu pentru criz\, un titirez
 to]i s`nt de p\rere c\ statul ar trebui s\ ia m\suri, s\
fac\ locuri de munc\

Solu]ii pentru sufletele ne`ncrez\toarene`ncrez\toare

Te po]i pierde printre oameni de aceea[i na]ionalitate

„S\ `]i spun un secret: nu ne
vom `mbog\]i prea repede”

Bani, istorisiri [i
Barcelona

 face ochii mari c`nd `ncep s\-i explic, `ntr-o spaniol\
r\t\cit\, care-i misiunea mea  g\sesc `n sf`r[it o fat\
care pricepe ce spun [i pe o „romglez\”, `mi cere mai
multe detalii
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Aceea[i M\rie cu o p\l\rie mai mare

Programul Erasmus Mundus a
fost `nfiin]at ca o form\ de leg\tur\
`ntre cadrele didactice [i studen]ii din
universit\]ile apar]in`nd spa]iului eu-
ropean, cu cei din institu]iile de `nv\-
]\m`nt superior care nu fac parte din
Uniunea European\. Pe scurt, ̀ n ceea
ce prive[te institu]iile de `nv\]\m`nt
superior, exist\ trei direc]ii, sau axe,
cum s`nt denumite, ̀ n care acestea pot
depune proiecte spre a primi finan-
]are. Cea mai important\ este Axa 1,
`n care universit\]ile pot s\ formeze
consor]ii care implementeaz\ mas-
tere [i programe de doctorat comune.
Asta ar `nsemna c\ un student poate
s\ `[i `mpart\ cele patru semestre din
cadrul studiilor de masterat, spre exem-
plu, `n patru mobilit\]i la patru uni-
versit\]i care fac parte dintr-un astfel
de consor]iu. Cu fiecare mobilitate, el
poate s\ aprofundeze c`te o nou\ la-

tur\ a studiilor sale. ~n mod concret,
un student care dore[te s\ fac\ un mas-
ter european `n managementul turis-
mului aprobat de c\tre Erasmus Mun-
dus, „care s\ ̀ i ajute pe studen]i s\ trea-
c\ peste marile dificult\]i din turis-
mul contemporan”, conform platfor-
mei de prezentare, va face primul se-
mestru la Universitatea Danemarcii
de Sud, unde va studia „Conceptua-
lizare”. Acesta va merge apoi la Uni-
versitatea din Ljubljana, Slovenia,
pentru a aprofunda studiile, f\c`nd „Po-
litici ale designului”. ~n al treilea se-
mestru va fi `n Spania, la Universi-
tatea din Girona, pentru a `nv\]a
despre „Implementare”, iar ultima par-
te din cel de-al doilea an de studiu
[i-o va dedica elabor\rii lucr\rii de
diserta]ie la oricare dintre institu]iile
de `nv\]\m`nt superior pe care le-a
vizitat, sau la Universitatea Sun Yat

Sen din China.
A doua direc]ie de dezvoltare,

Axa 2, este cea la care a depus [i
Universitatea „Alexandru Ioan Cu-
za” din Ia[i (UAIC) proiectul [i pre-
supune parteneriate de tipul Erasmus
clasic, singura diferen]\ fiind c\ aces-
tea dep\[esc spa]iul Uniunii Euro-
pene [i institu]ia de `nv\]\m`nt supe-
rior coordonatoare trebuie s\ fi creat
anterior [i un consor]iu. Ultima direc-
]ie se refer\ la reunirea universit\]ilor
pentru a dezvolta [i implementa pro-
iecte de promovare a `nv\]\m`ntului
superior european `n `ntreaga lume.
Un astfel de proiect ce a[teapt\ s\ fie
implementat acum presupune reali-
zarea unei cooper\ri mai str`nse `ntre
candida]ii la doctorat din Africa [i
cei din Europa.

Cei 117 ssemnatari
Proiectul coordonat de c\tre

UAIC poart\ numele de EMERGE
(Erasmus Mundus European Mo-
bility with Neighbouring Region in
the Est – Mobilitate european\ E-
rasmus Mundus c\tre regiunea ve-
cin\ din est) [i se bazeaz\ pe un
parteneriat realizat `ntre universit\]i
din Europa [i institu]ii de `nv\]\m`nt
superior din Ucraina, Republica Mol-
dova [i Belarus. Aceasta nu a fost
`ns\ prima ini]iativ\ desf\[urat\ de
c\tre UAIC. „Am `ntocmit pentru pri-
ma oar\ o propunere Erasmus Mundus
`n 2007. Din p\cate, atunci nu a fost
un succes [i patru ani mai t`rziu am
reluat ideea, `n contextul `n care, `n-
tre timp, universitatea din Ia[i a de-
venit membru fondator al unui con-
sor]iu transfrontalier, al\turi de Uni-
versitatea Suceava, Universit\]ile Chi-
[in\u [i B\l]i din Republica Moldova
[i Cern\u]i din Ucraina. Dincolo de
faptul c\ acest consor]iu a fost un
cadru academic excelent pentru co-
operare, a mai reprezentat [i nucleul
pentru programul Erasmus Mundus”,
a declarat prof. univ. dr. Henri Lu-
chian, prorector responsabil de rela-
]iile interna]ionale [i parteneriatele de
studii [i cercetare la UAIC.

Pentru aprobarea finan]\rii unui
asemenea proiect, UAIC a realizat
`nt`i un consor]iu cu institu]iile de `n-
v\]\m`nt superior din ]\rile men]io-
nate mai sus, din afara UE, denumite
Lot 8, [i universit\]ile cu care a
stabilit rela]ii mai str`nse din grupul
COIMBRA. ~n total, parteneriatul are
17 membri semnatari. „A fost demarat
`n aceast\ toamn\, pe 9 septembrie,
c`nd unul sau doi reprezentan]i de la
fiecare universitate au venit la Ia[i
[i, pentru o zi, am discutat [i am de-
cis regulile dup\ care vom lucra. Da-
c\ cele financiare ne erau impuse de
la Bruxelles, noi am stabilit modali-
tatea de a ne promova, metoda de se-
lec]ie a studen]ilor, de a organiza ve-
nirea `n fiecare universitate [i recu-
noa[terea rezultatelor de la exame-
nele ob]inute `n alt\ ]ar\. Aceste reg-
uli stabilite `n septembrie vor fi res-
pectate `n `ntregime pe durata celor
patru ani `n care se desf\[oar\ pro-
iectul”, a ad\ugat prof. univ. dr. Henri
Luchian.

~nscrierile au `nceput `n noiem-

brie 2011, sus]inute de un program
de promovare `n toate cele 17 centre
universitare. Termenul limit\ fusese
ini]ial stabilit pentru data de 29 febru-
arie, `ns\ a fost mai apoi am`nat pe
15 martie. ~n momentul `n care s-au
`nchis `nregistr\rile, 245 de studen]i
de la toate cele 17 universit\]i din
consor]iu [i-au exprimat dorin]a de a
studia la institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior partenere. Dintre to]i ace[tia,
cel mai mare num\r a aplicat pentru
a putea urma studii la UAIC, insti-
tu]ia ie[ean\ `nregistr`nd 38 de ce-
reri. Urm\toarele s`nt Universitatea
din Granada, Spania, care are 37 de
candidaturi [i Universitatea din
Gratz, Austria, cu 34 de aplican]i. 

A existat interes din partea stu-
den]ilor din Europa [i pentru zona
non-UE. Spre exemplu, dac\ pentru
a urma studii la Universitatea din
Chi[in\u s-au `nscris 13 studen]i, la
cea din B\l]i s-au `nscris [apte [i la
cea din Cern\u]i patru. Mai mult, cel
pu]in nou\ tineri [i-au exprimat do-
rin]a de a merge la institu]iile de `n-
v\]\m`nt superior din Kiev. „Exist\
interes de ambele p\r]i [i ne bucur\m
foarte mult de auspiciile bune sub ca-
re a `nceput acest proiect. Dac\ ar fi
s\ facem o medie, `ntre 12 [i 15 stu-
den]i au aplicat pentru a `nv\]a la fi-
ecare dintre cele 17 universit\]i par-
tenere”, a explicat prof. univ. dr.
Henri Luchian.

Urm\torul pas pentru studen]i
este s\ a[tepte ca, pe data de 31 de
martie, s\ fie declara]i eligibili [i s\
`[i alc\tuiasc\ dosarul sau s\ dema-
reze ac]iunile oficiale de a ob]ine vi-
za, unde este cazul, beneficiind de o
scrisoare de invita]ie de la universi-
tatea care i-a admis.

De ddou\ oori mmai 
mul]i bbani

Mobilit\]ile nu se adreseaz\ doar
studen]ilor de la licen]\, ci [i celor
care `[i desf\[oar\ masteratul sau doc-
toratul, durata lor variind `n func]ie
de num\rul de granturi pe care `l are
la dispozi]ie fiecare universitate. Mai
mult dec`t at`t, exist\ posibilitatea de
a aplica [i pentru cei care desf\[oar\
studii post-doctorale, dar [i pentru
cadre didactice [i personalul adminis-
trativ al unei institu]ii de `nv\]\m`nt
superior. Astfel, studen]ii care `[i
desf\[oar\ studiile de licen]\ sau mas-
terat pot sta c`te cinci, [ase sau zece
luni, `n func]ie de mobilitate, docto-
ranzii pot aplica pentru deplas\ri cu-
prinse `ntre [ase luni [i un an, iar cei
care urmeaz\ studii post-doctorale pot
petrece `ntr-o alt\ universitate `ntre
[ase [i zece luni. ~n ceea ce prive[te
personalul academic, cadrele didac-
tice pot profesa `n afara grani]elor
`ntre patru [i opt s\pt\m`ni. 

Aspectul cel mai important care
diferen]iaz\ programul Erasmus Mun-
dus de Erasmus-ul care are loc doar
`n interiorul Uniunii Europene este
finan]area. Dac\ grantul standard pen-
tru un student sau masterand  care a
aplicat pentru o mobilitate prin Eras-
mus Life Learning Program este
de 500 de euro pe lun\, `n Mundus
acesta este de cel pu]in 1000 de euro.
~n plus, doctoranzii pot c`[tiga cel pu-
]in 1500 de euro pe lun\, post doc-
toranzii, `ntre 1500 [i 1800 de euro,
iar personalul didactic [i cel admin-
istrativ pot c`[tiga chiar [i 2500 de euro
pe lun\. Mai mult dec`t at`t, `n func]ie
de distan]a pe care o are de parcurs,
cel care a aplicat pentru o astfel de
mobilitate, el poate fi rambursat. Con-
cret, dac\ a mers mai pu]in de 500
de kilometri va fi primi ̀ napoi cel mult
250 de euro pentru transport. Dac\
va parcurge `ntre 500 [i 1000 de ki-
lometri, va primi 500 de euro iar dis-
tan]a cea mai mare pentru care poate
fi rambursat este de 10.000 de kilo-
metri, c`nd candidatul va primi suma
de 2500 de euro pentru a-[i acoperi
cheltuielile. „Am pus problema c\ stu-
dentul merge `ntr-o ]ar\ vecin\ unde
via]a s-ar putea s\ nu fie at`t de co-
mod\ ca acas\ sau `ntr-o ]ar\ `n care
diferen]a de venituri, sau fa]\ de ceea
ce poate sus]ine familia e foarte mare.
De aceea am decis ca bursele s\ fie
mai generoase, s\ nu mai existe pro-
blemele de care se pl`ng [i acum stu-
den]ii care pleac\ cu Erasmus stan-
dard”, a declarat prorectorul respon-
sabil de rela]iile interna]ionale de la
UAIC.

Dincolo de toate beneficiile pe ca-
re le ob]ine universitatea la nivel de
experien]\, at`t cea dob`ndit\ de stu-
den]i c`t [i cea rezultat\ din schim-
burile cadrelor didactice, UAIC va
c`[tiga cel mai mult la capitolul ima-
gine. Conform prof. univ. dr. Henri
Luchian, exist\ un prestigiu pe care
`l dob`ndesc universit\]ile care coor-
doneaz\ un astfel de proiect [i impac-
tul la nivel de vizibilitate interna]io-
nal\ s-a resim]it `nc\ din prima zi `n
care a fost deschis site-ul, emerge-
.uaic.ro, `n luna decembrie, „c`nd
am afi[at deschiderea competi]iei. ~n
zece zile au fost c`teva mii de acce-
s\ri ale acestui site, din 69 de ]\ri ce-
le mai multe care nu au leg\tur\ cu
proiectul `n sine.” 

Chiar dac\ acest proiect nu va fi
reu[ita la care se a[teapt\ conduce-
rea UAIC, ceea ce se poate observa
este c\ universit\]ile din Rom=nia `n-
cep s\ fac\ primii pa[i `n lumea aca-
demic\ de dincolo de grani]e. Acum,
poate discu]iile despre prezen]a `n
topuri interna]ionale vor avea, `n sf`r-
[it, un numitor comun.

C\t\lin HHOPULELE

Primul program Erasmus MMuunndduuss   ddiinn
Rom=nia este coordonat la IIaa[[ ii

Un dosar realizat de redac]ia „Opinia veche”
anul trecut scotea `n eviden]\ faptul c\, la nivelul

`ntregii ]\ri, existau doar cinci programe Erasmus
Mundus `n care universit\]ile române[ti erau impli-
cate, dar doar ca partenere, [i nici una nu era din
Ia[i. ~n urma acestor parteneriate au plecat cinci stu-
den]i cu mobilit\]ile Mundus [i, `nspre România, nu
a fost `nregistrat\ nici o vizit\. Acum, `n programul
coordonat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
promisiunea unor bani mai mul]i [i posibilitatea de a
merge la institu]ii de `nv\]\m`nt superior din afara
spa]iului european au determinat peste 200 de stu-
den]i de la cele 17 universit\]i, care au semnat
parteneriatul, s\ apeleze pentru astfel de mobilit\]i.
Pentru prima oar\, discu]iile despre vizibilitate euro-
pean\ trec dincolo de birourile unde s-au n\scut [i
au prins praf.

Aten]ie, Europa `[i deschide larg por]ile!

 o mobilitate `ntr-un astfel de program beneficiaz\ de un grant care poate ajunge
de la 1000 de euro pentru licen]\, la 1800 de euro pentru post-doctoranzi

Din EEuropa

 Universitatea Karl-Fran-
zens din Graz, Austria;
 Universitatea Catolic\ din

Leuven, Belgia;
 Universitatea Montpellier

2 de {tiin]e [i Tehnic\, Fran]a;
 Universitatea Friedrich –

Schiller din Jena, Germania;
 Universitatea Groningen,

Olanda;
 Universitatea Jagiellonski

din Cracovia, Polonia;
 Universitatea din Grana-

da, Spania;

Din aafara UUE

Universitatea Na]ional\ Yu-
riy Fedkovych Chernivtsi, Ucra-
ina;
 Universitatea Pedagogic\

Na]ional\ „Mykhailo Dragoma-
nov”, Ucraina;
 Universitatea Na]ional\

„Academia Kyiv-Mohyla”, Ucra-
ina;
 Universitatea Tehnic\ Na-

]ional\ „Institutul Politehnic din
Kiev”, din Ucraina;
 Universitatea Alecu Russo

din B\l]i, Republica Moldova;
 Academia de {tiin]e Eco-

nomice din Moldova; 
Universitatea din Moldova; 
 Universitatea Yanka Ku-

pala din Grodno, Belarus;
 Universitatea Tehnic\ Na-

]ional\ din Belarus.

Universit\]ile partenere
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Digital, dar s\ [tim [i noi

Acum vreun an, un prieten mi se
pl`ngea c\ [i-a schimbat de at`tea ori
numele pe Facebook `nc`t platforma i-a
interzis s\ o mai fac\. I-am spus, `n
glum\, s\-[i schimbe numele din bule-
tin, ca s\ se potriveasc\ cu cel de a-
colo.

Unii oameni iau prea `n serios
Facebook-ul, uit`nd ce este de fapt. O
juc\rie amuzant\, uneori util\, alteori
enervant\ – prin multitudinea de re-
clame, spam-uri [i idio]i – care te ]ine
`n leg\tur\ cu persoane pe care ]i-e
fizic imposibil s\ le vezi zi de zi; o idee
bun\ [i una dintre cele mai de succes a-
faceri ale omenirii, de care ne putem
bucura gratuit, l\s`nd la intrare datele
personale [i ceva informa]ii despre noi,
dup\ cum dicteaz\ megalomania sau
bunul sim].

Exist\ `ns\ oameni care au `nceput
s\ confunde pagina de Facebook cu
CV-ul, poza de profil cu cea din bule-
tin [i num\rul de „prieteni”, poke-uri [i
like-uri cu via]a social\. Oameni care
se arunc\ `n polemici inutile prin co-
mentarii interminabile despre sport,
politic\, religie sau orice subiect cu ca-
re au o tangen]ial\ leg\tur\ doar ca s\
arate c\ s-au n\scut `nv\]a]i [i superi-
ori. Oameni care pun citate din scrii-
tori celebri [i se cred spirituali; sau po-
ze cu ei citind („f\-mi [i mie o poz\ cu
cartea asta, stai s\ o deschid undeva
mai pe la mijloc, s\ par\ c\ am parcurs
ceva din ea”), ca s\ demonstreze c\ nu
stau toat\ ziua pe ’net. {i oameni pen-
tru care evenimente demne de dezb\tut
nu s`nt cele din via]a de zi cu zi, ci „`n-
t`mpl\rile” de pe aceast\ platform\.

„Ai v\zut ce poz\ [i-a pus cutare?”,
„|ia doi s-au desp\r]it de o s\pt\m`n\,
dar `nc\ apare c\ s`nt `mpreun\” sau „I-a
dat like lui Traian B\sescu, nenoroci-
tul!”.

{i de dragul acestor oameni a[tept
cu ner\bdare amuzat\ noi [i noi perspec-
tive oferite de aceast\ platform\.

Cosmin Teleleu, cu care ai [ase
prieteni `n comun, te-a cerut `n c\s\to-
rie. Accep]i sau te mai g`nde[ti?

Ioan SSTOLERU

Nu-i pl\ceau oamenii defel. Nici
blonzii, nici brune]ii, nici gra[ii, nici
slabii. Dac-ar fi fost pe vremea docto-
rului Mengele, ar fi f\cut experien]e
pe ei vii, ca s\ vad\ cum li se ]es `n p`n-
tece viscerele. 

Pe c`nd era mic, nu se juca nicio-
dat\ cu ceilal]i copii `n fa]a blocului.
Din fotoliu, t\ia cu un cutter, ad`nc, `n
carnea de plastic a p\pu[ilor, le des-
prindea m`inile [i picioarele, ca mai a-
poi s\ le lipeasc\ la loc, dup\ o ordine
a lui proprie. P\rin]ii lui erau mul]u-
mi]i c\ e un copil cuminte, care nu vor-
be[te ur`t ca b\ie]ii de la bloc [i nici nu
trebuie s\-i poarte de grij\. De fapt,
nici nu prea vorbea. Dec`t cu el `nsu[i,
iar cuvintele i le puteai citi `n ochi, nu
pe buze. C`nd nu mutila p\pu[i, privea
lung [i departe pe geam. Oricum cei-
lal]i nu l-ar fi `n]eles, de asta era abso-
lut convins. La [coal\, st\tea mereu `n
banca lui, la propriu. Colegii nu [tiau
ce tot deseneaz\ `n spatele caietului, a-
[a de abstracte erau schi]ele lui cu oa-

meni f\r\ articula]ii [i cu m\[ti de fier.
~l strigau, `n b\taie de batjocur\ „Spin-
tec\torul”.

Dup\ cum v\ spuneam, micului
Spintec\tor nu-i pl\ceau oamenii de-
fel. Nici c`nd a crescut mare n-au `nce-
put s\-i plac\. Nici m\car femeile. A-
dult fiind, nu mai diseca p\pu[i. Des-
compunea electronice. Doar c`nd tre-
cea cu buricele degetelor peste circuite
[i privea pe ferestre virtuale ceva se
petrecea `n sufletul lui. Zi [i noapte nu
ie[ea din cas\, ziceai c-o ]ine numai `n-
tr-o petrecere. Rudelor le spunea s\ nu
treac\ pe la el. C\ „este cu cineva” [i nu
se poate deconecta. 

Nu, Spintec\torul nostru nu era un
sociopat. Doar c\ nu-i pl\ceau oame-
nii. ~i aprecia numai pe cei pe care `i
construia pe calculator, dup\ chipul [i
asem\narea sa. {i care, `n legea re]elei
lor, ajungeau s\-l `n]eleag\.

Laura PP|ULE}

Dac\ cite[ti dincolo de cei c`]iva
centimetri care te despart de oamenii
cu care mergi, `nc\lzit [i pr\fuit, la
lucru, descoperi c\-s tare goale auto-
buzele noastre pline. Nu `n]eleg ce ne
sufoc\ `n a[a hal c`nd, de fapt, fiecare
din privirile mai vii sau mai adormite
de pe scaune s`nt topite `ntr-un cu totul
alt univers.

Deranja]i de piesele radioului care
vibreaz\ zg`l]`it, studen]ii t`njesc dup\
c`te-un ritm de care le aduce aminte o
postare pe wall. {i toate unghiu]ele a-
celea colorate diferit [i de[\n]at ]\c\-
nesc ecrane sensibile ori tastaturi m\-
runte, trimi]`ndu-[i posesoarele `n cu
totul altfel de zguduieli ritmate dec`t
valurile acestea ale unei Dun\ri de ci-
ment. Ele s`nt la petreceri, `mbr\cate
fandosit [i f\r\ adida[ii de curs\ lung\
pe care-i v\d eu. 

Se mai aude, din vreme-n vreme,
c`te-un oftat b\tr`n [i f\r\ loc de l`ng\
u[ile autobuzului. Urc\ un nenea cu le-
gitima]ie [i cere biletele, `ns\ chipurile
nu se ridic\ din cercul lor `ngust. Sau
poate mult prea generos, de-i cuprinde
pe to]i `n bulboana asta de click-uri.
Ridic\, vexa]i de interven]ia controlo-

rului, buc\]ica de h`rtie la doi lei [i
continu\ s\ fie `n alt\ parte. 

Unul din m\nunchiul de unghii
pictate se opre[te [i o privire z\p\cit\
se ridic\ de pe genunchii presp\la]i ai
blugilor pe care se sprijin\ telefonul.
Nu e nici un bairam `n jur, geamurile-s
zoioase, nu se compar\ cu paravanele
str\luminate din club, iar bassul turbat
e doar hurduc\tur\ de ro]i deasupra gro-
pilor. E scurt\, `ns\, hipnoza realit\]ii,
]ine c`t o curb\ periculoas\. Decupat\,
din nou, din conturul ei [i amestecat\
cu cei c`]iva pixeli ai ecranului de pe
genunchi, domni[oara se `ntoarce „`n
ora[” [i parc-ar merge o pies\ de teatru
contemporan dup\ at`ta dezm\]. Dup\
„Attend”, scaunul ei se gole[te iar\[i.
Dar eu tot `n picioare-s [i m\ sufoc\
aglomera]ia de bi]i.

Anca TTOMA

Pa[aport biometric [i
buletin virtual

 pentru unii, evenimentele demne de dezb\tut nu s`nt ce-
le din via]a de zi cu zi, ci „`nt`mpl\rile” de pe Facebook

Din curent alternativ, dedus

Cu [ireturile str`ns dezlegate

S-au dus vremurile ̀ n care ne str`n-
geam prin amfiteatre [i eram nostal-
gici dup\ gume Turbo sau dup\ eu-
geniile la pungi mici. Acum, de abia
ne aducem aminte de fumul `ne-
c\cios de ]ig\r\ din s\lile de jocuri
„arcade”, unde d\deam la p\c\nele
ca Superman s\ mai zboare cu-n
etaj mai mult sau ca Scorpion s\ dea
fatalitate `n Mortal Kombat.

Nostalgiile viitorului, precum ne-
voile prezentului, vor fi legate tot de
Internet. Este bizar, dac\ st\m s\ ne
g`ndim, c\ aparate precum televizo-
rul sau radioul nu au reu[it s\ ne in-
fluen]eze at`t de tare precum a f\cut-o
deschiderea aceasta oferit\ de In-
ternet. Mai mult chiar, televizorul [i
radioul reu[eau s\ aduc\ oamenii
`mpreun\, `i provocau s\ discute, s\
dezbat\, era c`te o Poiana lui Iocan
`n fiecare sufragerie. 

Pe aceea[i idee trebuia s\ func-
]ioneze [i Internetul. Acesta `ns\ ne-a
sc\pat de sub control. Comuniunea
ce trebuia s\ existe ca o alteritate a so-
ciet\]ii a `nceput s\ ne m\n`nce at`t
de puternic personalitatea `nc`t ajun-
gem s\ ne oglindim `n monitorul de
la calculator, laptop, chiar [i `n cel de

zece inch al tabletei. Nu mai dis-
tingem realitatea de zi cu zi de cea
virtual\ [i lipsim de la munc\ sau de
la facultate pentru c\ Sam, omul de
afaceri sub al c\rui chip ne ascundem
`n Second Life, trebuie s\ `ncheie nu
[tiu ce bussiness. 

Iar acum, prestigiul `n societate
nu se num\r\ prin participarea activ\
`n via]a comunit\]ii, ci prin num\rul
de like-uri, share-uri [i subscriberi de
pe Facebook. {i, p`n\ la urm\, proble-
ma nici m\car nu este aceasta. G`n-
di]i-v\ c\ ace[tia s`ntem noi, cei care
ne-am mai julit coatele c\z`nd dintr-un
copac la ]ar\ c`nd eram mici, cei care
nu trebuie s\ mergem la gr\dina zoo-
logic\ pentru a vedea cum arat\ o pi-
chere. Dar pentru cei care [i-au crescut
p\s\rile `n Second Life, care au
`nv\]at cum s\ se comporte `n so-
cietate juc`nd Sims [i `[i num\r\ prie-
tenii doar pe Facebook, unde `ncepe
virtualul [i unde se termin\ realita-
tea? E posibil ca ei s\ nu [tie cum a-
rat\ aceasta nici dac\ le-ar sta direct
`n fa]\. I-ar da share [i ar `ntreba pe
al]ii.

C\t\lin HHOPULELE

Viitorul ne p`rle[te bi]ii

 pe c`nd era mic, nu se juca niciodat\ cu ceilal]i copii
`n fa]a blocului

 comuniunea ce trebuia s\ existe ca o alteritate a
societ\]ii a `nceput s\ ne m\n`nce personalitatea 

 studen]ii t`njesc dup\
c`te-un ritm de care le aduce
aminte o postare pe wall

Johnny e fermier. De diminea]\
p`n\ t`rziu `n noapte, are grij\ s\ co-
seasc\ iarba, s\ hr\neasc\ cele zece
vaci, s\ le mulg\ [i s\ fac\ br`nz\.
Mai are pe cap [i c`teva zeci de g\ini,
ra]e [i alte or\t\nii, cinci stupi pe care
trebuie s\-i cure]e zilnic, c`inele care
trebuie hr\nit [i cu care trebuie s\ se
joace, ca s\ nu-i scad\ moralul, [i un
papagal cu pene verzi. Pe l`ng\ toat\
aceast\ munc\ din ferm\ mai trebuie
[i s\ `nve]e pentru a doua zi, pentru
c\ e abia `n clasa a dou\sprezecea,
s\-[i fac\ temele [i s\ mearg\ la ore.
~i place la [coal\ pentru c\ aici are
ocazia s\ se laude colegilor cu reali-
z\rile din gospod\ria lui. 

Mereu le pove[te[te ce-i mai face
c`inele, c`t lapte a muls de la vaci, da-
c\ i s-au `mboln\vit g\inile sau dac\
papagalul a mai `nv\]at cuvinte noi.
C`nd se ̀ ntoarce acas\ nici s\ m\n`nce
nu are timp. Plantele din gospod\rie
trebuie udate, le culege roadele ca s\
nu se ve[tejeasc\ [i le vinde prin ve-
cini. Din c`nd `n c`nd trebuie s\ cure-
]e [i pomii, s\ le sape la r\d\cin\, iar
c`nd dau rod a[az\ fructele frumos `n
l\di]e [i le pune `n c\mar\. Dar nu se
pl`nge niciodat\ c\ ar avea prea mul-
t\ treab\. Doar mama ce `l mai cic\-
le[te c\ se obose[te prea mult [i nu
mai are timp de [coal\ ̀ ns\ lui nu-i pa-
s\. S-a `ndr\gostit de titlul de fermier
de mai bine de un an [i de atunci
gospod\ria i s-a m\rit treptat. Acum
se g`nde[te s\ devin\ [i primar pentru
c\ i-a dat invita]ie un vecin de-al fer-
mei. Acum vor deveni [i vecini de o-
ra[ pe Facebook.

Andrei MMIHAI

Dac\ lucrurile palpabile ne las\, uneori, s\ lenevim,
virtualul nu doarme [i p`nza lui se ]ese viu, zi dup\

zi. Pove[tile despre lumea de-afar\ se sting `n ispr\vile
care se deruleaz\ pe online, iar acestea din urm\ tind
s\ devin\ c\r]i de vizit\ mincinoase. Cu limita `ntre
cele dou\ lumi estompat\, un ghiont pe perete e primit
cu mai mult\ glorie dec`t o b\taie pe um\r `n tramvai.  

 unii oameni iau prea `n
serios Facebook-ul  pres-
tigiul `n societate nu se
num\r\ prin participarea
activ\ `n via]a comunit\]ii,
ci prin num\rul de like-uri,
share-uri [i subscriberi

Chiar [i socializarea de la tastatur\ d\ dependen]\

Teleportarea se face cu clickO
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Realitatea `n sistem binar

Primarul e
pe c`mp

 doar mama ce `l mai
cic\le[te c\ nu mai are
timp de [coal\
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Ora[ele ]inute `n palm\

Se spune c\ oamenilor pasio-
na]i li se cite[te entuziasmul `n ochi,
la fel cum li se observ\ [i triste]ea
atunci c`nd le s`nt interzise vorbele.
Dac\ nu a[ fi cunoscut-o `nainte pe
Victoria, cu siguran]\ a[ fi intuit c\
pe ea o c\utam, datorit\ z`mbetului
larg cu care m\ prime[te `nc\ de la
u[\. Primele minute ale `nt`lnirii m\

fac s\ uit de acei ghizi pe care `i as-
cultam `n copil\rie, cu discursul f\-
cut de acas\ [i ]inut `n buzunar, pen-
tru orice eventualitate. Felul s\u lent
[i clar de a vorbi este asemenea voci-
lor pe care le auzi o singur\ dat\ `n
via]\ [i care `]i r\m`n cantonate `n
minte asemenea unui ecou. „S`ntem
printre acei oameni care trebuie s\
aib\ o cultur\ general\ destul de bo-
gat\. Ne-am putea caracteriza ca fi-
ind o enciclopedie, pentru c\ toate
se leag\ `ntre ele, `ncep`nd de la is-
torie [i religie p`n\ la arhitectur\”.
Victoria consider\ c\ orice ghid al
unui ora[ trebuie s\ fie asemenea unui
ambasador, care scoate `n eviden]\
fa]a nev\zut\ a acestuia prin inter-
mediul obiectivelor turistice. „Toc-
mai de aceea am `nceput s\ organi-
z\m tururi gratuite de-a lungul Ia-
[ului. S`nt foarte mul]i oameni care
locuiesc aici de zeci de ani `ns\ nu
au avut timp sau nu au avut ocazia s\
cunoasc\ fiecare loc pe care `l v\d
f\r\ s\ `[i dea seama. Erau un fel de
turi[ti `n propriul lor ora[”, adaug\
`n timp ce m\soar\ din ochi oame-

nii care trec prin fa]a sediului agen-
]iei de turism.

Pentru c\ geografului `i st\ bine
cu drumul, iar Victoria este avid\ du-
p\ tot ce ̀ nseamn\ c\l\torie, a ales s\
mearg\ la facultate `n Cluj, chiar
dac\ este ie[eanc\. ~ntr-un final a
realizat c\ tot Ia[ul `i este legat de
suflet pentru totdeauna. „Nu regret
c\ am ales s\ fiu departe de cas\, pen-
tru c\ acolo mi-am pus bazele `n
acest domeniu pe care ̀ nc\ le mai u-
tilizez”. Din perspectiva unui ghid,
poate spune c\ un ora[ trebuie sim-
]it din toate punctele de vedere, at`t
olfactiv c`t [i tactil, iar Ia[ul le `n-

depline[te r`nd pe r`nd pe toate. „Da-
c\ ar fi s\ vorbim despre simboluri
ale ora[ului nostru, trebuie s\ recu-
noa[tem c\ Ia[ul nu este reprezen-
tativ doar prin Palatul Culturii, ci [i
pentru Sala Pa[ilor Pierdu]i a Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”,
pentru c\ acolo se ascunde o parte
din istoria poporului rom=n”.

Consider\ c\ un ghid nu are ne-
voie de un program sau un model
de lucru, av`nd deja `n s`nge dorin-
]a de a tr\i `n preajma grupurilor.
„De fiecare dat\ c`nd am parte de
un grup nou, primul meu g`nd este
s\ m\ `mprietenesc cu el, s\ `l apro-
pii de mine `n a[a fel `nc`t s\ ne
sim]im bine ̀ mpreun\”, ̀ mi spune pe
un ton complice secretul strategiei
din munca de zi cu zi. Nu o caracte-
rizeaz\ munca de birou, `ns\ chiar [i
atunci c`nd este necesar, mintea `i
zboar\ la urm\torul tur pe care `l va
face [i la c`te z`mbete va reu[i s\
str`ng\ la sf`r[it.

M\d\lina OOLARIU 

Prima lui excursie la Borsec nu i-a
pl\cut deloc. Avea 17 ani pe atunci [i
`[i aminte[te c\ ghidul pe care `l avea
grupul `[i c\uta mereu cuvintele, se
autocenzura [i, `n unele zone „sterile
din punct de vedere turistic, era mo-
noton, nu spunea glume, nu f\cea ni-
mic. {tiam mai multe lucruri dec`t
spunea el. Noroc c\ distan]a de la Ia[i
la Borsec este mic\ [i u[or de supor-
tat”, poveste[te Ionel Onofra[ des-
pre omul datorit\ c\ruia s-a f\cut chiar
el ghid turistic. Amestec\ lini[tit `n
cea[ca de cafea [i r`de cu `nsufle]ire
c`nd ̀ [i aminte[te de ̀ nceputurile sale.
„M-am trezit dintr-o dat\ ghid, nu
aveam nici 18 ani, m\ uitam prin h`r-
tii ca g\ina-n lemne. Doamne, cum
lucram, parc\ eram [ahist, `mi calcu-
lam mut\rile”, poveste[te Ionel mi-

jind ochii pe sub ochelari de parc\ ar
z\ri pe mas\ o tabl\ de [ah. 

C\l\toriile i-au pl\cut de mic, mer-
gea mult pe jos, studia toate plantele
cu aten]ia unui botanist. ~[i petrecea
vacan]ele la bunici [i, „pentru c\ s`nt
un eminescian, «fiind copil, p\duri
cutreieram». ~mi amintesc c\, pentru
a-mi vizita veri[orii, trebuia s\ merg
vreo cinci dealuri [i s\ trec printr-o
p\dure. Ei bine, la [apte ani, m\ du-
ceam singur la ei, [tiam drumul, `mi
pl\cea s\ explorez”, poveste[te Ionel.

La bbord ccu bbancuri ddespre
Ceau[escu

Dup\ primele trasee `n care a fost
un povestitor al Rom=niei, turi[tii au
`nceput s\ se `nscrie `n excursiile
unde era el ghid. „E ca [i cum a[ fi
primit ni[te aplauze de la public du-
p\ ce mi-am interpretat rolul, era o
satisfac]ie extraordinar\”, recunoa[te
fostul ghid cu m`ndrie `n glas. Spune
despre meseria pe care a avut-o aproa-
pe zece ani c\ nu este deloc u[oar\,
de[i pentru tineri poate fi „romantic\,
atr\g\toare, magnetic\ chiar”. Asta
pentru c\ turi[tii au tabieturi [i carac-
tere diferite [i s\ `i mul]ume[ti pe to]i
este destul de greu. „Imagineaz\-]i c\
trebuie s\ faci o glum\ despre femei,

dar care s\ nu le deranjeze chiar pe
ele”, spune Ionel, amuz`ndu-se. ~n pe-
rioada `n care era el ghid, printre tu-
ri[tii din autocar se strecurau [i mem-
bri ai Securit\]ii. ~[i aminte[te c\
odat\, `ntr-o curs\ spre Moscova, [tia
sigur c\ este unul printre ei `ns\ nu
[tia care anume. A `nceput s\ spun\
bancuri cu Ceau[escu [i „tr\iam, a[a,
cu o fric\, pentru c\ nu [tiam cum va
reac]iona”, spune Ionel privind `n
jur ca [i cum l-ar fi ghicit pe b\rbat
printre trec\tori.

Ionel Onofra[ nu vede meseria de
ghid turistic f\r\ s\ fie pres\rat\ [i de
situa]ii imprevizibile pe care doar un
spirit creator le-ar putea veni de hac.
„~mi aduc aminte c\ am mers odat\
la Tihu]a cu un grup [i ne-am trezit a-
colo c\ nu avem cazare. Ei bine, m-am
orientat, am z\rit ni[te c\pi]e de f`n
prin jur, era atunci o vreme tomnati-
c\ superb\. A[a c\ le-am spus oame-
nilor c\ vom petrece noaptea cu foc
de tab\r\, la hotelul «Clorofila»”, po-
veste[te fostul ghid r`z`nd zgomotos.
Printre sutele de c\l\torii pe care le-
a avut, s-a strecurat mereu dorul de
cas\. Care l-a adus mereu `napoi, `n
Ia[i [i nu l-a l\sat s\ se r\t\ceasc\.

Cristina BBABII

 consider\ c\ un ghid
are deja `n s`nge dorin]a
de a tr\i `n preajma
grupurilor

Ionel Onofra[ s-a orientat acum c\tre arta fotografic\

Povestea unui 
c\l\tor pierdut

C\l\uzitoarea celor
[apte coline

„Victoria a realizat c\ Ia[ul `i este ve[nic legat de suflet”

 `n perioada `n care era el ghid, printre turi[tii din
autocar se strecurau [i membri ai Securit\]ii  un ora[
trebuie sim]it at`t olfactiv c`t [i tactil

 spune despre meseria pe care a avut-o aproape zece
ani c\ nu este deloc u[oar\

Pe c\r\rile pe care [i-
au pierdut pa[ii, au

l\sat c`te o urm\ bine
impregnat\. Cuvintele lor
nu au r\mas ascultare
codrului, ci s-au `ntip\rit
`n min]ile turi[tilor curi-
o[i. S`nt cei prin ai c\ror
ochi se v\d mai `mbie-
toare drumurile României
[i mai colorate v`rfurile
catedralelor moscovite.
Cunosc at`t de bine legen-
dele din fiecare col]i[or
al ora[elor, `nc`t pentru
ei totul a devenit o
poveste. Scris\ `ntr-o
carte pe care au `nchis-o.

Soarele a scos-o `n parc, [i nu ori-
cum. ~mpreun\ cu un prieten de ma-
re `ncredere, un patruped de talie ma-
re, c\ruia-i at`rn\ dup\ g`t o les\ mai
mult simbolic\, sub]ire [i dintr-un ma-
terial nu foarte rezistent. ~n studen-
]ie, a hoin\rit cu fiecare ocazie, „pen-
tru c\ nu eram genul care s\ stea `n-
chis\ `n c\min, m-am plimbat destul
de mult prin Ia[i. ~ncercam s\ le aflu
povestea, dar aveam [i o pasiune-n a
descoperi str\zi, ̀ n ideea de a-mi scur-
ta drumurile. Sub pretextul acestor
scurt\turi am aflat multe lucruri des-
pre ora[“.

~n iunie a participat pentru prima
oar\ la un ghidaj [i tot atunci a decis
c\ meseria i se potrive[te [i `[i va lua
un al doilea job, de[i „eu de fapt s`nt
formator, dar ceea ce fac ca ghid este
o pasiune [i cred c\ se potrive[te ori-

c\rui student”. Cu c`teva condi]ii, de-
sigur, dintre care Maria aminte[te `n-
t`i de curiozitatea, fiind ea ̀ ns\[i capti-
vat\ de pove[tile pe care le-a aflat:
„Trebuie s\ [tii s\-]i men]ii `n primul
r`nd interesul t\u viu, s\ nu ajungi s\
vezi ora[ul rutinat, pentru c\ ai pre-
zentat un traseu de sute de ori”, apoi
`[i fixeaz\ privirea `ntr-un punct p`n\
c`nd c`inele o atinge cu botul pe do-
sul palmei: „De[i treceam de multe
ori pe Cuza Vod\ habar n-aveam c\
acolo s`nt dou\ cl\diri gemene”, a-
poi m\ prive[te sigur\ de expresia
mirat\ pe care urma s\ o `nt`lneasc\
[i explic\: „Da, s`nt foarte pu]in dife-
rite arhitectural. S`nt fostele case unde
aveau loc repeti]iile de la teatrul evre-
iesc Pomul Verde, dinainte ca Avra-
ham Goldfaden s\ plece `n America
[i s\ pun\ bazele Broadway-ului”.  

~n vvizit\ pprin EEuropa
Turi[tilor „trebuie s\ le transmi]i

din sentimentele tale pentru un anu-
mit obiectiv turistic, s\ le st`rne[ti cu-
riozitatea”. Crede, de c`nd lucreaz\ ca
ghid, c\ ai nevoie de talentul unui pro-
fesor pentru a vedea dac\ turi[tii „t\i”
au re]inut ceva, de informa]ii istorice

[i geografice aprofundate, pentru c\
„ghid\ria turistic\ este o meserie la
confluen]a mai multor specialit\]i. Ne-
cesit\ informare din mai multe do-
menii, arhitectura de exemplu este
foarte greu de asimilat, dac\ nu vii cu
informa]ii din domeniu”, a[adar, infor-
marea turistului se pune pe primul plan.

Poveste[te cum s-a plimbat [i prin
Europa, nu doar prin ]ar\, de[i nu b\-
nuia atunci c`t de cur`nd avea s\ lu-
creze ca ghid. Belgia [i Londra s`nt
destina]ii foarte aproape de sufletul
ei, „iar `n Fran]a castelele de pe Va-
lea Loarei au istorii nemaipomenite”.
Are convingerea c\ pentru a c\l\tori
nu ai nevoie neap\rat de vistierii `n-
tregi care s\-]i stea la dispozi]ie. „Am
c\l\torit [i cu bilet de avion de cinci
euro, am stat [i la hostel studen]esc cu
zece euro pe noapte, iar banii c`nd vrei
`ntr-adev\r s\ c\l\tore[ti, nu s`nt o pro-
blem\”. Pe c`nd itinerariul, da. ~l re-
comand\ minu]ios realizat [i din timp,
a[a cum `ns\[i a f\cut c`nd a vizitat
Milano [i dup\ o s\pt\m`n\ nu era
muzeu sau obiectiv cultural  care s\
fi sc\pat ochilor curio[i. 

Livia RRUSU

Scurt\turile care 
au intuit o meserie

 turi[tilor „trebuie s\ le transmi]i din sentimentele tale”

Londra este una din destina]iile
preferate ale Mariei

Drumul spre cas\ al ghiiii zzzz iiii llll oooorrrr   rrrr\\\\tttt\\\\cccc iiii ]]]] iiii



OPINIA VECHE: Cine v-a as-
cultat ultima „glumi]\ liric\”?

MIHAI ZABORIL|: Publicul [i
colegii mei. De la o vreme `ncoace,
cei care eram la `nfiin]areaOperei de
Stat din Ia[i, `n 1956, s\rb\torim eve-
nimentul pe 1 iunie, ne `nt`lnim acolo,
facem o poz\, vorbim despre atmosfera
de atunci [i tot atunci povestim lu-
crurile frumoase pe care le-am tr\it.

O.V. : De unde a ap\rut „Mira-
jul scenei”?

M.Z.: ~n copil\rie am cochetat
mai mult cu pictura [i tat\l meu m-a
`ncurajat cu asta, dar nu eram deose-
bit de talentat. ~n schimb, el a fost
c`nt\re] bisericesc, iar un frate mai
mare dec`t mine cu [ase ani, care era
la [coala normal\, c`nta la vioara. I-a
pl\cut at`t de mult `nc`t a ajuns direc-
torul Filarmonicii din Bac\u. C`nd
venea el acas\, `n fiecare vacan]\,
aducea c`te un instrument nou [i
atunci a `nceput chemarea mea pen-
tru scen\.Asta cu toate c\, dup\ ce am
terminat [i eu [coala normal\, aveam

inten]ia s\ m\ fac doctor. Am vrut s\
dau la medicin\ pentru c\ mi-a pl\cut
haina lor alb\. Dar nu am putut s\ fac
asta din cauz\ c\, atunci, admiterea
era pe baz\ de dosar, iar eu dep\[eam
plafonul salarial al familiei cu 20 de
lei [i nu am avut dreptul. De fapt, era
acela[i lucru. De partea aia eram
medic pentru trup, de partea asta am
fost medic pentru suflet.

O. V.: A[adar nu regreta]i c\ nu
a]i putut intra la medicin\.

M.Z.: Nu [tiu dac\ a fost sau nu
noroc c\ nu am putut intra, dar eu `i
mul]umesc lui Dumnezeu c\ m-a ]i-
nut p`n\ acum. Nu am ce s\ regret [i
nici de ce s\ ro[esc, cu toate c\ atunci
c`nd am `nceput euConservatorul a-
veam 33 de ani [i am stat `n banc\
cinci ani cu copii de 18 – 20 de ani.
Cum am intrat `n Conservator, eram
cunoscut deja, [i atunci au `nceput
necazurile, invidia, [i `n anul al III-lea
m-am ridicat `mpotriva nepotismului.
M-am ridicat `mpotriva profesorilor,
m-au f\cut protestatar, m-au dat pe

m`na Securit\]ii [i din 1963 p`n\
`ncoace, t`rziu, am tot fost dat `n pri-
mire de la unii la al]ii. Am f\cut lu-
cruri deosebite, dar numele-mi era
ocultat `ntotdeauna. Ultima dat\,
chiar `n ’89, am fost la prim-secre-
tarul din Ia[i [i am `ntrebat: „Tovar\-
[u’, vreau s\ [tiu, este indica]ie de
partid s\ nu-mi apar\ numele nic\-
ieri?” El a dat din col] `n col] [i nu a
[tiut ce s\-mi r\spund\.

~ns\, `nainte de a veni la Oper\,
unde am dat vreo patru concursuri
pentru admiterea pe postul de regizor
tehnic, am fost dansator `n ansamblul
armatei [i acolo am descoperit [i mi-a
pl\cut tot travaliul acesta de pe scen\.
Era acolo un regizor foarte bun, un
suflet de teatru, [i mi-a fost drag s\-l
ajut. Am `nv\]at de la el timp de cinci
ani [i apoi am participat la admitere.
~mi amintesc c\ am fost zece can-
dida]i, iar admiterea avea incluse
probe de aten]ie pentru c\ tu, ca regi-
zor tehnic, trebuie s\ urm\re[ti parti-
tura muzical\ [i, la o m\sur\ anume,
trebuie s\ dai `mpu[c\tura. La a patra
prob\, la citirea acesteia, am stat 40
de minute silabisind numai ritmic ra-
ta-ta-ta-ta-ta. Experien]\ aveam [i de
la Studioul artistului amator pe ca-
re l-am organizat `n timpul stagiului
militar de la Bucure[ti. Era o echip\
artistic\ cu militari din toat\ ]ara pen-
tru care eram [i dirijor [i regizor. Cu
ei am c`[tigat mai multe premii [i mai
t`rziu c`nd am mai trecut pe la sediul
armatei am v\zut fotografii pe pere]i
cu mine, parc\, ce eram eu? Eram [i
eu un om ca to]i ceilal]i.

AAppaannaajjuull  [[ii  ssuucccceessuull  `̀nn  aarrtt\\
nnuu  ss`̀nntt  nnuummaaii  aall  uunneeii  
iinnddiivviidduuaalliitt\\]]ii

O.V.: Opera a fost `nfiin]at\ pe
1 ianuarie 1956, iar Stagiunea a `n -
ceput pe 1 noiembrie. Ce s-a `nt`m -
plat `n acest timp?

M.Z.: Ianuarie e un fel de a spu -
ne. ~ncerc\ri de oper\ au fost [i ̀ n tim-
 pul Primului R\zboi Mondial. C`nd
au fost refugia]i aici Guvernul [i
Regele Ferdinand, George Enescu a
format un nucleu, o societate muzi -
cal\, [i au dat spectacole. Cei care au
c`ntat `n aceast\ orchestr\ au jucat
spectacole de operet\ [i `ntre cele do -
u\ r\zboaie mondiale. Atunci, cu gus-
tul acesta pentru art\ dezvoltat, au
insistat la autorit\]i [i, pe 26 de cem -
brie 1955, s-a expus motivul pentru
`nfiin]area Operei de la Ia[i. Atunci
s-a dat Hot\r`re de Guvern pentru 1
ianuarie 1956, dar concursul propriu-
zis pentru ocuparea postu ri lor a
`nceput `n martie. Au fost peste 500
de candida]i din toat\ ]ara, printre care
erau mul]i oameni de valoare ca re
b\teau la poarta consacr\rii, dar care
aveau voce [i care c`ntau deja `n
corurile academice de la Bucure[ti.
S-au selectat [i, apoi, `n aprilie, a fost
numit director Ioan Goia, un copil de

trup\ care a c`ntat ̀ n orchestra Ope rei
din Cluj, un om cu deschidere foarte
larg\, autodidact, care cu no[ tea tot
laboratorul de oper\. A venit aici `n
aprilie [i a insistat s\ se fac\ preg\tiri,
dar nu avea nici un ban pen tru c\
venise doar cu servieta sub soar\ [i cu
delega]ia de directori. Nici bani de oj\
nu avea [i cu ce s\ faci tu institu]ie, c\
nu ai o vioar\, nu ai un pian, nu ai
nimic. Ei, [i de toate a f\ cut rost. S-a
zb\tut p`n\ le-a adunat pe toate. Uite,
acum, Palatul Culturii este `n para-
gin\, dar [i acolo s-au dat ni[te spa]ii
pentru repeti]ii, s-au dat altele la
liceul Alecsandri, pentru c\ trebuiau
spa]ii pentru ateliere de cro i torie,
cizm\rie, t`mpl\rie [i multe al tele.
Toate le-a f\cut acest magician, pur [i
simplu, dar le-a f\cut ajutat de noi
to]i. De la 1 iunie, toat\ lumea ajuta
unde era nevoie, nu conta c\ el este
solist sau instrumentist. Fiecare punea
m`na [i nu trebuia s\ ̀ i cheme nimeni.
De asta spun c\ am fost ca ni[te fra]i.
Mai mult chiar, am fost o familie la
`nfiin]area operei acesteia. C`t a fost
directorul acesta a[a era atmosfera. {i
`nc\ c`]iva ani dup\, iar pe urm\
rela]ia a `nceput s\ scad\. Mi-a pl\cut
foarte mult lumea aceasta, dac\ nu mi-
ar fi pl\cut, nu st\team, pentru c\ este
destul de grea via]a `n teatru. Este
grea `n sensul c\ teatrul, mai ales
opera, este o disciplin\ mult mai
sever\ dec`t orice cazarm\ pentru c\
lucrezi, `n special `n muzic\, numai
cu partitura, adic\ cu frac]iuni de
timp.

O.V. Fiind regizorul de culise al
Operei a]i ridicat cortina primului
spectacol. Ce era dincolo de ea?

M.Z.:Mult\ siguran]\. Era pri mul
spectacol, dar emo]iile mai mari erau
la cei din sal\. Inclusiv colegii care
erau printre spectatori erau mai
emo]iona]i dec`t cei care intrau pe
sce n\. Ace[tia puteau s\ intre flu ie -
r`nd, a[a de siguri erau pe ei pentru c\,
fiind primul spectacol, s-a muncit ex  -
traordinar. Opera „Tosca” s-a repetat
patru luni, dar travaliul acesta de pre -
g\tire al unei operei `ncepe cu re pe ti -
]ia individual\, dup\ aia s`nt re pe ti ]i i  le
de ansambluri, duete, scene co lec tive,
dup\ aceea cu corul [i apoi cu or-
chestr\. Patru luni s-a repetat `ncon-
tinuu [i cu regim foarte sever. Dar
fiecare [i-a f\cut treaba, pentru c\ se
tr\gea de el ca s\ existe siguran]a c\
lucrurile se [tiu.

Dup\ primul an, institu]ia a fost
propus\ s\ reprezinte cultura rom= -
neasc\ `n URSS. Am fost `mpreun\
cu Teatrul Na]ional cu trenul `n Re-
pu blica Moldova [i am stat 20 de zile
acolo. Ei erau vreo 250 [i noi aproa pe
200. Cu ma[ini[ti, cu tehnicieni, cu
decoruri, cu toate. Teatrul a dat cinci
spectacole, `ncep`nd cu „Baba H`rca”,
[i noi trei, „Tosca”, „Traviatta” [i „B\r -
bierul din Sevilla”. ~ns\ au fost foarte
bine primite toate pentru c\ a[a era
atunci, se spunea c\ URSS este o mi-

nune. Curge lapte [i miere acolo,
motiv pentru care am fost primi]i ca
nu [tiu ce peste tot. A[adar, atunci, la
lansare, totul a fost o coeziune su fle -
teasc\. Asta a fost acolo. O leg\tur\
sufleteasc\ [i respect deosebit unii cu
al]ii, ceea ce nu este acum. Acum se
duc cu un memoriu la Holender, cu
h`rjoan\ `ntre ei. M\ doare capul de
ce v\d pe Internet, la calculator, des -
pre ei. M\ `mboln\vesc c`nd v\d. S-a
ajuns `ntr-un a[a hal, `nc`t un absol -
vent de Conservator vorbe[te `ntr-un
limbaj obscen despre colegii lui. E un
comportament abject dup\ p\re rea
mea. Omul de art\ trebuie s\ aib\
mult bun sim]. Apropo de regizorul
de culise, `mi amintesc c\ mereu ve -
deam un b\rbat la spectacole care se
a[eza pe acela[i loc. Era un doctor pe-
 diatru care venea permanent la ope r\
[i pe care mereu `l vedeam, c`nd m\
uitam pe ocheanul de l`ng\ cor ti n\, pe
locul 13 r`ndul 13, [i acum am aflat
c\ este unul dintre cei care are cea
mai complet\ colec]ie de progra me
ale Operei din Ia[i de la ̀ n fi in ]a re. Pe
l`ng\ acestea, medicul de care v\
vorbesc are toate libretele care aveau
rolul de a preg\ti spectatorul, motiv
pentru care se copia tot textul operei
[i li se d\deau oamenilor din sal\ pen-
tru o mai bun\ `n]elegere.

NNuu  `̀mmii  ppaarree  rr\\uu,,  ddaacc\\  nnuu  aa[[
ffii  ff\\ccuutt  ttrreeaabbaa  aassttaa,,  aa[[  ffii  ffoosstt
uunn  aannoonniimm

O.V.: Spunea]i c\ succesele Op-
erei de la Ia[i s-au datorat unei
unit\]i de g`ndire. Se poate explica
situa]ia de acum prin dezbinarea
acestei unit\]i?

M.Z.: Da. De ce am spus unit\]i
de g`ndire? Pentru c\ apanajul [i suc-
cesul `n art\ nu s`nt numai al unei in-
 di vidualit\]i. ~ntr-un spectacol, dac\
str\ luce[te un interpret, acela nu este
spectacolul `ntreg, nu este oper\ `n -
trea g\ c`nd se focalizeaz\ toat\ aten ]ia
asupra unui singur individ. Spec ta -
torul trebuie s\ `n]eleag\ ce a g`ndit
geniul acela care a scris opera, un Vi-

valdi, un Verdi. Acela a g`ndit o
oper\ de ansamblu [i a lucrat o tem\,
iar cel care repune treaba asta ̀ n pa gi -
n\ trebuie m\car s\ simt\ c`t de pu ter-
nice s`nt leg\turile `n oper\, pentru c\,
pe partitur\, s`nt lucruri seci, teh ni ce.
Ca interpret, `ntr-un duet de dra goste,
nu pot s\ fiu eu din Partidul Liberal,
iar tu din cel\lalt. Pentru c\ nici eu nu
`]i transmit ]ie, nici tu nu ̀ mi transmi]i
mie. Partenerii de scen\ trebuie s\
transmit\ un sentiment pur ̀ n muzic\,
asta este scopul asam bl\ rii duetelor.
Nu trebuie s\ str\ lu ceas c\ numai diri-
jorul sau directorul. ~n primul r`nd, in-
diferent ce serviciu fa ce cel care
m`nuie[te decorul sau cel care face
machiaj, oricare dintre cei care au
contract cu scena, trebuie s\ fie oa-
meni de suflet pentru c\ ei `i sprijin\
moral pe cei care se pre g\ tesc s\ urce
pe scen\. Iar orice in ter  pret are mari
emo]ii [i, dac\ i-ai creat o anumit\
stare, rateaz\. Nu ob serv\ publicul,
dar cei care s`nt din institu]ie `[i dau
seam\ c\ nu e ̀ n for ma ̀ n care trebuie
s\ fie. Asta mi-a pl\cut [i pentru asta
am muncit de di minea]\ p`n\ seara.
Spre exemplu, c`nd am `nceput studi-
ile, diminea]a eram la Conservator
p`n\ la ora 1, iar la 1.30 trebuia s\ fiu
la Oper\ c\ `ncepeau repeti]iile, iar
dac\ nu d\ deam eu, regizorul, sem-
nalul c\ totu-i gata, spectacolul nu
`ncepea, [i at`t `mi trebuia. Astfel am
muncit ziua, iar noaptea `mi f\ceam
temele. {i nu `mi pare r\u, c\ nu am
pierdut timpul ̀ n zadar, pentru c\ dac\
nu a[ fi f\cut treaba asta, a[ fi fost un
anonim.

Cine  [tie  c`te  cavouri  s-or  fi
f\cut  din  materialele  pentru
teatru,  c`]i  st`lpi  la  gard  
pentru  vile,  c`te  trotuare?

O.V.: Pe c`te acte crede]i c\ este
structurat\ „Comedia repara]iilor”?

M.Z.: P\i cam patru acte. Ce se
`nt`mpl\. Eram `nc\ `n institu]ie c`nd
au `nceput repara]iile [i dup\ aia m-am
retras. Am `nceput activitatea cu „Tos -
ca” [i „Puccini” si am avut [ansa ca,
dup\ 50 de ani, s\ m\ retrag tot cu
ace[tia. Multe dintre `nt`mpl\rile din
aceast\ perioad\ le-am [i consemnat
din nevoia de a prezenta [i publicului
ce s-a petrecut cu aceast\ institu]ie `n

care eu am dat semnalul de ̀ ncepere a
primului spectacol de ridicare a cor -
tinei. Am stat 50 de ani pe scena
ie[ean\, din 1956 p`n\ `n 2006, [i,
dup\ ce am plecat, s-a stricat toat\ at-
 mosfera de acolo [i a `nceput de grin -
golada care e acum. Eu am ]inut piept
[i le-am dat peste nas tuturor care o
luau razna, at`t c`t am putut. Atunci,
dup\ retragere, `n 2007, a fost o con-
ferin]\ de pres\ cu ziari[tii [i eu am
avertizat c\ autorit\]ile nu se vor ]ine
de cuv`nt [i a[ fi vrut ca presa s\ ]in\
din scurt aceast\ cacealma a re pa ra ]i -
i lor, numai c\ nimeni nu a mai f\cut
nimic. Mai mult, eu am tot spus des -
pre lucrurile astea de amorul artei [i
din con[tiin]a mea c\ trebuie s\ `m -
p\rt\[esc [i altora din ideile mele. Nu
[tiu c`t de bine voi ajunge eu, dar uite
c\ prin articolele astea l-am c`[tigat pe
Holender, artist rom=n pentru ca re
am toat\ admira]ia.

Repara]iile au `nceput chiar din
primul an `n care a venit directorul
Goia, c`nd a trebuit s\ fac\ anumite
adapt\ri pentru viitoarea oper\ din
Ia[i, pentru c\ Teatrul Na]ional era
construit din 1896, dup\ nevoile de
atunci. Astfel a m\rit fosa, pentru c\
cea de atunci era pentru vreo 12 – 14
oameni, se putea juca „Baba H`rca”,
dar pentru oper\ trebuiau s\ ̀ ncap\ 50
de oameni, [i a scos dou\ r`nduri din
sal\ ca s\ o refac\. Atunci s-au burzu-
luit oamenii de la teatru c\ le dis-
trugem cl\direa [i au scris un articol
la „Rom=nia Liber\” care a f\cut o
v`lv\taie, un incendiu pur [i simplu.
Deci scandalul [i invidia `ntre cele
dou\ institu]ii a `nceput de mult. Du -
p\ aceea, a evoluat pe parcurs, iar unii
dintre actori ne spuneau c\ „domnu le,
noi s`ntem st\p`ni”. Care noi? ~n fond,
eu am s\ spun treaba asta: trebuie s\
apar\ acolo sus nu doar Tea trul
Na]ional, ci Teatrul Na]ional [i
Opera Rom=n\ din Ia[i, pentru c\
s`nt dou\ institu]ii. Cum s`nt ei chi -
ria[i la stat, a[a e si opera. S`ntem chi -
ria[i la stat, nu la teatru. Pe urm\,
pentru c\ era spa]iul restr`ns [i nu `i
ajungea directorului, s-au ini]iat de-
 mersurile s\ se construiasc\ o prelun-
gire a cl\dirii vechi `n stilul respectiv.
~nt`mplarea a f\cut c\ mi-a dat mie
pro iectul s\-l duc la Bucure[ti la vi zat
[i m-am uitat ̀ n el de curiozitate. Cum
este cl\direa de actual\ a teatrului [i a

operei, ea trebuia f\cut\ cu `n c\ 13
metri spre Filarmonic\ [i `n spa]iul
care se construia trebuia organizat\ o
curte interioar\ pentru ma [ini, s\ nu
fie ]ig\nia care este acum `mprejur.

O.V.: {ti]i de ce nu s-a mai rea -
li zat?

M.Z.: Nu s-au mai f\cut pentru
c\, un actor de teatru, la o ̀ nt`lnire din
campania de alegeri cu Emil Bot -
n\ra[, le-a spus: „Tovar\[u’, a venit
opera asta [i ne distruge cl\direa noas -
tr\”. {i ce putea s\-i r\spund\. „To va -
r\[e, mai studiem”. {i s-a studiat p`n\
s-au `nchis robinetele la bani, [i c`nd
s-au `nchis, s-a f\cut cl\direa `n dou\
zile. Au lipit-o pe cea veche de cea
nou\, geamurile dintr-o parte s`nt blo-
 cate, cele de dincolo la fel, balerinii
nu au aer la cabinele lor, dincolo ac-
 torii la fel. O mizerie. Asta este a doua
lovitur\.

Pe urm\, comedia a continuat cu
organizarea spa]iului interior. Aripa
aceasta nou\ s-a f\cut pentru nevoile
operei, `n special. Ea trebuia s\ pre-
vad\ birouri, sal\ de balet, sal\ de mi-
jloc pentru repeti]iile generale cu
baletul [i orchestra [i `nc\ o sal\ mare
pentru cor. ~ns\ a venit directorul tea -
trului [i a zis c\ „eu vreau s\ fac o sal\
pentru aia, o sal\ pentru cealalt\ [i trei
scene”, cum de altfel a f\cut [i direc-
torul de acum. Calamitatea asta se da-
toreaz\ [i lui pentru c\ vrea el s\ se
extind\, s\ str\luceasc\ teatrul. Ei, [i
atunci am intrat iar `n conflict [i 
ne-au chemat la partid. Acolo, la urm\,
le-am spus celor ce aveau ordine s\
rezolve situa]ia: „S\ [ti]i c\ z`zania din-
tre aces te dou\ institu]ii o s\ mearg\
p`n\ jos, la ultimul om. Iar `ntre dou\

institu]ii de art\ nu [tiu dac\ trebuie s\
existe a[a ceva”. {i le-am dat exem-
plu o si tua]ie care se petrecuse ̀ nainte
cu trei zile. Eu atunci avusesem un
spa]iu de timp pentru repeti]ie p`n\ la
cinci. Mai aveam c`teva m\suri de
final [i au venit electricienii de la
teatru [i ne-au ̀ nchis lumina pentru c\
trebuia s\ `nceap\ ei repeti]iile. Deci
am `n v`rtit macazu’ [i am c`[tigat al
treilea act.

Al patrulea [i ultim act s-a consu -
mat `n 2007, c`nd o realizatoare de la
TVR Ia[i a f\cut la Teatru Na]ional
un material pentru un articol cu nu-
 mele „4 martie ’77, cutremur natural,
la 30 de ani cutremur artificial” care
nu a mai fost difuzat deoarece mi-a
spus c\, `nainte cu dou\ zile de di fu -
zarea materialului, a primit un telefon
de la un nivel mai ̀ nalt dec`t mi nistrul
de la Bucure[ti pentru ca s\ se
opreasc\ emisiunea p`n\ vine di rec -
torul Hadji Culea de la Cluj. Acum
s-a spus c\ va fi gata ̀ n mai. ~ns\ con-
structorii au dat pe dinafar\ [i `n inte-
rior este mizerie. Mai au scena
`n\untru. Domnule, dar nu puteai fa -
ce de la `nceput interiorul [i pe urm\
pe dinafar\? C\ nu a[a a fost prev\zut
`n proiect. Domnule, da te-ai trezit
dup\ [ase ani c\ nu e pre v\ zut `n pro -
iect scena? Nu, pentru ca s\ se fure.
S-a furat groaznic, p\i eu am zis cine
[tie c`te cavouri s-or fi f\cut din ma te-
 rialele pentru teatru, c`]i st`lpi la gard
pentu vile, c`te trotuare.

O.V. Atunci s-au `ndeplinit cu-
vin tele mitropolitul I. P.S. Se bas ti an
Rusan care atunci c`nd a bine cu -
v`n tat `nfiin]area Operei a spus c\
se teme „ca nu care cumva tot voi

s\ o strica]i?”
M.Z.: Da, cuvintele acestea m-au

marcat pentru totdeauna. La `nceput
nu le-am dat importan]\, dar acum
c`nd am `nceput s\ m\ g`ndesc am
ajuns la concluzia c\ uite, mitropolitul
a avut dreptate.

O.V.: Anul trecut, `n martie,
spunea]i la Opera din Ia[i c\ s-a de-
schis cutia Pandorei. De data
aceasta a izbutit s\ ias\ din cutie [i
Speran]a al\turi de spiritele rele?

M.Z.: Speran]a mocne[te la toat\
lumea, dar dup\ ce s-a deschis cutia
Pandorei s-a stricat atmosfera. Eu
aveam 27 de ani, [i primul director,
care era cine era, m-a trimis s\ fac o
treab\ care nu era de competen]a mea
[i i-am repezit u[a `n nas, la v`rsta aia,
dar dup\ cinci minute m\ chema [i se
purta de parc\ nu se `nt`mplase nimic.
|[tia de acum te ]in minte de nu te
mai vezi. Eu am semnalat [i lu cruri
bune despre realiz\rile de pe sce n\,
dar ce se `nt`mpl\ acolo `n\un tru este
cancer. Acolo este metastaza. ~n
imaginea institu]iei dinafar\ nu se
prea observ\, dar este vorba de at-
 mosfera din interior. Ca s\ scriu o car -
te `n care s\ cuprind istoria tr\it\ a
institu]iei am plecat la Deva s\ m\
izolez pentru c\ primeam telefoane
care mai de care. „Domnule, uite mai
am c`]iva ani p`n\ la pensie, ce s\ fac?
Domnule, se deschide Palas-ul m\
duc s\ caut acolo un post.” Din cauza
acesta zic c\ `n interiorul Operei este
o tortur\ [i un dezastru continuu.

Iulia  CIUHU
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Opera este o disciplin\ mult mai sever\ dec`t orice cazarm\

~n „a[ fi fost un anonim dac\ nu exista Opera”, st\ scris
crezul artistic al regizorului ie[ean Mihai Zaboril\. Pen-

tru a insufla [i genera]iilor mai tinere atmosfera cald\ `n
care se petreceau lucrurile la `nceputurile Operei, `n
urm\ cu c`]iva ani regizorul s-a apucat s\ scrie o istorie
a „casei” `n culisele c\reia a crescut timp de 50 de ani.
Acum `ns\, s\m`n]a z`zaniei a `ncol]it `n interiorul in-
stitu]iei de art\ [i orgoliile unor oameni au dezbinat fa-
milia care se formase la Opera Na]ional\. S-au dus
vremurile `n care directorul, instrumenti[tii, cori[tii, ba-
lerinii sau interpre]ii tr\iau ca fra]ii.

� interviu cu regizorul de culise al Operei Na]ionale Române din Ia[i, Mihai Zaboril\

Nu am pu tut s\ fac medicin\ din cauz\
c\, atunci, admiterea era pe baz\ de do sar,
iar eu dep\[eam plafonul salarial al fami -
liei cu 20 de lei [i nu am avut dreptul. De
fapt, era acela[i lucru. De partea aia eram
medic pentru trup, de partea asta am fost
medic pentru su flet.

„ 



OPINIA VECHE: Cine v-a as-
 cul tat ultima „glumi]\ liric\”?

MIHAI ZABORIL|: Publicul [i
colegii mei. De la o vreme `ncoace,
cei care eram la `nfiin]area Operei de
Stat din Ia[i, ̀ n 1956, s\rb\torim eve -
nimentul pe 1 iunie, ne ̀ nt`lnim aco lo,
facem o poz\, vorbim despre atmos fera
de atunci [i tot atunci povestim lu-
crurile frumoase pe care le-am tr\ it.

O.V. : De unde a ap\rut „Mira -
jul scenei”?

M.Z.: ~n copil\rie am cochetat
mai mult cu pictura [i tat\l meu m-a
`ncurajat cu asta, dar nu eram de o se -
bit de talentat. ~n schimb, el a fost
c`nt\re] bisericesc, iar un frate mai
mare dec`t mine cu [ase ani, care era
la [coala normal\, c`nta la vioara. I-a
pl\cut at`t de mult `nc`t a ajuns direc-
torul Filarmonicii din Bac\u. C`nd
venea el acas\, `n fiecare vacan]\,
adu cea c`te un instrument nou [i
atunci a `nceput chemarea mea pen-
tru scen\. Asta cu toate c\, dup\ ce am
terminat [i eu [coala normal\, aveam

inten]ia s\ m\ fac doctor. Am vrut s\
dau la medicin\ pentru c\ mi-a pl\cut
haina lor alb\. Dar nu am pu tut s\ fac
asta din cauz\ c\, atunci, admiterea
era pe baz\ de do sar, iar eu dep\[eam
plafonul salarial al familiei cu 20 de
lei [i nu am avut dreptul. De fapt, era
acela[i lucru. De partea aia eram
medic pentru trup, de partea asta am
fost medic pentru su flet.

O. V.: A[adar nu regreta]i c\ nu
a]i putut intra la medicin\.

M.Z.: Nu [tiu dac\ a fost sau nu
noroc c\ nu am putut intra, dar eu `i
mul]umesc lui Dumnezeu c\ m-a ]i -
nut p`n\ acum. Nu am ce s\ regret [i
nici de ce s\ ro[esc, cu toate c\ atunci
c`nd am ̀ nceput eu Conservatorul a -
veam 33 de ani [i am stat `n banc\
cinci ani cu copii de 18 – 20 de ani.
Cum am intrat `n Conservator, eram
cunoscut deja, [i atunci au `nceput
necazurile, invidia, [i `n anul al III-lea
m-am ridicat ̀ mpotriva nepotismului.
M-am ridicat `mpotriva profesorilor,
m-au f\cut protestatar, m-au dat pe

m`na Securit\]ii [i din 1963 p`n\
`ncoace, t`rziu, am tot fost dat `n pri -
mire de la unii la al]ii. Am f\cut lu-
 cruri deosebite, dar numele-mi era
ocul tat `ntotdeauna. Ultima dat\,
chiar `n ’89, am fost la prim-secre-
tarul din Ia[i [i am `ntrebat: „Tova r\ -
[u’, vreau s\ [tiu, este indica]ie de
par tid s\ nu-mi apar\ numele ni c\ -
ieri?” El a dat din col] `n col] [i nu a
[tiut ce s\-mi r\spund\.

~ns\, `nainte de a veni la Oper\,
unde am dat vreo patru concursuri
pentru admiterea pe postul de regizor
tehnic, am fost dansator `n ansamblul
armatei [i acolo am descoperit [i mi-a
pl\cut tot travaliul acesta de pe sce n\.
Era acolo un regizor foarte bun, un
suflet de teatru, [i mi-a fost drag s\-l
ajut. Am `nv\]at de la el timp de cinci
ani [i apoi am participat la admi tere.
~mi amintesc c\ am fost zece can-
dida]i, iar admiterea avea incluse
probe de aten]ie pentru c\ tu, ca regi-
zor tehnic, trebuie s\ urm\re[ti parti-
tura muzical\ [i, la o m\sur\ anume,
trebuie s\ dai `mpu[c\tura. La a patra
prob\, la citirea acesteia, am stat 40
de minute silabisind numai ritmic ra-
ta-ta-ta-ta-ta. Experien]\ aveam [i de
la Studioul artistului amator pe ca -
re l-am organizat `n timpul stagiului
mi litar de la Bucure[ti. Era o echip\
artistic\ cu militari din toat\ ]ara pen-
tru care eram [i dirijor [i regizor. Cu
ei am c`[tigat mai multe premii [i mai
t`rziu c`nd am mai trecut pe la sediul
armatei am v\zut fotografii pe pere]i
cu mine, parc\, ce eram eu? Eram [i
eu un om ca to]i ceilal]i.

Apanajul  [i  succesul  `n  art\
nu  s`nt  numai  al  unei  
individualit\]i

O.V.: Opera a fost `nfiin]at\ pe
1 ianuarie 1956, iar Stagiunea a `n -
ceput pe 1 noiembrie. Ce s-a `nt`m -
plat `n acest timp?

M.Z.: Ianuarie e un fel de a spu -
ne. ~ncerc\ri de oper\ au fost [i ̀ n tim-
 pul Primului R\zboi Mondial. C`nd
au fost refugia]i aici Guvernul [i
Regele Ferdinand, George Enescu a
format un nucleu, o societate muzi -
cal\, [i au dat spectacole. Cei care au
c`ntat `n aceast\ orchestr\ au jucat
spectacole de operet\ [i `ntre cele do -
u\ r\zboaie mondiale. Atunci, cu gus-
tul acesta pentru art\ dezvoltat, au
insistat la autorit\]i [i, pe 26 de cem -
brie 1955, s-a expus motivul pentru
`nfiin]area Operei de la Ia[i. Atunci
s-a dat Hot\r`re de Guvern pentru 1
ianuarie 1956, dar concursul propriu-
zis pentru ocuparea postu ri lor a
`nceput `n martie. Au fost peste 500
de candida]i din toat\ ]ara, printre care
erau mul]i oameni de valoare ca re
b\teau la poarta consacr\rii, dar care
aveau voce [i care c`ntau deja `n
corurile academice de la Bucure[ti.
S-au selectat [i, apoi, `n aprilie, a fost
numit director Ioan Goia, un copil de

trup\ care a c`ntat ̀ n orchestra Ope rei
din Cluj, un om cu deschidere foarte
larg\, autodidact, care cu no[ tea tot
laboratorul de oper\. A venit aici `n
aprilie [i a insistat s\ se fac\ preg\tiri,
dar nu avea nici un ban pen tru c\
venise doar cu servieta sub soar\ [i cu
delega]ia de directori. Nici bani de oj\
nu avea [i cu ce s\ faci tu institu]ie, c\
nu ai o vioar\, nu ai un pian, nu ai
nimic. Ei, [i de toate a f\ cut rost. S-a
zb\tut p`n\ le-a adunat pe toate. Uite,
acum, Palatul Culturii este `n para-
gin\, dar [i acolo s-au dat ni[te spa]ii
pentru repeti]ii, s-au dat altele la
liceul Alecsandri, pentru c\ trebuiau
spa]ii pentru ateliere de cro i torie,
cizm\rie, t`mpl\rie [i multe al tele.
Toate le-a f\cut acest magician, pur [i
simplu, dar le-a f\cut ajutat de noi
to]i. De la 1 iunie, toat\ lumea ajuta
unde era nevoie, nu conta c\ el este
solist sau instrumentist. Fiecare punea
m`na [i nu trebuia s\ ̀ i cheme nimeni.
De asta spun c\ am fost ca ni[te fra]i.
Mai mult chiar, am fost o familie la
`nfiin]area operei acesteia. C`t a fost
directorul acesta a[a era atmosfera. {i
`nc\ c`]iva ani dup\, iar pe urm\
rela]ia a `nceput s\ scad\. Mi-a pl\cut
foarte mult lumea aceasta, dac\ nu mi-
ar fi pl\cut, nu st\team, pentru c\ este
destul de grea via]a `n teatru. Este
grea `n sensul c\ teatrul, mai ales
opera, este o disciplin\ mult mai
sever\ dec`t orice cazarm\ pentru c\
lucrezi, `n special `n muzic\, numai
cu partitura, adic\ cu frac]iuni de
timp.

O.V. Fiind regizorul de culise al
Operei a]i ridicat cortina primului
spectacol. Ce era dincolo de ea?

M.Z.:Mult\ siguran]\. Era pri mul
spectacol, dar emo]iile mai mari erau
la cei din sal\. Inclusiv colegii care
erau printre spectatori erau mai
emo]iona]i dec`t cei care intrau pe
sce n\. Ace[tia puteau s\ intre flu ie -
r`nd, a[a de siguri erau pe ei pentru c\,
fiind primul spectacol, s-a muncit ex  -
traordinar. Opera „Tosca” s-a repetat
patru luni, dar travaliul acesta de pre -
g\tire al unei operei `ncepe cu re pe ti -
]ia individual\, dup\ aia s`nt re pe ti ]i i  le
de ansambluri, duete, scene co lec tive,
dup\ aceea cu corul [i apoi cu or-
chestr\. Patru luni s-a repetat `ncon-
tinuu [i cu regim foarte sever. Dar
fiecare [i-a f\cut treaba, pentru c\ se
tr\gea de el ca s\ existe siguran]a c\
lucrurile se [tiu.

Dup\ primul an, institu]ia a fost
propus\ s\ reprezinte cultura rom= -
neasc\ `n URSS. Am fost `mpreun\
cu Teatrul Na]ional cu trenul `n Re-
pu blica Moldova [i am stat 20 de zile
acolo. Ei erau vreo 250 [i noi aproa pe
200. Cu ma[ini[ti, cu tehnicieni, cu
decoruri, cu toate. Teatrul a dat cinci
spectacole, `ncep`nd cu „Baba H`rca”,
[i noi trei, „Tosca”, „Traviatta” [i „B\r -
bierul din Sevilla”. ~ns\ au fost foarte
bine primite toate pentru c\ a[a era
atunci, se spunea c\ URSS este o mi-

nune. Curge lapte [i miere acolo,
motiv pentru care am fost primi]i ca
nu [tiu ce peste tot. A[adar, atunci, la
lansare, totul a fost o coeziune su fle -
teasc\. Asta a fost acolo. O leg\tur\
sufleteasc\ [i respect deosebit unii cu
al]ii, ceea ce nu este acum. Acum se
duc cu un memoriu la Holender, cu
h`rjoan\ `ntre ei. M\ doare capul de
ce v\d pe Internet, la calculator, des -
pre ei. M\ `mboln\vesc c`nd v\d. S-a
ajuns `ntr-un a[a hal, `nc`t un absol -
vent de Conservator vorbe[te `ntr-un
limbaj obscen despre colegii lui. E un
comportament abject dup\ p\re rea
mea. Omul de art\ trebuie s\ aib\
mult bun sim]. Apropo de regizorul
de culise, `mi amintesc c\ mereu ve -
deam un b\rbat la spectacole care se
a[eza pe acela[i loc. Era un doctor pe-
 diatru care venea permanent la ope r\
[i pe care mereu `l vedeam, c`nd m\
uitam pe ocheanul de l`ng\ cor ti n\, pe
locul 13 r`ndul 13, [i acum am aflat
c\ este unul dintre cei care are cea
mai complet\ colec]ie de progra me
ale Operei din Ia[i de la ̀ n fi in ]a re. Pe
l`ng\ acestea, medicul de care v\
vorbesc are toate libretele care aveau
rolul de a preg\ti spectatorul, motiv
pentru care se copia tot textul operei
[i li se d\deau oamenilor din sal\ pen-
tru o mai bun\ `n]elegere.

Nu  `mi  pare  r\u,  dac\  nu  a[
fi  f\cut  treaba  asta,  a[  fi  fost
un  anonim

O.V.: Spunea]i c\ succesele Op-
erei de la Ia[i s-au datorat unei
unit\]i de g`ndire. Se poate explica
situa]ia de acum prin dezbinarea
acestei unit\]i?

M.Z.: Da. De ce am spus unit\]i
de g`ndire? Pentru c\ apanajul [i suc-
cesul `n art\ nu s`nt numai al unei in-
 di vidualit\]i. ~ntr-un spectacol, dac\
str\ luce[te un interpret, acela nu este
spectacolul `ntreg, nu este oper\ `n -
trea g\ c`nd se focalizeaz\ toat\ aten ]ia
asupra unui singur individ. Spec ta -
torul trebuie s\ `n]eleag\ ce a g`ndit
geniul acela care a scris opera, un Vi-

valdi, un Verdi. Acela a g`ndit o
oper\ de ansamblu [i a lucrat o tem\,
iar cel care repune treaba asta ̀ n pa gi -
n\ trebuie m\car s\ simt\ c`t de pu ter-
nice s`nt leg\turile ̀ n oper\, pentru c\,
pe partitur\, s`nt lucruri seci, teh ni ce.
Ca interpret, `ntr-un duet de dra goste,
nu pot s\ fiu eu din Partidul Liberal,
iar tu din cel\lalt. Pentru c\ nici eu nu
`]i transmit ]ie, nici tu nu ̀ mi transmi]i
mie. Partenerii de scen\ trebuie s\
transmit\ un sentiment pur ̀ n muzic\,
asta este scopul asam bl\ rii duetelor.
Nu trebuie s\ str\ lu ceas c\ numai diri-
jorul sau directorul. ~n primul r`nd, in-
diferent ce serviciu fa ce cel care
m`nuie[te decorul sau cel care face
machiaj, oricare dintre cei care au
contract cu scena, trebuie s\ fie oa-
meni de suflet pentru c\ ei `i sprijin\
moral pe cei care se pre g\ tesc s\ urce
pe scen\. Iar orice in ter  pret are mari
emo]ii [i, dac\ i-ai creat o anumit\
stare, rateaz\. Nu ob serv\ publicul,
dar cei care s`nt din institu]ie `[i dau
seam\ c\ nu e ̀ n for ma ̀ n care trebuie
s\ fie. Asta mi-a pl\cut [i pentru asta
am muncit de di minea]\ p`n\ seara.
Spre exemplu, c`nd am `nceput studi-
ile, diminea]a eram la Conservator
p`n\ la ora 1, iar la 1.30 trebuia s\ fiu
la Oper\ c\ `ncepeau repeti]iile, iar
dac\ nu d\ deam eu, regizorul, sem-
nalul c\ totu-i gata, spectacolul nu
`ncepea, [i at`t `mi trebuia. Astfel am
muncit ziua, iar noaptea `mi f\ceam
temele. {i nu `mi pare r\u, c\ nu am
pierdut timpul ̀ n zadar, pentru c\ dac\
nu a[ fi f\cut treaba asta, a[ fi fost un
anonim.

CCiinnee  [[ttiiee  cc`̀ttee  ccaavvoouurrii  ss--oorr  ffii
ff\\ccuutt  ddiinn  mmaatteerriiaalleellee  ppeennttrruu
tteeaattrruu,,  cc`̀]]ii  sstt`̀llppii  llaa  ggaarrdd  
ppeennttrruu  vviillee,,  cc`̀ttee  ttrroottuuaarree??

O.V.: Pe c`te acte crede]i c\ este
structurat\ „Comedia repara]iilor”?

M.Z.: P\i cam patru acte. Ce se
`nt`mpl\. Eram `nc\ `n institu]ie c`nd
au `nceput repara]iile [i dup\ aia m-am
retras. Am `nceput activitatea cu „Tos -
ca” [i „Puccini” si am avut [ansa ca,
dup\ 50 de ani, s\ m\ retrag tot cu
ace[tia. Multe dintre `nt`mpl\rile din
aceast\ perioad\ le-am [i consemnat
din nevoia de a prezenta [i publicului
ce s-a petrecut cu aceast\ institu]ie `n

care eu am dat semnalul de ̀ ncepere a
primului spectacol de ridicare a cor -
tinei. Am stat 50 de ani pe scena
ie[ean\, din 1956 p`n\ `n 2006, [i,
dup\ ce am plecat, s-a stricat toat\ at-
 mosfera de acolo [i a `nceput de grin -
golada care e acum. Eu am ]inut piept
[i le-am dat peste nas tuturor care o
luau razna, at`t c`t am putut. Atunci,
dup\ retragere, `n 2007, a fost o con-
ferin]\ de pres\ cu ziari[tii [i eu am
avertizat c\ autorit\]ile nu se vor ]ine
de cuv`nt [i a[ fi vrut ca presa s\ ]in\
din scurt aceast\ cacealma a re pa ra ]i -
i lor, numai c\ nimeni nu a mai f\cut
nimic. Mai mult, eu am tot spus des -
pre lucrurile astea de amorul artei [i
din con[tiin]a mea c\ trebuie s\ `m -
p\rt\[esc [i altora din ideile mele. Nu
[tiu c`t de bine voi ajunge eu, dar uite
c\ prin articolele astea l-am c`[tigat pe
Holender, artist rom=n pentru ca re
am toat\ admira]ia.

Repara]iile au `nceput chiar din
primul an `n care a venit directorul
Goia, c`nd a trebuit s\ fac\ anumite
adapt\ri pentru viitoarea oper\ din
Ia[i, pentru c\ Teatrul Na]ional era
construit din 1896, dup\ nevoile de
atunci. Astfel a m\rit fosa, pentru c\
cea de atunci era pentru vreo 12 – 14
oameni, se putea juca „Baba H`rca”,
dar pentru oper\ trebuiau s\ ̀ ncap\ 50
de oameni, [i a scos dou\ r`nduri din
sal\ ca s\ o refac\. Atunci s-au burzu-
luit oamenii de la teatru c\ le dis-
trugem cl\direa [i au scris un articol
la „Rom=nia Liber\” care a f\cut o
v`lv\taie, un incendiu pur [i simplu.
Deci scandalul [i invidia `ntre cele
dou\ institu]ii a `nceput de mult. Du -
p\ aceea, a evoluat pe parcurs, iar unii
dintre actori ne spuneau c\ „domnu le,
noi s`ntem st\p`ni”. Care noi? ~n fond,
eu am s\ spun treaba asta: trebuie s\
apar\ acolo sus nu doar Tea trul
Na]ional, ci Teatrul Na]ional [i
Opera Rom=n\ din Ia[i, pentru c\
s`nt dou\ institu]ii. Cum s`nt ei chi -
ria[i la stat, a[a e si opera. S`ntem chi -
ria[i la stat, nu la teatru. Pe urm\,
pentru c\ era spa]iul restr`ns [i nu `i
ajungea directorului, s-au ini]iat de-
 mersurile s\ se construiasc\ o prelun-
gire a cl\dirii vechi `n stilul respectiv.
~nt`mplarea a f\cut c\ mi-a dat mie
pro iectul s\-l duc la Bucure[ti la vi zat
[i m-am uitat ̀ n el de curiozitate. Cum
este cl\direa de actual\ a teatrului [i a

operei, ea trebuia f\cut\ cu `n c\ 13
metri spre Filarmonic\ [i `n spa]iul
care se construia trebuia organizat\ o
curte interioar\ pentru ma [ini, s\ nu
fie ]ig\nia care este acum `mprejur.

O.V.: {ti]i de ce nu s-a mai rea -
li zat?

M.Z.: Nu s-au mai f\cut pentru
c\, un actor de teatru, la o ̀ nt`lnire din
campania de alegeri cu Emil Bot -
n\ra[, le-a spus: „Tovar\[u’, a venit
opera asta [i ne distruge cl\direa noas -
tr\”. {i ce putea s\-i r\spund\. „To va -
r\[e, mai studiem”. {i s-a studiat p`n\
s-au `nchis robinetele la bani, [i c`nd
s-au `nchis, s-a f\cut cl\direa `n dou\
zile. Au lipit-o pe cea veche de cea
nou\, geamurile dintr-o parte s`nt blo-
 cate, cele de dincolo la fel, balerinii
nu au aer la cabinele lor, dincolo ac-
 torii la fel. O mizerie. Asta este a doua
lovitur\.

Pe urm\, comedia a continuat cu
organizarea spa]iului interior. Aripa
aceasta nou\ s-a f\cut pentru nevoile
operei, `n special. Ea trebuia s\ pre-
vad\ birouri, sal\ de balet, sal\ de mi-
jloc pentru repeti]iile generale cu
baletul [i orchestra [i `nc\ o sal\ mare
pentru cor. ~ns\ a venit directorul tea -
trului [i a zis c\ „eu vreau s\ fac o sal\
pentru aia, o sal\ pentru cealalt\ [i trei
scene”, cum de altfel a f\cut [i direc-
torul de acum. Calamitatea asta se da-
toreaz\ [i lui pentru c\ vrea el s\ se
extind\, s\ str\luceasc\ teatrul. Ei, [i
atunci am intrat iar `n conflict [i 
ne-au chemat la partid. Acolo, la urm\,
le-am spus celor ce aveau ordine s\
rezolve situa]ia: „S\ [ti]i c\ z`zania din-
tre aces te dou\ institu]ii o s\ mearg\
p`n\ jos, la ultimul om. Iar `ntre dou\

institu]ii de art\ nu [tiu dac\ trebuie s\
existe a[a ceva”. {i le-am dat exem-
plu o si tua]ie care se petrecuse ̀ nainte
cu trei zile. Eu atunci avusesem un
spa]iu de timp pentru repeti]ie p`n\ la
cinci. Mai aveam c`teva m\suri de
final [i au venit electricienii de la
teatru [i ne-au ̀ nchis lumina pentru c\
trebuia s\ `nceap\ ei repeti]iile. Deci
am `n v`rtit macazu’ [i am c`[tigat al
treilea act.

Al patrulea [i ultim act s-a consu -
mat `n 2007, c`nd o realizatoare de la
TVR Ia[i a f\cut la Teatru Na]ional
un material pentru un articol cu nu-
 mele „4 martie ’77, cutremur natural,
la 30 de ani cutremur artificial” care
nu a mai fost difuzat deoarece mi-a
spus c\, `nainte cu dou\ zile de di fu -
zarea materialului, a primit un telefon
de la un nivel mai ̀ nalt dec`t mi nistrul
de la Bucure[ti pentru ca s\ se
opreasc\ emisiunea p`n\ vine di rec -
torul Hadji Culea de la Cluj. Acum
s-a spus c\ va fi gata ̀ n mai. ~ns\ con-
structorii au dat pe dinafar\ [i `n inte-
rior este mizerie. Mai au scena
`n\untru. Domnule, dar nu puteai fa -
ce de la `nceput interiorul [i pe urm\
pe dinafar\? C\ nu a[a a fost prev\zut
`n proiect. Domnule, da te-ai trezit
dup\ [ase ani c\ nu e pre v\ zut `n pro -
iect scena? Nu, pentru ca s\ se fure.
S-a furat groaznic, p\i eu am zis cine
[tie c`te cavouri s-or fi f\cut din ma te-
 rialele pentru teatru, c`]i st`lpi la gard
pentu vile, c`te trotuare.

O.V. Atunci s-au `ndeplinit cu-
vin tele mitropolitul I. P.S. Se bas ti an
Rusan care atunci c`nd a bine cu -
v`n tat `nfiin]area Operei a spus c\
se teme „ca nu care cumva tot voi

s\ o strica]i?”
M.Z.: Da, cuvintele acestea m-au

marcat pentru totdeauna. La `nceput
nu le-am dat importan]\, dar acum
c`nd am `nceput s\ m\ g`ndesc am
ajuns la concluzia c\ uite, mitropolitul
a avut dreptate.

O.V.: Anul trecut, `n martie,
spunea]i la Opera din Ia[i c\ s-a de-
schis cutia Pandorei. De data
aceasta a izbutit s\ ias\ din cutie [i
Speran]a al\turi de spiritele rele?

M.Z.: Speran]a mocne[te la toat\
lumea, dar dup\ ce s-a deschis cutia
Pandorei s-a stricat atmosfera. Eu
aveam 27 de ani, [i primul director,
care era cine era, m-a trimis s\ fac o
treab\ care nu era de competen]a mea
[i i-am repezit u[a ̀ n nas, la v`rsta aia,
dar dup\ cinci minute m\ chema [i se
purta de parc\ nu se ̀ nt`mplase nimic.
|[tia de acum te ]in minte de nu te
mai vezi. Eu am semnalat [i lu cruri
bune despre realiz\rile de pe sce n\,
dar ce se `nt`mpl\ acolo `n\un tru este
cancer. Acolo este metastaza. ~n
imaginea institu]iei dinafar\ nu se
prea observ\, dar este vorba de at-
 mosfera din interior. Ca s\ scriu o car -
te `n care s\ cuprind istoria tr\it\ a
institu]iei am plecat la Deva s\ m\
izolez pentru c\ primeam telefoane
care mai de care. „Domnule, uite mai
am c`]iva ani p`n\ la pensie, ce s\ fac?
Domnule, se deschide Palas-ul m\
duc s\ caut acolo un post.” Din cauza
acesta zic c\ `n interiorul Operei este
o tortur\ [i un dezastru continuu.
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Opera este o disciplin\ mult mai sever\ dec`t orice cazarm\

„Am `nceput activitatea cu «Tosca» [i «Puccini» [i am avut [ansa ca, dup\ 50 de ani, s\ m\ retrag tot cu ace[tia”

� interviu cu regizorul de culise al Operei Na]ionale Române din Ia[i, Mihai Zaboril\

Nu am pu tut s\ fac medicin\ din cauz\
c\, atunci, admiterea era pe baz\ de do sar,
iar eu dep\[eam plafonul salarial al fami -
liei cu 20 de lei [i nu am avut dreptul. De
fapt, era acela[i lucru. De partea aia eram
medic pentru trup, de partea asta am fost
medic pentru su flet.

„ 



Nicoleta e mereu acas\, fiindc\ e
m\mic\. A[a spune ea, a[a `i gr\ie[te [i
chipul [i a[a o strig\ un prichindel pe
care `l iube[te [i mai mult atunci c`nd
nu-l are sub privire. Micu]\, cu ochi vii
[i umezi]i de-un v`nt care ne spulber\,
nea[teptat, hainele, salut\ dr\g\la[. Str\-
du]a din H=rl\u pe care mergem e scur-
t\ [i-ngust\, iar pe tencuiala blocurilor
[iroiesc d`re de timp. ~n camera de la
etajul patru, lumina ce p\rea obositoa-
re [i murdar\ printre blocuri [i c`rciumi
joase trece aici prin ]es\tura purpurie a
unei perdele cu flori ce se desfac prin-
tre pliuri. {i cade peste juc\riile adu-
nate `ntr-un co[ule] ro[u din care Sebi
`ncepe s\ scoat\ tot soiul de figuri cu
plu[ul b\tucit de-at`ta joac\.

E-at`t de mic `nc`t nu-mi trece de
genunchi [i se agit\ printre picioarele
noastre p`n\ apuc\m s\ ne a[ez\m. Iar
c`nd `l ia in bra]e, Nicoleta are m`inile
pline de grij\ ale unei mame, `ns\ ochii
`i lic\resc a copil\rie. „~]i dai seama c\
el ar sim]i dac\ l-a[ privi cu ciud\, ca [i
cum mi-ar fi furat ceva.” Ai crede c\-i
un sacrificiu sur`sul ei, `ns\, dac\ o as-
cul]i, povestea ei se scutur\ de umbrele

vreunei drame. Se simte mam\ de[i a
uitat, de c`]iva ani, ce-nseamn\ s\ ai una.
„Mama mea a murit c`nd aveam 13 ani
[i-apoi nu m-am mai putut `n]elege cu
tata [i m-am mutat la o m\tu[\. Aici, `n-
s\, o lingur\ de m`ncare se pl\tea cu un
pumn”, se desparte ea scurt de-un timp
pe care-ar vrea s\-l uite. 

Nicoleta `[i aminte[te cum, dac\
n-ar fi aflat c\ trecuser\ deja patru luni
[i jum\tate de c`nd purta `n p`ntec via-
]\, ar fi decis s\ o curme. ~ns\ David,
tat\l copilului, n-ar fi permis asta. „Nici
n-a vrut s\ intre cu mine `n clinic\. M-a
impresionat [i pe mine reac]ia lui, el
n-a vrut nici o clip\ s\ renun]e la copil”,
`mi spune [i-i simt `n voce o recuno[-
tin]\ nem\rturisit\. David a luat-o aca-
s\. Un c\min care-a r\mas al lor [i-n
care cre[te, acum, Sebi. „Mama lui ne-a
spus «voi nu [ti]i ce e \la un avort,
crede]i c\ v\ lua]i cu via]a [i trece dar
g`ndul c\ ai omor`t un suflet...»” [i
vocea Nicoletei se stinge, privindu-l
pe micu].

Lec]ia dde ssprijin
Sebi se joac\ [i `ng`n\, din vreme-n

vreme, un „mama” care-o tope[te pe cea
care-l ia `n bra]e [i-l s\rut\ juc\u[. „~m-
p\r]eam, cu David, o durere comun\.

Am`ndoi r\m\seser\m f\r\ mam\. {i
cred c\ toate experien]ele astea nu m-au
traumatizat, dar cu siguran]\ m-au ma-
turizat.” Are p\rul negru desprins [i-i
cade pe umeri, `ntr-o cochet\rie de-o zi,
fiindc\, de altfel, totul se `nv`rte `n jurul
b\ie]elului. „Eu am `ncercat s\ privesc
partea bun\ a lucrurilor, pe el. La `nce-
put nu realizezi c`t de important e, dar
cur`nd `]i dai seama c\ ]ii `n bra]e o
via]\. Nu m-am g`ndit c\ o s\ m\ dis-
trug, c`t m-am g`ndit ce o s\-mi fac\
al]ii.” I-a fost team\ de reac]ia colegi-
lor de [coal\, pentru c\ familie nu mai
sim]ea c\ are de mult\ vreme. „Aveam
o rela]ie foarte bun\ cu psihologul [co-
lii, mergeam la ea de c`nd am pierdut-o
pe mama [i ea i-a adunat, c`te 15, `n
cabinet, ca s\-mi spun\ ce cred, s\-mi

repro[eze dac\ au ce.” ~ns\ colegii de
clas\ au sufocat-o cu `mbr\]i[\ri [i, ca
s\-i fie mai u[or, n-au judecat-o. De as-
ta a mers la [coal\ c`t a putut, cu burtic\.

Unii s-au ab]inut, al]ii i-au judecat,
mu]e[te, soarta, `ns\ ea n-a fost nicio-
dat\ nefericit\ de c`nd `l are pe Sebi.
Avea 17 ani c`nd s-a `ndr\gostit prima
oar\, c`nd a devenit femeie [i mam\. Dar
nu-[i ia din timpul `n care copil\re[te,
odat\ cu el, ca s\ regrete vreun plan de
viitor pe care, oricum, nu [i-l f\cuse. La
fel cum trenul dinspre Ia[i spre H=rlau [i
`napoi schimb\ locomotiva dup\ vreo
or\ de drum, via]a ei [i-a schimbat doar
ra]iunea de-a fi. ~ns\ merge, cu-ace-
lea[i idealuri ca [i `nainte, „acas\”.

Anca TTOMA

P\tu]ul f\r\ z\brele
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Mamele care [i-au dat copil\ria
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 `n timp ce colegele ei mergeau `n club, ea `ncerca
de un an s\ aduc\ pe lume un suflet  Sebi se joac\ [i
`ng`n\, din vreme-n vreme, un „mama”

Ea n-a fost niciodat\ nefericit\ c\-l are pe Sebi

De mici ni se vorbe[te
despre copiii cu-

min]i. Cei care se culc\
la ora 11.00, au zece
pe linie la [coal\ [i nu
ies din vorba p\rin]ilor
orice le-ai spune. Fetele
acestea [i-ar fi dorit s\
fie la fel. Ar fi vrut s\
aib\ timp s\ uite `nt`i
cum sc`nceau ele c`nd
st\teau la marginea p\-
tu]ului `nainte s\-[i au-
d\ copiii cer`nd lapte `n
miezul nop]ii. Dar des-
tinul le-a fost ]esut altfel.
Nu faptul c\ au devenit
mame din adolescen]\
le face, `ns\, ie[ite din
comun. Ci puterea pe
care au g\sit-o s\ se
trezeasc\ a doua zi
diminea]\. Tot ce 
conteaz\ este ca `n
acea zi s\-[i aib\
copilul aproape.

Convoiul jocului
de-a via]a

 cel mai team\ i-a fost
de reac]ia colegilor

Bianca avea 17 ani [i nu mai era
demult un copil. ~n timp ce colegele
ei „se g`ndeau cu ce haine s\ se `m-
brace `n club”, ea avea deja un an de
c`nd `ncerca s\ aduc\ pe lume un su-
flet. ~i str\lucesc ochii c`nd vorbe[te
despre „S\ruca” ei, fata pe care [i-a
dorit-o `nainte s\ aib\ r\gazul s\ `[i
tr\iasc\ ea `ns\[i copil\ria. „La mine
Sara nu a fost un accident, eu m-am
chinuit, `n prostia mea de copil, cam
un an de zile s\ o am. Pentru mine este
o minune”, poveste[te Bianca pe un
ton hot\r`t. 

Pantofi dde „„m\mic\”
La statur\, este ea `ns\[i un copil,

de[i are 22 de ani, este micu]\ [i fra-
gil\, cu degetele sub]iri. C`nd poves-
te[te `ns\ despre n\zb`tiile pe care le
face Sara, devine o mam\ protectoa-
re [i ̀ ]i creeaz\ sentimentul c\ ai ̀ n fa-
]a ta o persoan\ trecut\ de prima ti-
nere]e. „At`t eu, c`t [i tat\l ei, ̀ i spunem
ce e bine [i ce e r\u, dar nu o l\s\m
s\ vad\ c`nd nu ne punem de acord.
Pentru c\ atunci copilul nu mai `n]e-
lege nimic”, spune t`n\ra gesticul`nd
energic. Aminte[te mereu c\ ei trei
s`nt o familie, „un `ntreg” [i c\ sin-
gurul lucru care nu o las\ acum s\
vorbeasc\ din postura de „so]ie” es-
te o bucat\ de h`rtie: „pe noi ne leag\
mai mult dec`t un titlu, s`nt [apte ani
de via]\ comun\”. 

Despre S\ruca vorbe[te cu m`n-
drie `n glas [i mereu privind `n jos,
de parc\ ar avea ascuns\ acolo o foto-
grafie cu ea. „Este foarte [otioas\ [i
nu prea ascult\. Spre exemplu, arunc\
telefoanele `n toalet\ [i eu evident c\
o cert, ridic tonul. {i atunci, vine la
mine [i `mi zice: «de ce ]ipi la mine?
Nu mai ]ipa!»”, poveste[te Bianca

imit`nd glasul pi]ig\iat al copilei.
Prima oar\ c`nd a ]inut-o `n bra]e,

a sim]it c\ a[a trebuia s\ fie dintotdea-
una. Primele ore nu au l\sat-o medicii
s\ o ridice, dar `[i ruga colega de ca-
mer\ s\ o ̀ nveleasc\, s\ o m`ng`ie, „am
avut instinctul acela matern din `nt`ia
clip\. Prima atingere a fost ca [i cum
era de mult acolo, doar fizic lipsea.
{i te emo]ioneaz\, fire[te, `]i dau lacri-
mile pentru c\ este parte din tine. {i
c`nd mai vezi c\ e at`t de mic”, `[i
aminte[te Bianca.

T`n\ra mam\ spune c\ via]a nu i
s-a schimbat at`t de mult de c`nd a
ap\rut Sara, a devenit poate mai res-
ponsabil\. Recunoa[te m`ndr\ c\ „dac\
a[ putea da timpul ̀ napoi, nu a[ schim-
ba nimic. Pentru mine nu ̀ mi imaginez
altceva”. Ceea ce `i d\ `ncrederea c\
a f\cut lucrul corect este c\ de fiecare
dat\ c`nd merge pe strad\, lumea `i
laud\ odorul. „Este o suberbitate de
feti]\, toat\ lumea spune asta. Este cre-
ol\, cu ochi[orii schimb\tori, ca ai no[-
tri, blondu]\. Caracterul l-a mo[tenit
de la mine, e pu]in cam `nc\p\]`nat\
[i agitat\, c`teodat\ `mi d\ b\t\i de
cap”, exclam\ Bianca duc`ndu-[i m`-
na la frunte.

Mama ei ̀ i las\ libertatea Sarei s\
fac\ ce vrea. ~i umbl\ printre farduri,
se machiaz\, danseaz\, c`nt\ [i „nu se
joac\ cu juc\rii, toat\ lumea `i aduce
`ns\ ea umbl\ la fardurile mele, la pan-
tofii mei cu toc [i rochiile mele. La
tot ce `nseamn\ «m\mica»”. 

{i „m\mica” tr\ie[te copil\ria oda-
t\ cu S\ruca, pentru c\ „eu m-am
maturizat `nainte de vreme. {tii cum
copiii `[i fac `n clasa I temele al\turi
de p\rin]i? Ei bine, eu mi le-am f\cut
singur\. Am avut-o doar pe mama [i ea
era mai mereu plecat\ cu serviciul”,
poveste[te Bianca. Dar o bucur\ c\
propriul ei copil are familia pe care ea
nu a avut-o. Are cui s\-i spun\ „tat\”.

Cristina BBABII

O minune c`t un pui de om
 `i las\ libertate Sarei
s\ fac\ tot ce vrea

Cu siguran]\ c\, dac\ a[ cunoa[te-o
pe Teodora de c`]iva ani, mi-a[ da sea-
ma c\ `n spatele celor 20 de ani nu s-a
ascuns mereu z`mbetul sincer pe care
`l poart\ acum pe buze. De[i o v\d pen-
tru prima dat\, lini[tea din camer\ este
acoperit\ de glasul molcom cu care deci-
de s\ vorbeasc\, nu `nainte de a se a[eza
comod, ca la o discu]ie `ntre prieteni. 

~ncepe s\ ̀ mi povesteasc\, iar cuvin-
tele curg ca `ntr-o `n[iruire fireasc\. „Co-
pilul meu e momentan la p\rin]ii mei,
dar m`ine merg acas\. Abia a[tept s\ ̀ mi
sar\ `n bra]e din nou”, spune `n timp
ce ochii ̀ i sclipesc doar la g`ndul c\ ̀ l va
revedea. Este m`ndr\ de Florin, b\iatul
s\u de aproape patru ani, pe care ̀ l con-
sider\ o fericire meritat\. „L-am crescut
singur\, sprijinit\ de p\rin]ii mei, dup\
ce am decis s\ m\ g`ndesc [i la binele
meu.” At`t mama c`t [i tat\l ei au pus
fericirea fiicei lor pe primul plan [i i-au
dat [ansa de a alege cum `[i va continua
via]a. ~[i str`nge degetele firave [i face
ochii mici, `ncerc`nd s\ `[i aduc\ aminte
ceea ce a reu[it s\ uite dup\ trei ani de
zile. S-a c\s\torit de t`n\r\, cu un b\iat
mai mare dec`t ea cu un an, care urma
s\ devin\ preot, iar la scurt timp a ap\-
rut [i copilul, c`nd Teo avea 17 ani. „A-
cum `mi dau seama c\ am fost credul\,
naiv\, uneori chiar supus\, `ns\ gre[eala
a fost compensat\ de faptul c\ acum `l
am pe micu]ul meu al\turi”, continu\ s\
povesteasc\ r\sucind m`inile firave pe
care le ]ine `n poal\. 

La pu]in timp dup\ ce [i-a format o
nou\ familie, Teodora a sim]it c\ `n-
cepeau s\ apar\ probleme, iar majori-
tatea aveau ca pretext pl`nsetele copi-
lului. „Deja [tiam c\ va veni acas\ ner-

vos, cu chef de ceart\ [i va trebui din nou
s\ m\ duc `n alt\ camer\ s\ `l lini[tesc
pe Florin, care, ca orice copil, pl`ngea
sau sc`ncea din c`nd `n c`nd.”

Un ppas sspre mmaturizare
Divor]ul a venit aproape inevitabil

dup\ opt luni de la na[terea copilului
[i a fost ca o maturizare pentru Teodora,
care [i-a g\sit, `n timp, echilibrul. „La
`nceput ai tendin]a s\ pl`ngi, s\ te vic-
timizezi, dar `n c`teva zile trece. Trebuie
s\ te g`nde[ti c\ ai pentru ce s\ conti-
nui s\ lup]i, s\ g\se[ti un motiv perti-
nent, iar pentru mine ra]iunea a fost Flo-
rin”, spune Teo cu o urm\ de siguran]\
`n voce. Singurul moment `n care s-a
bucurat c\ nu `[i are copilul aproape a
fost pe holurile tribunalului. „Norocul
meu a fost c\ Florin a fost mic [i nu a
sim]it tensiunea dintre noi. Decizia am
luat-o `n primul r`nd pentru binele s\u,
mai bine f\r\ tat\, dec`t cu unul ca el”,
adaug\ z`mbind [i d`nd impresia c\ `[i
aminte[te de acele zile ca [i cum doar
le-ar fi visat.

~mi spune c\ s\pt\m`nile `n care
era `ns\rcinat\ au fost printre pu]inele
clipe din trecut pe care le-ar retr\i ori-
c`nd. Mai greu a fost `n primele zile du-
p\ na[tere, c`nd deja sim]ea lipsa burti-
cii. „~ncepuse s\ `mi plac\ faptul c\ to]i
`mi spuneau «Gravidu]a» [i c\ aveau
ceva mai mult\ grij\ de mine”, ]ine s\
adauge cu un ton  [\galnic. Recunoa[te
c\ [i disciplinele de la Psihologie au aju-
tat-o s\ ̀ n]eleag\ altfel suferin]ele vie]ii.

Acum este `n ultimul an [i `[i face
griji cum se va `mp\r]i ca mam\ [i stu-
dent\ ̀ ntre r`ndurile licen]ei. „{tiu doar

c\ m\ voi descurca, pentru c\ el `mi d\
o mare doz\ de putere. E un copil foar-
te inteligent, `n]elege din priviri c\ e[ti
cuprins de o anumit\ stare. Te m`ng`ie
cu privirea [i asta ajut\ enorm orice ma-
m\.” C`t de cur`nd, Teodora `[i dore[te
s\ revin\ la o singur\ parte din trecut: s\
fie din nou `nv\]\toare. A profesat doar
zece luni, `ns\ acele zile au fost de ajuns
pentru a realiza c\ dintotdeauna i-au pl\-
cut copiii. „Momentan mai am o dorin]\
care a[tept s\ se ̀ ndeplineasc\. Vreau ca
programul meu s\ cuprind\ doar trei
rubrici: copil, serviciu [i acas\. Asta e
tot ce am nevoie.”

M\d\lina OOLARIU

L\starul din m`na unei tinere
 la opt luni dup\ na[tere, divor]ul a venit parc\ inevitabil

Pe Florin `l consider\ singura
fericire meritat\ din via]\
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P\rinte `n clasa a opta
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Diana era `n clasa a opta [i avea
16 ani c`nd a r\mas `ns\rcinat\. I-a
fost fric\ s\ le spun\ p\rin]ilor, la fel
de tare cum i-a fost fric\ s\ mearg\ la
un ginecolog „s\ rezolv cumva”. Tot
`ncerca s\ am`ne momentul, cu at`t mai
mult cu c`t ai ei, care erau pleca]i `n
str\in\tate, erau ̀ ngrijora]i mai degrab\
pentru c\ se apropia examenul de capa-
citate. Nu a g\sit un moment oportun
`n care s\ le povesteasc\ p`n\ abia dup\
trei luni „[i pu]in, c`nd oricum era prea
t`rziu s\ se mai poat\ face ceva”. Era
printre cei mai buni elevi din clas\ [i
participa cu regularitate la olimpiade,
`n special la limba rom=n\. Acum, pri-
vind `napoi, constat\ c\ „ai no[tri s-au
obi[nuit cu ideea, dar `n timp. S-au
sup\rat foarte tare c\ nu le-am spus `n
timp util ca s\ renun], dar oricum eram
[i prea t`n\r\ s\ merg la ginecolog”.
{tia c\ „nu este normal” s\ fac\ un co-

pil at`t de devreme.
Locuia `n Buhu[i, un ora[ mic,

unde b`rfele nu pot fi „nici evitate, nici
oprite `n vreun fel, [i lumea se uita
ur`t, m\ [tia tot ora[ul, ajunsesem s\ fiu
cunoscut\ [i eu habar n-aveam. Nici
nu m-a interesat, nu am fost vreo clip\
complexat\ din cauza asta.” A fost ne-
voit\ s\ `ntrerup\ un an de zile [coala,
dup\ ce fusese admis\ la un liceu foar-
te bun din Bac\u, iar `n anul urm\tor,
c`nd s-a re`nscris, a r\mas `n ora[ul
natal, „acum nu `mi mai permiteam s\
pierd timpul f\c`nd naveta”. Nu a re-
gretat niciodat\ c\ l-a p\strat pe Sa-
bin, cu at`t mai mult cu c`t tat\l lui,
C\t\, i-a fost al\turi tot timpul. 

„De n\scut, am n\scut prin ceza-
rian\, dar `mi era imposibil s\ al\ptez”,
fiind dintotdeauna foarte firav\, cu o
talie de viespe [i ni[te m`nu]e sub]iri,
pe care i le-acoper\ p\rul brunet, foarte
des. A[a c\ a fost nevoit\ s\ pl\teasc\
asistentele ca s\-l hr\neasc\ pe copil.
„S-au comportat groaznic, m\ tratau
`n ultimul hal, fiind a[a de t`n\r\ nici
nu se uitau la mine. ~n prima zi, l-au
]inut pe Sabin la reanimare, apoi mi
l-au adus mie `n salon. Nici m\car nu
l-au dus `n sala copiilor. Opera]ia era
mare [i `nc\ m\ mai durea, dar nu am
rezistat `n condi]iile-alea dec`t cinci
zile”. Apoi a cerut s\ fie externat\. „Ce-
zariana m-a costat destul de mult pen-

tru c\, `n condi]ia `n care eram eu, nu
puteam s\ risc [i am fost nevoit\ s\
dau o mul]ime de bani [i medicilor [i
asistentelor. {i tot degeaba, m-au tratat
foarte ur`t.” A[a c\ s-a mutat apoi la
C\t\. 

F\r\ jjudecat\ lla ffacultate
Copilul l-au crescut singuri, iar Di-

ana-[i aminte[te c`t de greu le-a fost
`n primul an, c`nd nu [tiau cum s\-l tra-
teze [i ce s\-i fac\. C\t\ era `n clasa

a unsprezecea, iar „bunicii lui, care st\-
teau ̀ n centru, aproape de liceu, nu ne-au
ajutat, le-a fost mai simplu s\ nu se
complice. {i am fost nevoi]i s\ pl\tim
d\dac\ pentru orele `n care eram la
[coal\.” Iar la [coal\, colegii de clas\
tr\iau cu impresia c\ este favorizat\,
dar ea s-a sim]it persecutat\ patru ani.
„Or\ de or\, zi de zi, m\ ascultau [i
trebuia s\ [tiu, altfel m\ pedepseau
mai aspru dec`t pe colegi. {i ei comen-
tau. Ei, care nu aveau acas\ altceva de
f\cut dec`t s\ `nve]e, [i unii nici m\car

bacul nu l-au luat.” ~n contextul `n
care, ca ea s\ poat\ s\ `nv\]e sau s\-[i
fac\ temele, trebuia ca tat\l s\ st\tea
cu Sabin.

A f\cut `n liceu matematic\-infor-
matic\ [i acum este `n al doilea se-
mestru la Medicin\ Dentar\, la Sibiu,
iar C\t\ a terminat facultatea, lucr`nd
ast\zi pe un post de operator calcula-
toare. „Colegele de facultate nu m-au
judecat nici o secund\, mai tare au
fost surprinse la `nceput. Dar se vede
diferen]a de mentalitate, de perspec-
tiv\”. Sabin are acum cinci ani [i mer-
ge la c\min cu program prelungit, iar
c`nd Diana are ore p`n\ t`rziu, colegele
ei din alte grupe se ofer\ s\ `l ia de la
c\min. „Simt cum chiar apreciaz\ c\
am f\cut un copil devreme, pentru c\
dac\ la noi facultatea dureaz\ [ase
ani, s\ na[ti «dup\ ce te realizezi pro-
fesional» este cam t`rziu”. Cel mic e
`n grupa preg\titoare, unde ar trebui
s\ fie abia anul viitor, iar educatoarea i-
l laud\ mereu Dianei: „Cite[te cursiv
[i este cel mai bun din grup\, iar, spre
deosebire de colegii care abia silabis-
esc, se descurc\ excelent”. Simte c\
acum, `n sf`r[it, au reu[it s\ le demon-
streze p\rin]ilor c\ efortul pe care ea
[i C\t\ l-au f\cut a meritat din plin.

Livia RRUSU
„Am n\scut prin cezarian\, dar `mi era imposibil s\ al\ptez”

„S\ ai grij\ la buzunare [i la gean-
t\”, a fost ultimul `ndemn al [oferului
c`nd m-a l\sat `n centrul B\ce[tiului,
`n mijlocul unei haite de c`ini care um-
bla ame]it\ dup\ m`ncare. Al\turi, `n
fa]a unei vile, c`]iva purandei se t`r`iau
pe jos dup\ fustele mamelor. Lumini]a,
cea mai blond\ dintre ele `mi spune c\
este „rom=nc\ ̀ ntre ]igani”. A plecat de
trei ani de acas\ din Poienari [i s-a m\-
ritat aici, `ntr-un sat `n care „dac\ nu
sco]i banul din buzunar la prim\rie sau
la dispensar, nu te prime[te nimeni [i
te `mpinge cu m`na afar\, c\ s-au s\tu-
rat de noi”. Cum nu lucreaz\ de c`nd
a venit din Fran]a, cunoa[te bine fete-
le din sat [i `ndat\ ce o `ntreb de mame
minore, urc\m pe uli]a satului [i ne
oprim la poarta Angelei, „rom=nca”
cu care se `n]elege foarte bine de c`nd a

venit aici. De fapt, nici nu e poarta ei „c\
nu are cas\. A murit b\tr`na de aici [i
atunci s-a mutat cu prietenul ei `n chi-
rie pentru c\ la maic\-sa mai s`nt al]i
fra]i, iar socru-su nu are cas\”. 

Fata care ne prime[te are 19 ani,
este `ns\rcinat\ `n [ase luni [i abia l-a
adormit pe Radu, b\ie]elul de doi ani
cu care `[i petrece timpul `n cele patru
camere b\tr`ne. C`nd era `n clasa a
zecea, Angela a r\mas `ns\rcinat\ cu
un b\rbat din sat mai mare dec`t ea cu
11 ani, f\r\ ca la [coal\ sau acas\ s\ fi
`nv\]at despre protec]ie sau despre
`ngrijirea unui bebelu[. Noroc de anii
`n care a avut grij\ de fra]ii mai mici
pe care mama i-a `ncredin]at ei, o m`n\
de copil sub]ire [i t\cut\. „Ne-am iubit
[i dup\ dou\ luni c`nd am f\cut testul
de sarcin\ am [tiut c\ s`nt gravid\. Ce
era s\ fac? M\ temeam s\-l dau afa-
r\”, `mi m\rturise[te copila m\runt\ din
prag, acoperindu-[i burta [i tr\g`ndu-[i
fermoarul la bluz\. 

„A fost norocoas\ c\ a iubit-o el
prea mult, c\ de altfel r\m`nea s\ duc\
singur\ greul”, completeaz\ Lumini]a

strig`nd ceva `n ]ig\ne[te la cei doi b\-
ie]i care se fug\reau pe mijlocul str\zii.
Au mers `mpreun\ la medic, s-au `n-
grijit am`ndoi de s\n\tatea micu]ului
[i, c`nd aproape s\ nasc\, a anun]at-o [i
pe mama-sa `n Italia c\ [i ea la r`ndul
ei urma s\ fie mam\. „Ce era s\ mai spu-
n\, dac\ atunci c`nd s-a ̀ nt`mplat nu era
aici?”, `ntreab\ parc\ dojenitor fata,
sprijinindu-se de st`lpul por]ii `n spa-
tele c\reia s-a stabilit dup\ na[terea fi-
ului ei. Tat\l s\u chiar s-a bucurat c`nd
[i-a v\zut fata la casa ei, cu zece clase
terminate, m\ritat\ cu un b\iat care se
`ngrije[te de soarta lor [i cu un copil
frumos, care parc\ „e [i mai mare de fi-
ecare dat\ c`nd trece pe la noi s\-l vad\”.

Sergiu, prietenul Angelei, lucrea-
z\ `n Anglia acum pentru to]i trei [i
pe dou\ sau trei lire, c\ de altfel „aju-
tor nu primesc de nic\ieri pentru c\ nu
s`ntem c\s\tori]i cu acte `n regul\, iar
aloca]ia de 40 de lei a lui Radu nu
ajunge nici pe-o s\pt\m`n\”. De c`nd
el a plecat din ]ar\, Angela locuie[te
singur\. Doar `n unele nop]i mai vine
c`te un frate pe la ea, s\-i ]in\ de ur`t.
Tot de vreo c`teva luni nici nu a mai
fost la medic s\ vad\ cum a evoluat
sarcina, pentru c\ dispensarul din sat nu
mai func]ioneaz\ [i pentru orice anali-
z\ trebuie s\ mearg\ 50 de kilometri
p`n\ `n Vaslui. ~n maternitatea de la

Spitalul Jude]ean de Urgen]e a n\s-
cut [i prima oar\ [i tot acolo o s\ nas-
c\ [i cel de-al doilea copil. De acolo s-a
aflat c\ au venit acas\, `n B\ce[ti, nu-
mai anul trecut, 18 mame minore cu
bebelu[i de-o [chioap\. 

C\s\tori]i ccu oo llege
nescris\

Mai la vale de casa Angelei locu-
ie[te Tincu]a, o ]iganc\ de 16 ani, care
dup\ `mp\c\ciunea cuscrilor s-a mu-
tat ̀ n casa socrilor. „La noi a[a spune le-
gea, la 13 ani trebuie s\ fim m\ritate”
m\ l\mure[te, ridic`ndu-[i broboada de
femeie a[ezat\. Fata spal\ rufe `n curte
[i mustr\ prichindeii care se tot ̀ nv`rt pe
l`ng\ ea. A ei [i a lui Florin, b\rbatul
s\u de 17 ani, este doar Sandrina, fe-
ti]a de doi ani care se joac\ cu c`inii,
arunc`ndu-le c`te o piatr\. „Ne
descurc\m cum putem. Dac\ m`nc\m
bine, dac\ nu, la fel. De unde s\ vad\
copilul meu o fruct\, dac\ eu nu `i dau
nici m\car p`ine sau m\m\lig\”, spune
m`hnit\ aplec`ndu-[i capul `n lighean-

ul plin cu bulbuci str\lucitori. Spal\
de zor [i se uit\ la mine doar c`nd `[i
mai aminte[te c`te ceva mai grav,
cum ar fi, de exemplu, faptul c\ ea
nici m\car aloca]ia pentru copil nu o
prime[te pentru c\ nu s`nt acte pe casa
care st\ s\ se d\r`me. Au fost c`ndva,
dar f\cute numai `n scris, f\r\ s\ fie
`nregistrate `n prim\rie [i din cauza
asta nici soacr\-sa nu poate lua aju-
torul social pe care aproape jum\tate
din s\teni `l iau. 

Din curtea Tinc\i ies direct ̀ n drum
[i de acolo m\ `ndrept spre sta]ie. C`nd
m\ vede tanti Lucica, se opre[te o clip\
s\-i spun ce caut prin satul ei. „Ei, ma-
me tinere s\ nu fie. Uite aici, dup\ cur-
b\, l`ng\ troi]a aia scrijelit\, st\ o fami-
lie t`n\r\ care-[i cre[te nepotul, b\ia-
tul fetei care e elev\ la liceu ̀ n Negre[ti.
Pe ea nu o prea v\d pe acas\, `n schimb
dac\ te ui]i b\iatul mereu e pe gard, cu
ochii dup\ oameni”. {i `ntr-adev\r, de
dup\ gardul casei cimentuite, un b\-
ie]el cu bonet\ ridic\ m`n\ [i-mi face
semn de „la revedere”. 

Iulia CCIUHU

„A fost norocoas\ c\ el 
a iubit-o prea mult”

 fata care m\ prime[te are 19 ani, este `ns\rcinat\ `n [ase luni [i abia l-a adormit
pe Radu, b\iatul ei de doi ani  de la Spitalul Jude]ean de Urgen]e au venit acas\,
`n B\ce[ti, anul trecut, 18 mame minore cu bebelu[i de-o [chioap\  c`nd Diana
are ore p`n\ mai t`rziu, colegele se ofer\ s\-l ia pe Sabin de la c\min

la schimb pentru restuu ll   vv iiee ]] ii ii

De c`nd i-a plecat iubitul din ]ar\, Angela doarme doar cu Radu

Familiile din jurul unui
Hristos scrijelit 

 tat\l s-a bucurat c`nd [i-a v\zut fiica la casa ei, cu
zece clase terminate, cu un b\iat care o `ngrije[te [i
un copil frumos

Copila care [i-a t\g\duit adolescen]a
 pe Sabin l-au crescut singuri, dar cel mai greu le-a fost `n primul an, c`nd nu [tiau cum s\-l trateze 
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Nu [tiu c`t de mult\ lume din
Ia[i mai urm\re[te sau a urm\rit
vreodat\ „Equals three” (emisiu-
nea lui Ray William Johnson).
Totu[i, pentru cine nu [tie des-
pre ce e vorba, RWJ analizeaz\
`n fiecare episod trei clipuri care
fac v`lv\ pe YouTube, de cele
mai multe ori f\c`nd b\[c\lie de
cei din filmule] sau de persoana
care l-a filmat. Iar c`nd nu exist\
material proasp\t pe Internet,
recicleaz\ filmule]e de acum
trei, [apte ani [i `ncearc\ s\
compenseze pentru lipsa de pro-
ximitate temporal\ cu glume exa-
gerate [i de multe ori cam stupi-
de. P`n\ acum, nimic nou. E plin
YouTube-ul de d\t\tori cu p\re-
rea, oameni lipsi]i de ocupa]ie ca-
re, ̀ n loc s\ produc\ con]inut ori-
ginal, stau [i comenteaz\ materia-
lul urcat de al]ii. {i totu[i, de ce
orice episod din „Equals three”
face un milion de vizualiz\ri `n-
tr-o zi [i `ntre 5-9 milioane de
vizualiz\ri `ntr-o lun\? 

R\spunsul e simplu. E ca dife-
ren]a dintre un ziar sau un portal
de [tiri [i un blog. „=3” nu e doar
o chestie f\cut\ din pasiunea u-
nui internaut plictisit sau `nfl\c\-
rat, ci are o echip\ [i un proiect
editorial `n spate. O echip\ care
lucreaz\ la comentarii a[a cum
lucreaz\ o redac]ie la subiecte [i
care nu lanseaz\ un clip p`n\ nu
are o form\ coerent\, care s\ se
potriveasc\ profilului stabilit.
RWJ e ca G=dea. Apare singur
c`nd vorbe[te despre orice, dar a-
re o `ntreag\ echip\ `n spate, ca-
re `i [opte[te, care `l `ndrum\ [i
care, practic, creeaz\ con]inutul
prezentat de el. {i e amuzant c\
de foarte multe ori `[i d\ cu fir-
ma-n cap, cum ar fi `n cele foar-
te multe ocazii `n care face mi[to
de hipsteri, c`nd chiar el poart\ o-
chelari cu ram\ groas\, ]epi [i
hanorac `n dungi [i promoveaz\
muzic\ „alternativ\”.

{i, ca la orice produs de suc-
ces, trebuie s\ ne `ncord\m pu]in
mu[chiul ochiului critic c`nd `l
privim. Cu c`t clipurile analizate
s`nt mai amuzante sau de succ-
es, cu at`t `i ies [i glumele mai bi-
ne, iar c`nd materia prim\ e de
proast\ calitate, o d\ `n penibil,
`ncerc`nd s\ compenseze prin
poante exagerate. E interesant\
evolu]ia emisiunii (arhiva are epi-
soadele de doi ani `ncoace). Din
p\cate, aceast\ evolu]ie se refer\
mai mult la calitatea imaginii ([i
nu a con]inutului) [i la num\rul
de vizualiz\ri.

Ioan SSTOLERU

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

De[i este cercetat pentru `n[el\-
ciune [i constituire a unui grup in-
frac]ional care ar fi putut prejudicia
bugetul Rom=niei de nu mai pu]in
de un milion de euro, deputatul
Mihail Boldea a p\r\sit ]ara pe 17
martie, clas`ndu-se drept primul
parlamentar rom=n dat `n urm\rire
interna]ional\. Acestuia i-a fost ri-
dicat\ imunitatea politic\ [i ar fi
putut fi oprit `nainte de a da bir cu

fugi]ii, cu justificarea [efului Di-
rec]iei de Investigare a Infrac-
]iunilor de Criminalitate Orga-
nizat\ [i Terorism (DIICOT), Co-
dru] Olariu. El a afirmat c\ „toate
aceste bâlb`ieli au determinat ca
Boldea s\ fie dat în urm\rire gene-
ral\ [i interna]ional\ abia dup\
cinci zile de la p\r\sirea teritoriului
României” (Cotidianul.ro, vineri,
23 martie). 

Anchetatorii au b\tut joi, 22
martie la u[ile imobilelor
parlamentarului din Gala]i [i Bu-
cure[ti, `ns\ dup\ ce au `nceput
perchezi]iile [i cererea pentru a-
ceast\ opera]iune a fost aprobat\
mar]i, 20 martie prin vot secret de
c\tre Camera Deputa]ilor, l-au
g\sit acas\ doar pe tat\l acestuia.
~ns\, „Boldea a p\r\sit teritoriul
României «pe frontiera terestr\»
pe 17 martie, cu trei zile înainte ca

deputa]ii s\ avizeze cererea
DIICOT de încuviin]are a
perchezi]iei domiciliare, re]inerii [i
arest\rii lui” (Mediafax.ro, vineri,
23 martie).

Familia lui Boldea a angajat
un avocat care s\ sus]in\ c\ acesta
nu se sustrage cercet\rii penale [i a
cerut joi, 22 martie, respingerea a-
rest\rii preventive, `ns\ el p\r\sise
deja Turcia miercuri sear\ [i se
`ndrepta spre Kenya. Vineri, 23
martie a venit [i confirmarea pre-
[edintelui c\ Mihail Boldea se afl\
`n Kenya. „Traian B\sescu a asigu-
rat c\ Boldea este «perfect locali-
zat» [i `n orice moment «se poate
declan[a opera]iunea de re]inere a
lui»" (HotNews.ro, duminic\, 25
martie).

Ofensat de dovada de incom-
peten]\ dat\ de c\tre Interpol, Mi-
hail Boldea a afirmat c\ „am intrat

pe Internet acum [i am v\zut de-
clara]iile lui B\sescu. Nu trebuie
s\ m\ caute ei pentru c\ vin eu”. A-
cesta a ad\ugat `ntr-un interviu te-
lefonic `n exclusivitate [i c\ „nu
s`nt în Kenya, s`nt în Congo. Am
venit cu avionul în Kenya [i am
plecat cu ma[ina în Congo. S`nt un
om liber, pe 16 m-am dus la DIICOT,
i-am zis procurorului c\ plec [i mi-a
zis «pleac\»” (G=ndul.info, vineri,
23 martie).

Pre[edintele Traian B\sescu
pare hot\r`t s\ `l readuc\ pe depu-
tat `n ]ar\, acesta declar`nd c\ va
merge „p`n\ `n gaur\ de [arpe” [i
este convins c\ „votul dat în Parla-
ment în cazul Boldea aduce o bil\
alb\ în dreptul României”. {i, `n-
trebat cum a fost posibil ca Mihail
Boldea s\ p\r\seasc\ ]ara, pre[e-
dintele a r\spuns c\ vina cade asu-
pra „caren]elor profesionale [i o-
boseala procurorilor”. 

M\d\lina MMORARU

De la dormitor
la reflector

Parlamentar `n ]\rile calde
 Boldea a p\r\sit teritoriul României cu trei zile `nain-
te de avizarea cererii de arest
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Visul ducelui este o dezl\n]ui-
re, un scr`[net de durere, care atra-
ge dup\ sine m`inile `n jurul capu-
lui, unde a `ncol]it n\scocirea [i de
unde cel tulburat vrea s\ o smulg\
[i s\ o `ndep\rteze, ca pe o buruia-
n\ ce a otr\vit p\m`ntul din care a
r\s\rit. Dar nenorocirea nu pleac\
dec`t dup\ t`nguieli, dup\ ce t`n\-
rul nobil se t`r`ie pe tron, frec`ndu-
[i t`mplele [i asud`nd de at`ta jale.
Se chinuie a[a de cinci zile. Poves-
tea unui sculptor care „face statui
minunate f\r\ s\ le v`nd\” `l b`ntu-
ie `n ceasurile cele mai t`rzii, c`nd
nimeni nu poate s\-l asculte [i s\-i
arate cheia cu care trebuie desc\tu-
[at acest secret al nop]ii. 

~ns\ nici m\car ziua nu are cine
s\-l `ndrume, pentru c\ ea, Donata,
singura persoan\ pe care o `nt`l-
ne[te `n acel loc, nu este interesat\.
Unicul lucru de care se `ngrije[te
b\tr`na este sosirea unei scrisori de
la so]ul s\u, care a plecat de acas\
de cinci zile. Tot de at`ta timp t`-
n\rul este atent ca femeia s\ nu fa-
c\ exces de b\utur\ sau s\ nu `i fie
frig. Visul ducelui nu este dec`t o „`n-
chipuire”, pe care trebuie neap\rat
s-o vad\ [i ea c`ndva. 

Cu oochii lla ppietre
B\tr`ne]ea Donatei este [i ea

un vis. Unul pe care numai femeia
`l tr\ie[te `n realitatea cotidian\ f\-
r\ s\ [tie c\ oglinzile, care a po-
runcit s\ fie sparte, s-au recompus
din cioburi [i stau acum l`ng\ ea `n
form\ de pietre dure care-i `n\s-
presc [i mai tare c\runte]ile. „Privi]i-
v\ doamn\!” `i porunce[te ducele,
repezind-o c\tre un pumn de roci. A-
colo jos, l`ng\ acele corpuri reci, b\-
tr`na [i-a cuprins imaginea `ntregii
micimi a sufletului s\u, care a r\mas
prins `n „voalurile, diamantele, m\-
nu[ile, penele, taftaua, hermina, dan-
telele [i ]es\turile fine” . 

Acum doar un [ablon cu a]e `n
v`nt `i mai alin\ lipsa lor. Ba chiar
`i ]in companie „mai pl\cut\” dec`t
reu[e[te ducele, de[i el este „parte-
nerul ideal” pentru b\tr`ne]e. {i as-
ta pentru c\ el `i aminte[te femeii
c\ buzele-i nu mai au culoarea po-
trivit\ unei doamne, m`inile nu mai
descriu elegan]a cu care valsau al-
t\dat\ [i nici faldurile rochiilor nu
mai reprezint\ ]inuta cu care se m`n-
drea odinioar\. Acum, doar paha-
rele [i sticlele cu vin umplu b\tr`ne-

]ea Donatei, care `nc\run]e[te aie-
vea, f\r\ s\ fie un vis. 

Cu nnasul `̀n zziar
Ducele este „eternul lacheu” ca-

re vine s\ munceasc\ pentru al]ii,
c`nd ace[tia dau anun] la ziar.
Donata face parte din categoria
celor pentru care al]ii fac „tre-
burile casei”. De la mic dejun p`n\
la conversa]iile cu [i pentru ea. De
aceea t`n\rul se burzuluie[te c`nd,
dup\ [ase zile lucrate f\r\ obi[nuita
pauz\ de dou\ ore, `[i ia liber a [ap-
tea zi, cea `n care au drept de odih-
n\ „mai ales slugile” – oamenii de
teapa sa. El este slug\ de c`nd a
deschis ochii. Adic\ de c`nd s-a tre-
zit la curtea Donatei, pentru c\ fa-
milia ei l-a cules de pe drumuri [i
i-a dat ad\post `n casa lor, g`ndin-
du-se c\ nimeni nu poart\ mai bine
rolul de „slug\ ideal\”, dec`t un
„azv`rlit, care-[i f\cuse un cuibar
din ziare”. 

De atunci, t`n\rul poart\ rostul
a tot ce mi[c\ `n curtea aceea, mi-
ros str\in, animal sau trec\tor, [i
cum observ\ ceva schimbat, e de
datoria lui s\-[i anun]e matroana.
„Prive[te totul, iar dup\ aceea
întoarce-te [i poveste[te-mi cum e
lumea”, `i porunce[te ea, ca dintr-
un decalog deja cunoscut, pe care
ducele `l `ndepline[te cu bun\voin-
]\. ~ns\ aciditatea cu care i se adre-

seaz\ femeii te face s\ crezi c\ tot
ceea ce ur\[te ducele pe lumea asta
este faptul c\ rolul s\u `n via]\ e de
a fi servitor, „dec`t s\ construiasc\
paradoxuri, doamna ar face mai bi-
ne s\-[i `ngrijeasc\ reumatismele”.

Cu ggura ppe aactori
Premiera na]ional\ a piesei

„Un vis cu statui”, scris\ de auto-
rul mexican Carlos Fuentes, a
fost un succes al celor doi arti[ti
care au interpretat singur\tatea ca
pe-o joac\ de adul]i, `n care n\ra-
vurile v`rstei au avut roluri
principale. P`n\ la finalul specta-
colului, nici unul dintre cei doi nu
s-au lecuit de visele care le-au mar-
cat existen]a, pe o perioad\ lung\
de timp, cum a fost pentru
Donata, sau pe o perioad\ mai
scurt\, cum a fost soarta ducelui. 

Un suflu nu s-a auzit `n sal\ c`t
timp cei doi au jucat pe scen\, lup-
t`ndu-se cu firea, doar c`teva icniri
la dou\-trei replici mai directe, dar
care `[i pierdeau din umor, imediat
ce povestea ̀ [i croia drumul s\u dra-
matic. Acesta, ̀ ns\, s-a ̀ mplinit c`nd
statuile s-au `nt`lnit sub privirile om-
niprezente ale ochilor de pe p`nz\
care au str\juit scena pe durata pie-
sei, parc\ `ncremeni]i. Pentru acele
p\pu[i de lemn f\r\ chip, nop]ile
de pe tron nu aveau cap\t.

Iulia CCIUHU

La intrare, o m`n\
sec]ionat\ `ncinge

atmosfera, f\r\ s\-i
topeasc\ plasticul. {i
pietrele adunate special `n
cercuri pe marginea
scenei trezesc chicoteli,
mai ales c`nd c`te un spec-
tator se `mpiedic\ de ele,
rostogolindu-le spre delici-
ul c`rcota[ilor. Doar
garderoba personajelor,
a[ezat\ `n oglind\, pe
c`]iva rugi usca]i, nu a-
trage at`t de mult aten]ia.
S`mb\t\ seara, `n regia lui
Ovidiu Laz\r, Ducele
(Horia Verive[) [i Donata
(Monica Bordeianu) [i-au
dat  `nt`lnire `n Sala „Teofil
Vâlcu” a Teatrului
Na]ional „Vasile
Alecsandri”din Ia[i, pentru
a-[i l\muri „Visul cu sta-
tui”, `n umbra creatorului
lor omniprezent.

Pe tron, singur\tatea se reflect\ `n roci

 cu c`t clipurile s`nt mai
amuzante, cu at`t ies
glumele mai bine

 visul ducelui nu este de-
c`t o „`nchipuire”  n\ra-
vurile v`rstei au avut roluri
principale

O pereche de ochi `ncremeni]i a vegheat asupra iluziilor
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Joc de culori

„Linu[ca, fata mamei, tu ai au-
zit c\ noi avem pre[edinte?”, m-a
luat mama la întreb\ri pe messen-
ger în stilul ei caracteristic, cu un
buzz de aten]ionare dup\ fiecare
fraz\, ca s\ nu îndr\znesc cumva
s\ nu fiu atent\ la ce spune ea acolo
ori – Doamne fere[te! – s\ o ignor.
În spatele literelor scrise încet, dar
sigur, îi simt vocea pi]ig\iat\. Nu e
un pi]ig\iat strident spre agasant,
ci unul dulce, format cumva din-
tr-un amestec de bucurie [i naivi-
tate. Cum s\ nu [tiu? Cum î[i ima-
gineaz\ ea c\ eu, de[i stau în Bu-
cure[ti, de[i e zi de munc\ [i e un

soare de-a dreptul enervant afar\
care m\ îmbie s\ purced la plim-
b\ri nesfîr[ite prin parcuri, nu stau
cu ochii în calculator, urm\rind cu
aten]ie fiecare dintre cele 62 de
perechi de umeri la]i, desp\r]i]i de
un guler scrobit, îndreptîndu-se spre
cabina de vot?

„Mda, avem pre[edinte”, con-
tinu\ ea [i un alt buzz îmi intr\ cu
neru[inare în urechi, de parc\ nu-
mai el mai lipsea de acolo. Într-a-
dev\r, este oarecum ciudat acest
sentiment pe care îl am acum, cînd
[tiu c\ ]ara mea are, în sfîr[it, un
pre[edinte ales ca la carte. Dup\

doi ani [i jum\tate în care reu[isem
s\ m\ obi[nuiesc cu frazele inter-
minabile, dar lipsite de orice sens,
ale domnului Marian Lupu, – ba
chiar cred c\ dac\ mai st\tea acolo
înc\ cîteva luni, ajungeam într-un
final s\ extrag un în]eles, o infor-
ma]ie cît de mic\ [i nesemnifica-
tiv\ din suita de neologisme ce-i
ie[ea dintre buze – Moldova are
un pre[edinte adev\rat. Ce-i drept,
e o solu]ie de compromis la care
au recurs cei trei mari lideri ai
poporului în acest moment [i o
parte din moldoveni e sceptic\ în
privin]a calit\]ilor de lider ale lui
Nicolae Timofti, dar e un pas pe
calea cea dreapt\. Cel pu]in, am
sc\pat de ru[inosul „interimar”,

termen ce descria prea
bine starea de incerti-
tudine [i incosecven]\
a întregii na]iuni.

„Dar românii ce
spun de acest lucru? Ei
[tiu oare? Se bucur\
pentru noi?”. Face-
book-ul bubuie de sta-
tusuri acompaniate de
cîte trei sau chiar patru
semne de exclamare,
agen]iile de [tiri titrea-
z\ marele eveniment,
www.privesc.eu trans-
mite imagini video live
de la [edin]a special\ a
Parlamentului, apoi
de la ceremonia de in-
vestire a pre[edintelui.
Da, toat\ lumea [tie. În
birou, cînd m-am con-
vins c\ s-a votat cum se
cuvine, am strigat în
gura mare „Moldova
are pre[edinte!”, iar sim-
paticii mei colegi au rîs
de mine, m-au felicitat,
iar unii chiar m-au mîn-
gîiat pe cre[tet.

„Dar comuni[tii s`nt
în Pia]a Marii Adun\ri
Na]ionale, [tii?”. Le ar-
de de revolu]ii acum,
cînd ]ara are, în sfîr[it,
un [ef. Da, [tiu [i nu-mi
pas\! S\ m\r[\luiasc\
cît vor, le prinde bine
exerci]iul fizic atît timp
cît cel intelectual este,
[i va mai fi ceva vre-
me, o necunoscut\. 

Republica Moldova [i-a ales al patrulea [ef de stat
 `n cuvinte alese cu
grij\, pre[edintele Timofti
transfer\ genera]iilor
viitoare libertatea pe care
el unul n-o simte acum 
cel pu]in am sc\pat de
ru[inosul „interimar”, ter-
men ce descria prea bine
starea de incertitudine

„Românii [tiu c\ noi avem
pre[edinte?”

Dup\ aproape trei ani `n care nu a avut pre[edinte,
Republica Moldova [i-a ales lider. Noul [ef al statu-

lui este fostul judec\tor Nicolae Timofti. De[i indepen-
dent din punct de vedere politic, at`t popula]ia c`t [i
mul]i observatori externi au privit acest eveniment ca un
fel de victorie indirect\ a democra]ilor, at`t pentru c\
alegerile s-au desf\[urat „ca la carte” c`t [i pentru c\
alesul nu e `mbr\cat `n ro[u.

„Viitorul acestei ]\ri apar]ine urma[ilor no[tri”

Primul interviu acordat pre-
sei de peste Prut de c\tre Nicolae
Timofti pare s\ confirme imagi-
nea de personaj modest, „a[ezat”,
conturat\ de la bun început de
amici [i adversari politici, deo-
potriv\. Noul pre[edinte men]io-
neaz\ un dezavantaj al noii func-
]ii: îl incomodeaz\ g\rzile de corp
care-i stau noaptea sub balcon
sau îi sperie vecinii de scar\. Are
în vedere, între altele, reducerea
num\rului „str\jerilor”. Cu toate
acestea, în]elege c\ trebuie s\-[i
fac\ [i ei datoria: „Le-am dat un
scaun, o mas\ [i so]ia îi serve[te
cu ceai fierbinte [i tartine. Parc\
mi-am pierdut libertatea…”, îi
m\rturise[te Timofti ziaristului de
la „Timpul”.

Libertatea noului pre[edinte –
instalat la Chi[in\u dup\ aproape
trei ani de alegeri, referendumuri
[i negocieri e[uate – nu ]ine îns\
de num\rul bodyguarzilor din
schimbul de noapte. Ajuns la
vîrsta de 63 de ani, domnul Ti-
mofti va trebui s\ fac\ spectacu-
loase exerci]ii de echilibristic\
politic\, pe un teren foarte îngust.
Are în spate o alian]\ cu lideri
scandalagii, ]inu]i laolalt\ doar
de dorin]a de a nu fi asocia]i cu

Vladimir Voronin [i cu ai s\i. Pe
m\sur\ ce alegerile parlamentare
se vor apropia, Vlad Filat [i Ma-
rian Lupu nu vor ezita s\ g\-
seasc\ pricin\ blîndului apolitic
Timofti [i s\-l arunce apoi mul]i-
milor. Cît prive[te aten]ia pe care
noul lider de la Chi[in\u va tre-
bui s-o acorde rela]iilor cu Mos-
cova [i cu Bucure[tiul, nu mai e
nevoie de prea multe preciz\ri.     

Dup\ ce fusese acuzat de „vi-
ziuni unioniste” înainte de votul
din Parlament, Timofti plaseaz\
acum chestiunea într-un viitor în-
dep\rtat. „Unirea nu este stipula-
t\ nici în Legea Fundamental\,
nici în programul nostru de gu-
vernare proeuropean. Îns\ viito-
rul acestei ]\ri apar]ine urma[ilor
no[tri. {i ei, dac\ vor vrea s\ se
uneasc\ cu România, ce-o s\ le
putem face? Dac\ vor vrea s\ se
uneasc\ cu Ucraina sau cu Rusia,
noi nu vom mai fi atunci în via]\
[i vor decide ei. Dar noi nu pu-
tem s\ ne preg\tim copiii s\ gîn-
deasc\ într-un fel anume, ci s\ fie
liberi în gîndire [i alegere”, ex-
plic\ el. În cuvinte alese cu grij\,
pre[edintele Timofti transfer\
genera]iilor viitoare libertatea pe
care el unul n-o prea simte acum.

C`teva vorbe despre
libertate

Lina VDOV~I

Vlad ODOBESCU e o solu]ie de compromis, la care au recurs cei trei
mari lideri ai poporului

 Timofti va trebui s\ fac\ spectaculoase exerci]ii de
echilibristic\ politic\, pe un teren foarte îngust
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Pia]a Universit\]ii nu s-a topit
cu totul. La umbra Teatrului Na]io-
nal rezist\ înc\ nucleul dur, vreo 30
de oameni. Între scand\ri, pancarte
[i înjur\turi, s-a închegat o comuni-
tate care armonizeaz\ viziuni mo-
narhiste, socialiste, na]ionaliste, dan-
diaconiste, fotbalistice [i ecologiste.
Omul [i doctrina, cam a[a merge trea-
ba.

Marin Ro[ianu merit\ ascultat
tocmai pentru c\ e un exponent al
acestei derute. Merge la proteste cum
ar merge la serviciu, dac\ la cei 40
[i ceva de ani ai s\i n-ar fi pensionar.
S\-l l\s\m s\ se exprime, doar de
asta a venit aici. S\ ascult\m vocea
str\zii, dup\ cum ne îndeamn\ – v\dit
emo]iona]i – moderatorii talk-show-
urilor.

„De fapt, ei (guvernan]ii – n.r.)
sînt angaja]ii no[tri. S\ asculte [i
opinia str\zii, opinia noastr\. Dup\
cum se strig\ aici: «Voi ave]i palate,
noi pl\tim la rate!». (...) Acum sînt
lozinci mai ceva ca pe vremea lui
Ceau[escu, s-a ajuns prea departe.
Eu am lucrat unde am lucrat [i v\d
c\ – s\ m\ ierte Dumnezeu! – ni[te
derbedei penali, deci oameni cu do-
sare au ajuns senatori [i deputa]i...
Nu se mai poate a[a ceva! Trebuie
verifica]i, s\ fie oameni morali, in-
tegri. {i chiar am v\zut la televizor:
mul]i dintre cei din opozi]ie au spus
c\ [i ei vor s\ se reformeze, adic\ s\
fie oameni cura]i, tineri, s\ fie legea
lustra]iei. P\i la legea asta a lustra-
]iei l-au pus pe nenea Mele[canu di-
minea]\ [i la prânz s-a promulgat
legea. Chiar ne cred idio]i? V\ spun,
am întîlnit aici oameni competen]i,
cura]i [i mult mai preg\ti]i ca mul]i
politicieni sau chiar mini[tri. {i au
stat aici – citez dintr-un clasic – «la
minus zero grade». Începînd de pe
16 ianuarie, am fost în fiecare zi.
Am lipsit o singur\ s\pt\mîn\, am
avut treab\ la ]ar\, în rest am fost.
Acum e târziu, oamenii se preg\tesc
de week-end, dar am fost 500, am
fost 1.000. Era z\pad\, erau minus
20 de grade, sîntem mai r\u ca ba-
buinii \ia. {i v-am spus (începe s\
arate în stînga [i-n dreapta – n.r.): lu’
domnu îi e bine, lu’ domnu îi e bi-
ne… Adic\ nu venim aici s\ spu-
nem c\ avem nevoie de butelie, c\
mi-a t\iat curentul c\ n-am avut cu
ce pl\ti. Hai s\ fim serio[i: aici ve-
nim pentru c\ sîntem lua]i în rîs.
{ti]i cum e: cu cine te aduni, te ase-
meni, frate! A[ avea multe de spus.
Actualii mini[tri de acum s`nt tineri
– nu am nimic cu ei, cinste lor! –,
dar eu am muncit zeci de ani [i nu
am ce au ei. Am muncit, mi-am f\-
cut [i eu o cas\, o ma[in\ [i aia. {i
atît, mai mult nu! S\ vin\ un cance-
lar de la guvern, s\ vorbeasc\ cu noi
cineva. Trebuie s\ în]eleag\ c\ ei
sînt angaja]ii acestor ciumpalaci,
acestor viermi!”. Aici intervine un
alt protestatar, scand\rile devin mai
nervoase, iar vocea lui Marin Ro[i-
anu se pierde între ele.

Vlad OODOBESCU

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

~n urm\ cu o lun\, la fel ca sporti-
vii, g\inile din M\rgineni, Mogo[e[ti,
Jitaru [i B\l]a]i, au intrat în cantona-
ment. Cele mai sprintene, care au tre-
cut de prima etap\, au fost izolate, m\-
n`nc\ piatr\ [i fier ca s\ fac\ cele mai
tari ou\. Miza e uria[\: „Olimpiad\
anual\ de spart ou\ ro[ii”. Întrecerea
se va ]ine peste trei s\pt\m`ni, chiar în
ziua de Pa[ti, îns\ preg\tirile se fac cu
cel pu]in o lun\ înainte.

Locul îîn ccare mmai îîntâi aa
ap\rut ooul [[i aapoi gg\ina

Ilie Iona[cu are 51 de ani [i se re-
comand\ pescar înr\it, v`n\tor iscusit
[i pilot de test\ri auto în rezerv\. Pe
l`ng\ toate astea, ’nea Ilie e [i „inspec-
tor-expert ou\ tari”, meserie valabil\
în nomenclatorul din M\rgineni, Scor-
nice[ti. „Îl iei la dinte. Dai cu el u[or
la v`rf [i ascul]i ce sunet scoate. Dac\
se aude ca sticla, e tare”, divulg\ se-
cretul ’nea Ilie.

G\inile se controleaz\ de ou\ tari
din timp. S`nt închise [i se d\ calciu de
farmacie veterinar\ sau var uscat de
pe perete ca s\ ias\ oul c`t mai tare.
Întrecerea se va ]ine în c`rciuma cu
p\c\nele a lui Donald, fix la intrarea
în satul M\rgineni.

Cei care n-au timp s\-[i antreneze
g\inile, caut\ ou\le de olimpiad\ din
timp, prin pie]ele din Slatina, iar al]ii
merg din poart\ în poart\ [i caut\ prin
poiat\. Dac\ nu ai ou tare, mai bine nu
te bagi c\ te faci de r`s.

Regula concursului e s\ participi
doar cu ou\ de g\in\, îns\ to]i spun c\
le e foarte greu s\-[i dea seama c\ e de
g`sc\ sau de ra]\. E posibil ca la M\r-
gineni s\ fi ap\rut mai întâi oul [i apoi
g\ina.

Sistem ppiramidal cca lla KK1
Înscrierea la concurs e de 100 de

lei. Fiecare î[i scrie numele pe trei ou\
pe care le consider\ cele mai tari [i le

las\ în c`rciuma lui Donald, unde s`nt
închise sub cheie. În prima zi de Pa[te
se scriu bile]ele cu toate numele [i, ca
la Champions League, se anun]\ du-
elurile.

În sistem piramidal, cine r\m`ne
cu oul spart dup\ duel este eliminat.
La final, to]i banii care se str`ng din
înscrieri ajung la înving\tor. Îns\, nu
înainte ca „olimpicul” s\ sparg\ oul,
iar ceilal]i concuren]i s\ vad\ cu ochii
lor albu[ul [i g\lbenu[ul ca s\ nu crea-
d\ c\ au fost p\c\li]i cu vreo bucat\ de
lemn.

Coaja oului crud trebuie s\ fie foar-
te groas\ [i tare. Aceste calit\]i s`nt
diminuate dac\ p\s\rile se hr\nesc cu
iarb\ sau cu sare. Hrana trebuie s\ fie

bogat\ în calciu. Cele mai tari le fac
puicu]ele, p\s\rile mai tinere, iarna, îna-
inte s\ dea col]ul ierbii [i c\ldura.

„Oul crud se d\ la dinte [i se alege
cel care sun\ ca sticla. C`nd se testea-
z\ la burt\, trebuie s\ aib\ sunet diferit.
Un alt mod de testare, care îns\ ar pu-
tea da erori, este cel la unghie. Clin-
chetul ar trebui s\ fie cam acela[i, îns\
acest mod de testare î]i poate în[ela
urechea, unghia poate reproduce altfel
de sunete. Pentru a nu se cr\pa, înainte
de a fi înro[ite, se fierb într-o crati]\
mare, la foc redus, aproximativ zece
minute, f\r\ a fi învârtite sau întoarse în
ap\”, spune metoda Ilie Iona[cu.

Ionu] FFANTAZIU

1144

~n curînd se va împlini un an de
cînd am poposit în aceast\ capital\
simpatic\ [i se cuvine – a[a cum se fa-
ce la finele fiec\rui an, nu? – s\ tragem
ni[te liniu]e. Concluzii, adic\, pentru
cei care se gîndeau la altceva. A[a se
face c\ înainte de a m\ muta în Bu-
cure[ti, auzeam tot felul de pove[ti [i
legende mai mult sau mai pu]in du-
bioase despre acest ora[ esen]ial în
economia ]\rii. Unora le-am dat cre-
zare, dar ar fi lipsit de onestitate din
partea mea dac\ nu a[ recunoa[te ur-
m\toarele chestiuni, concluziile la ca-
re am ajuns eu dup\ lunile astea de trai
consumate nu doar între dou\ puncte
fix, cas\ [i birou:
 „Bucure[tiul e un cimitir de su-

flete”, mi-a zis un personaj drag din
povestea vie]ii mele în ziua în care 
mi-am transportat bagajele de la Gara
de Nord tocmai la Pia]a Sudului, aco-
lo unde m-au g\zduit timp de cîteva
zile ni[te prietene. Adic\, oamenii s`nt
ni[te trupuri în mi[care haotic\ pe str\zi
f\r\ urm\ de sentiment ori afec]iune
uman\? Robo]i care citesc c\r]i în me-
trou, dar nu pricep nimic din ce scrie
acolo? Nu, o s\ îl contrazic pe amicul
meu drag [i o s\ îi spun c\ mai ales
acum, prim\vara, sufletele oamenilor
alearg\ pe-afar\ ca ni[te animale ie[ite
din hibernare, zv\p\iate [i neostenite,
[i le vezi în ochi de toate culorile, ac-
centua]i cu umbre [i farduri, în îmbr\-
]i[\ri strînse, în covrigi împ\r]i]i [i chiar

în zbenguielile copil\re[ti din parc. To-
tul e suflet, e via]\ [i nimic nu ar mai
fi la fel f\r\ ele. 
 „Bucure[tenii sînt r\i, s\ te fe-

re[ti de ei!”, m-a îndemnat cineva care
trecuse pe aici [i dup\ un an se întor-
sese în Ia[i. Nu [tiu cum se face, poate
am cunoscut pu]ini bucure[teni get-be-
get, dar cei pe care îi [tiu se deosebesc
de a[a-zi[ii provinciali doar prin nu-
m\rul de pove[ti pe care le [tiu despre
Bucure[ti. Atît. E adev\rat, pentru ei
str\zile au istorie, sta]iile de metrou nu
s`nt doar ni[te guri care înghit oameni,
iar Casa Poporului nu este singurul
loc de vizitat în ora[. Bucure[tenii nu
sînt nici r\i [i nici arogan]i. Trebuie
doar s\ le ar\]i – f\r\ accent, dac\ se
poate – c\ nu ai venit aici ca s\ faci un
ban [i-atît.
Aglomera]ie [i cîini vagabonzi.

Dac\ e[ti sincer, astea vor fi dou\ co-
ordonate primordiale ale unei descri-
eri autentice pe care ai face-o Bucu-
re[tiului. {i nu s`nt minciuni, dar oare
nu fac ele parte din ritmul nebun al
acestui ora[, din muzica lui, din acea
palpita]ie care nu l-a transformat într-un
cimitir? S\ fie totul roz, cu personaje
false, ca într-o c\rticic\ de colorat pen-
tru copii? {i noi ce am mai iubi atunci,
coper]ile?

Lina VVDOVÎI

Mituri de pus pe copert\

Mehmet are o via]\ bun\ `n Ro-
m=nia. Lucreaz\ `n construc]ii [i,
chiar dac\ munce[te p`n\ simte c\
m`inile i se apropie de genunchi,
c`[tig\ banii pe care nu-i visa. E
con[tient c\ toate economiile o s\ i
se `mpu]ineze, chiar dac\ a c\utat
cea mai ieftin\ chirie [i nici nu e cel
mai mare petrec\re]. Dar `n cur`nd i
se va na[te al treilea copil. Vorbe[te
perfect rom=ne[te [i nici prin cap
nu-i mai trece s\ se ̀ ntoarc\ ̀ n Congo.
Rom=nia e casa lui.

De altfel, familia lui s-a r\sfirat
pe tot globul. To]i fra]ii i-au fugit
care pe alt continent `n c\utarea unei
alte vie]i. Nici unul n-a ajuns bancher
sau mare afacerist, dar nici nu a mu-
rit de foame. Poart\ `n suflet un
acas\ ars de soare [i s\rac [i o copi-
l\rie `ntr-o curte cu alte zece familii.
{i nimic nu-l sup\r\ mai tare dec`t
aluziile c\ nu [tie s\ citeasc\. Poate
trece [i peste privirile curioase ale
celor care nu `n]eleg s\ fie discre]i
`n fa]a oamenilor de culoare. {i dac\
e vorba de o calitate pe care priete-
nii o apreciaz\, sigur e vorba de al-
truismul lui.

Nu s-a mirat nici o clip\ de ce un
fugar a ales Congo ca s\ se ad\pos-
teasc\. Pricepe [i de ce ]\rile nim\-
nui [i ale tuturor s`nt cele mai bune
locuri pentru proscri[i. {i chiar dac\
nici n-ar putea visa la milioanele de
dolari ale deputatului Boldea, a `n-
ceput deja s\ se obi[nuiasc\ cu o
Rom=nie a scandalurilor [i corup]iei.
O prefer\ unei s\r\cii surori cu moar-
tea.

A[a c\ to]i Boldea ar putea s\
r\m`n\ s\n\to[i `n Congo, s\ tr\ias-
c\ acolo departe de poli]ie [i lege, ca
un mare [ef. {i Nicolae Popa a dus-o
bine prin ]\ri str\ine. Po]i g\si raiul
oriunde `n lume dac\ ai bani. A[a
cum [i Rom=nia pentru Mehmet este
un rai. Cum pentru rom=ni Italia [i
Spania s`nt un loc mai bun [i cum
SUA este salvarea pentru mexicani. 

Se nume[te globalizare, una cru-
d\ [i aproape f\r\ sens, care nu face
`n amestecul ei dec`t s\ creeze un
echilibru. Cum at`tea pove[ti sea-
m\n\ `ntre ele, nu ne mai mir\ c\ un
Boldea, care a p\c\lit o groaz\ de
oameni, a ajuns ̀ n Parlament [i apoi,
c`nd a fost mirosit, a fugit. Sau n-a
fugit, doar a plecat c`t s\ huiasc\
presa. Cu at`t mai mult nu ne pas\
de Mehmet, care tr\ie[te `n Bucu-
re[ti ca `n America. Nici c\ Rom=-
nia a devenit Congo.

Andreea AARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

~ntrecerea se va ]ine peste trei s\pt\m`ni, chiar `n ziua de Pa[ti
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Alexandrina Hristov va
sus]ine un concert vineri, 30
martie, `n Hunter’s Pub, de la
ora 21.00.

Biletul de intrare cost\ 30
de lei, iar rezerv\rile se pot face
la num\rul: 0752.005.052

CCOONNCCEERRTT

Dintr-o mie de CD-uri

Majoritatea starurilor pop `n de-
venire au nevoie, de obicei, de o peri-
oad\ de timp `n care s\ `[i defineasc\
stilul [i s\ impresioneze publicul aflat,
ca [i ei, la `nceput de drum. ~n cazul
Lanei del Rey lucrurile stau `ns\ di-
ferit. Crescut\ pe str\zile New York-
ului, artista `n v`rst\ de 25 de ani a
adunat de acolo diferite influen]e mu-
zicale [i tonuri pe care mai apoi le-a
transpus `n versurile celor 15 piese ale
albumului „Born To Die”. De[i acesta
reprezint\ al doilea material de studio,
este totu[i considerat a fi debutul Lanei
pe scena muzical\, dup\ `ncercarea din
2010 care a fost privit\ ca un e[ec de
c\tre critici. 

~ns\ daddy’s girl (n.r. fata lui tata),
cum a fost ea numit\, d\ materialului
discografic un aer ce aminte[te de anii
’60, folosindu-se de zdr\ng\nitul de
chitar\ [i de percu]ie. ~n piesa de `n-
ceput, cea care d\ [i numele albumului
„Born To Die”, Lana spune povestea
fetei cumin]i care se `ndr\goste[te de
b\iatul r\u, cel care mereu are proble-
me [i nici un g`nd s\ se lini[teasc\. Cu
31 de milioane de vizualiz\ri pe You-
tube, videoclipul piesei a devenit viral
[i datorit\ construc]iei, cu efect cine-
matografic, solista fiind `nso]it\ [i de
o orchestr\. 

Pe accea[i linie merg [i melodiile
„Blue Jeans” sau „Video Games”. Da-
c\ `n prima, c`nt\rea]a recunoa[te c\
„You fit me better than my favorite
sweater” (n.r. „Mi te potrive[ti mai
bine dec`t puloverul meu preferat”), `n
cea de-a doua `ncearc\ s\ `[i `mpace
iubitul `ntr-o joac\ sub forma unei ode
„It’s better than I ever knew/ They
say that the world was built for two”

(n.r. „E mai bine dec`t a[ fi crezut vre-
odat\/ Se spune c\ lumea a fost
construit\ pentru doi”).

{i pentru c\ `nceputul albumului
prezint\ o poveste de dragoste, Lana
`ncearc\ spre finalul acestuia s\ ̀ [i exer-
seze `nclina]ia spre hip-hop cu piesele
„Million Dollar Man” [i „Lolita”. Aces-
tea con]in fr`nturi ce amintesc de Kan-
ye West, Lil’Wayne sau Eminem, `n-
s\ se reg\sesc pe un portativ mult mai
fad, catalogat drept superficial [i plin
de cli[ee de c\tre mul]i speciali[ti din
domeniu. 

~ntruc`t expresivitatea [i gravitatea
lipsesc din vocea artistei, acestea pot
fi u[or trecute cu vederea [i s`nt com-
pensate de versurile cu r\d\cini `n cul-
tura american\. Iar criticii s`nt siguri c\
piesa „National Anthem” nu va lipsi
„de la nici un gr\tar sau petrecere de
hipsteri dedicat\ zilei de 4 iulie”. 

M\d\lina MMORARU

Blugi rup]i, americani

Lana del Rey – „Born to Die”,
2011

Un Leonardo DiCaprio cu o perso-
nalitate animat\ de contradic]ii, a[a es-
te `nf\]i[at J. Edgar Hoover, fondator
[i prim director al FBI, ̀ n produc]ia bio-
grafic\ din regia lui Clint Eastwood.
Inteligen]a ascu]it\ [i-a folosit-o pen-
tru a-[i cultiva atent sim]ul responsabi-
lit\]ii, ̀ n aviditatea de recunoa[tere a co-
pilului servil [i preaplecat ̀ n fa]a mamei.

Crizele existen]iale l\untrice ̀ i tr\deaz\
represiunea, `n timp, a unei rigori for]a-
te, care r\zbate cu fiecare ocazie `n fer-
voarea autoritar\ manifestat\ `n spe-
cial `n rela]iile de serviciu.

Institu]ia pe care o `nfiin]eaz\ `n
America `nceputului de secol XX d\
iluzia protec]iei `n procesul judiciar. Un
ideal manifest care `i `ncununeaz\ ca-
riera ̀ n anii ’30, ̀ n contextul unei Ame-
rici aflate sub amenin]area bol[evic\,
neputincioas\ `n a-[i ap\ra principiile,
oric`t ar fi acestea de `ndoielnice. 

Structura filmului, de natur\ s\ sin-
copeze ac]iunea [i s\ sugereze tumultul,
alterneaz\ scene din ultimele luni de
zile de via]\ ale lui Hoover cu `ncepu-
turile carierei sale. La r`ndul lor, ele s`nt

`ntrerupte de interven]ii ale protagonis-
tului, care-i istorise[te povestea unui t`-
n\r cu o ma[in\ de scris `n fa]\, pentru
ca acesta din urm\ s\ o fac\ public\, pre-
text pe care `l anun]\ `nc\ din primele
minute ale filmului, c`nd elogiaz\ ordi-
nea public\: „Even great men can be
corrupted, can’t they? What we are
seeing is a pervasive contempt for law
and order.” (n.r.: „Chiar [i cei mai mari
oameni pot fi corup]i, a[a-i? Ceea ce
vedem noi este un dispre] omniprezent
al legii [i ordinii.”)

Nu este genul de produc]ie de care
s\-]i par\ r\u c\ n-a f\cut ravagii la Os-
car. Desigur, are punctele ei slabe, pre-
cum `nf\]i[area un pic for]at\ a lui Di-
Caprio, cu ni[te lentile de contact parc\

`mprumutate de pe platourile din „The
Exorcism Of Emily Rose”. ~ndoielnic\
este [i scena `nfrunt\rii, sub pretextul
dragostei ascunse pe care i-o purta omul
s\u de baz\, de care profesional era ne-
desp\r]it. Aceasta este jucat\ fals, prea
afectat [i mult prea pu]in credibil. Era
`ns\ greu [i ca actorii s\ intre complet
`n pielea personajelor fiindc\ oamenii
care supravegheau din culise America
secolului al XX-lea au r\mas ascun[i
p`n\ ast\zi. Chiar [i `n institu]ia creat\
de Hoover, patrona convingerea c\ „I-
novators are not often celebrated. Not
at first.”(n.r.: „Inovatorii nu s`nt prea
des celebra]i. Nu ini]ial.”)

Livia RRUSU

Stop cadru Omagiu inovatorului zelos 

„Ce au ̀ n comun minunatul aran-
jament al petalelor unui trandafir ro-
[u, faimoasa pictur\ al lui Salvador
Dali, «Cina cea de tain\», splen-
didele cochilii spiralate ale molu[te-
lor [i `nmul]irea iepurilor?” Mario
Livio r\spunde la aceast\ `ntrebare
printr-un numar: 1,61803398…, sau
„sec]iunea de aur” dup\ cum e mai
popular cunoscut ? (phi). Descoperit
`nc\ de pe vremea lui Euclid, se cre-
de c\ acest num\r apare ̀ n foarte mul-
te locuri, de la construc]ia piramide-
lor, la picturile lui Da Vinci, sonatele
lui Mozart, forma galaxiei, sau chiar
comportamentul de la Burs\. 

„Sec]iunea de aur” spune poves-
tea „celui mai ira]ional num\r ira]io-
nal”, f\c`nd popasuri prin art\, filoso-
fie, fizic\ [i matematic\, completate
cu multe citate [i date istorice, `n care
autorul aminte[te cititorului c\, de[i
ar fi romantic s\ credem c\ num\rul
se g\se[te accidental `n fiecare din
cazuri, el a fost de multe ori for]at
de m`na omului, d`nd c`teva exemple
de ambiguit\]i [i interpret\ri gre[ite.
Cartea este u[or de citit, asta dac\
nu ai chiulit la orele de matematic\ din
liceu, [i `nc\ mai po]i face diferen]a
`ntre un triunghi isoscel [i unul echi-
lateral, sau s\ [tii c\ atunci c`nd treci
un num\r dintr-o parte `n cealalt\ a
lui egal, acesta `[i schimb\ semnul. 

Parcurg`nd paginile c\r]ii lui Ma-
rio Livio, tot mai multe `ntreb\ri ]in
s\ apar\. De exemplu, se poate ca `n
cazul unui artist ce nu l-a incorporat

pe phi inten]ionat `n crea]iile sale,
apreciate pozitiv de c\tre critici, s\
fie conectat cumva la acest num\r?
Sau ne putem `ncrede `n phi ca fiind
existen]a unei realit\]i obiective, or
este doar o crea]ie omeneasc\ a ceea
ce noi percepem drept real? ~n orice
caz, „Sec]iunea de aur” ne prezint\ o
lume `n care g\sim [tiin]a numerelor
pretutindeni, lume analizat\ mai `nde-
aproape [i `n ultimul capitol intitulat
sugestiv „Este Dumnezeu matema-
tician?”.

***
Pentru a ̀ n]elege cum arat\ aceas-

t\ sec]iune, propun un exerci]iu prac-
tic. Prive[te atent lungimea [i l\]imea
ziarului pe care probabil c\ acum `l
]ii `n m`n\ [i `ncearc\ s\-l `ndoi c`t
mai bine ̀ n dou\, observ`nd iar\[i lun-
gimea [i l\]imea. Raportul dintre cele
dou\ m\rimi reprezint\ num\rul phi,
al c\rui valoare este considerat\ a fi
drept cea mai pl\cut\ propor]ie exis-
tent\.

Iulian BB~RZOI

 prima parte a albumu-
lui prezint\ o poveste de
dragoste, iar a doua are
influen]e hip-hop

 nu este un film care merita s\ fac\ ravagii la Oscar

„Singurul llucru ccu aadev\rat
dezam\gitor lla aalbum nnu eeste

vocea ssau ssunetul, cci vversurile ””
www.guardian.co.uk

„J. EEdgar” ((2011)
Gen: bbiografie, ddram\
Regia: CClint EEastwood

Num\rul 
perfec]iunii 
 ne putem `ncrede `n
phi ca fiind existen]a unei
realit\]i obiective, or este
doar o crea]ie a realului?

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: De[i b\ie]ii
de la meteo au anun]at vre-
me proast\ pentru zilele ce

urmeaz\, tu e[ti optimist [i nu renun]i la
pantalonii scur]i [i ochelarii de soare.

LEU: A dat c\ldura [i
deja te enerveaz\ c\-s prea
mul]i oameni pe strad\, ca

`ntr-un furnicar pr\fuit. Ai hot\r`t s\ `i
evi]i [i s\ te bucuri de soare din c\min.

FECIOAR|: Prea ai
pierdut vremea [i vrei s\ te
reapuci de scris. Dar scrisul

implic\ b\ut [i b\utul implic\ pierdut
vremea [i tot acolo ajungi.

BALAN}|: Ai ajuns s\
dormi a[a de mult c\ p\rin]ii
`]i trimit `n pachet, `n loc de

m`ncare [i bani, cafea, ceai negru [i
energizante.

SCORPION: Ai reu[it,
abia la sf`r[itul facult\]ii, s\
ob]ii burs\ de merit. E[ti at`t

de fericit c\ ]i-ai `mb\tat to]i cunoscu]ii,
de la colegi de palier la profesori.

S|GET|TOR: N-ai
r\cit toat\ iarna, a[a c\ ai reu-
[it tocmai acum. Colegii de

camer\ s`nt `n culmea fericirii iar tu nu
[tii de ce `]i tot dispar pastilele de tuse.

CAPRICORN: Ai fost
plecat prea mult acas\ [i co-
legii de camer\ au pus st\p`-

nire pe raftul t\u din dulap. Iar trebuie
s\-]i ]ii [osetele murdare sub pernele lor.

V|RS|TOR: Profeso-
rul pe care nu mai [tii cum
s\-l evi]i e at`t de pasionat de

tine c\-]i trimite noaptea e-mail-uri [i
a[teapt\ p`n\ diminea]a r\spuns.

PE{TI: Ai trecut at`t
de rar pe la facultate `n ul-
tima vreme c\ ai ajuns s\

confunzi Corpul A al Universit\]ii
cu gara.

BERBEC: De fiecare
dat\ c`nd te cer]i cu b\ie]ii de
pe palier, te treze[ti a doua zi

cu ei la u[\ [i o sticl\ de vin. ~n ritmul
\sta, po]i s\ renun]i la pachetele de acas\.

TAUR: Chiar dac\ e[ti
din Ia[i, vrei s\ te mu]i unde-
va f\r\ ai t\i, fie [i la c\min.

Ai grij\ ce-]i dore[ti, dup\ c`teva luni s-
ar putea s\ te `ntorci m`nc`nd p\m`ntul.

RAC: ~]i dore[ti cu at`ta
ardoare ca noul decan la fa-
cultatea ta s\ fie cititor de

„Opinia”, `nc`t ai vorbit cu `ns\[i astrele
s\ umble la horoscopul \sta.

De[i nu [i-a g\sit locul `n topul
celor mai stresante joburi ̀ n Rom=-
nia, meseria de arbitru de fotbal si-
gur contribuie la apari]ia devreme a
firelor de p\r alb. {i chiar dac\ aces-
t\ ocupa]ie s-a bucurat de o mic\
victorie la `nceputul anului, c`nd
Ministerul Muncii a recunoscut-o
oficial, dreptul la a face grev\ nu te
ajut\ foarte mult atunci c`nd patronul
vreunei echipe de fotbal d\ cu tine de
p\m`nt `n jurnalul de la ora 19.00
pe motiv c\ e[ti omu lu’ x sau c\ ai
fost pl\tit de y. 

Acelea[i jurnale ne ar\tau s\pt\-
m`na trecut\ c\, `n Liga 1, clasa-
mentul a r\mas aproape identic cu
cel de s\pt\m`na anterioar\. Ba mai
mult, nici o echip\ din frunte nu a re-
u[it s\ ob]in\ victoria, d`ndu-le c`te o
doz\ de moral forma]iilor mai slabe
sau `n prag de retrogradare. {i, a[a
cum ne-am obi[nuit, dac\ nu ob]in
un scor pozitiv [i dac\ nu danseaz\
`n public, [efii echipelor „cu pre-
ten]ii” `[i scot col]ii [i url\ `n direct
la televiziunile de sport. Tot atunci,
dup\ meciul cu FCM T=rgu Mure[,
patronul Stelei `l suna pe Ion Cr\-
ciunescu doar pentru a-l ataca [i
`njura de mam\, chiar dac\ se [tie c\
mama arbitrului a murit de un an
de zile. ~ntr-o interven]ie televizat\,
[eful de la Comisia Central\ a Ar-
bitrilor a recunoscut c\ a izbucnit
`n pl`ns [i c\ `i este groaz\ de ima-
ginea de ast\zi a fotbalului rom=-
nesc. „Tr\im `ntr-o lume bolnav\:
m-a `njurat unul care altfel umbla
cu Biblia [i cu biserica de diminea-
]\ p`n\ seara...”

Oamenii de la tu[\ au ajuns `n
situa]ia `n care fluier\ fault chiar [i
la cea mai mic\ tragere de tricou,
degrad`ndu-se astfel frumuse]ea jo-
cului `n sine. {i nu fac asta de frica
suporterilor sau a comisiei de arbi-
traj, ci de teama gurii patronilor [i
[efilor din fotbal, care cu fiecare
ocazie pe care o prind, `i categori-
sesc drept corup]i. Totu[i, dac\ st\m
pu]in [i ne g`ndim, e simplu s\-i g\-
sim pe cei mai corec]i arbitrii. Lu\m
primele cinci-[ase clasate, vedem
contra c\rui central s-au revoltat `n
comun, [i, voilà, avem r\spunsul.

Iulian BB~RZOI

Scor la pauz\

Fluier de
corupt

 `ntr-o interven]ie
televizat\, Ion
Cr\ciunescu a recunos-
cut c\ a izbucnit `n pl`ns



„A venit ghea]a!” [i, aidoma unor
iepuri, oameni din `ntreaga sal\ se duc
spre col]ul s\lii mari a Hotelului Tra-
ian, cu c`te o g\leat\ dup\ ei. „Un vin
bun nu se bea la temperatura camerei.
Nu c`nd e at`t de cald”, spune, asud`nd,
un domn ̀ nalt, de vreo 40 [i ceva de ani,
care `i era pe post de ghid unui grup de
15 studen]i. A[ miza c\ era profesor, `n
horticultur\ chiar, pentru c\ s-a plim-
bat prin toat\ sala [i, cu aerul unui cu-
nosc\tor, s-a oprit `n fa]a col]ului celor
de la podgoriile Bucium [i a spus sec
„`ncepem de-aici”.

Un MMerlot ddelicios
Sala era organizat\ simplu, dar efi-

cient. ~n mijloc era pus\ o mas\ mare,
cu pahare, iar pe laturile `nc\perii erau
`n[irate vreo 14 reprezenta]ii ale produ-
c\torilor de vinuri. Mergeai, luai un pa-
har [i treceai pe la fiecare „tarab\” unde
gustai o licoare bun\ [i ascultai c`te o po-
veste interesant\. P`n\ m-am c\p\tat cu
un pocal [i am ridicat capul din p\m`nt,
grupul deja trecuse printr-o Feteasc\
alb\, din produc]ia anului trecut, de la
Bucium. „Aciditatea c`[tig\ prin aro-
mele florale [i printr-un postgust fin, dar
prelungit...”, [i profesorul `mpreun\
cu reprezentantul podgoriilor din Ia[i
se angajeaz\ `ntr-o discu]ie cu caracter
academic. Studen]ii se uit\ unii la al]ii,
agit\ paharele `n continuare [i `i aud

cum plesc\ie `ncet din limb\, c\ut`nd
probabil acel post-gust de cais\ coapt\
de care tot vorbea domnul la costum [i
ro[u `n obraji. 

M\ apropii [i eu de cei doi, din cu-
riozitate [i ca s\ fiu sigur c\ urm\toa-
rea sticl\ pentru degustare nu m\ ratea-
z\ [i pe mine. E un Merlot, de un ro[u
aprins, pu]in sec, cu o arom\ mai mult
dec`t pl\cut\. Un succes `n jurul grupu-
lui care s-a m\rit la vreo 20 de oameni.
„Un soi aparte, nu-l mai g\se[ti dac\
mergi mai la nord. E unic zonei aces-
tea a Moldovei”, spune reprezentantul
[i studen]ii dau aprobator din cap, vr`nd
parc\ s\ se mai `nfrupte `nc\ o dat\ din
Merlot. Nu de alta, dar ca s\-i identi-
fice aroma. 

Drumul llung sspre ccas\
C`nd `l v\d pe profesor cum `nv`rte

Feteasca neagr\ de Bucium `n pahar,
fac un pas `n spate. E un vin de culoare
neagr\, pu]in uleios, care probabil nu
intr\ `n lista celor mai comune 99 de
pete pe care le spal\ Dero. „~]i las\ o
impresie de prun\ uscat\ sau de `nghe-
]at\ de fistic”, explic\ profesorul. Eu a[
spune c\, dup\ dou\ r`nduri de Feteasc\
alb\ [i dou\ de Merlot, cea neagr\ vine
ca un ciocan. Puternic\, chiar pu]in ama-
r\ [i care arde teribil de tare g`tul. Dar
dau [i eu din cap [i `mi propun s\ `ncerc
o prun\ uscat\ c`nd ajung `n c\min, m\-

car s\-mi schimb gustul.
M\ `ndep\rtez de taraba celor de

la Bucium, `nc`ntat de vinuri. N-a[ fi
plecat, dar, ]in`nd cont de faptul c\ au
preg\tite 15 sortimente pentru degusta-
re [i e pu]in trecut de amiaz\, vreau s\
merg pe la mai multe tarabe f\r\ s\ uit
drumul spre cas\. La o mas\ dinspre ca-
p\tul s\lii, `[i au sediul cei de la cramele
Opri[or. Gustasem ̀ n toamn\ o Dr\gai-
c\ ro[ie de Mehedin]i, unul dintre cele
mai bune vinuri ale lor, a[a c\ am `n-
cercat un rose din colec]ia „La Cetate”.
Dac\ la `nceput mi s-a p\rut u[or aspru
[i sec, dup\ ce s-a rostogolit pe limb\
am r\mas cu o senza]ie pl\cut\ de catifea
pe tot cerul gurii. ~mbiat [i de culoare,
`l ̀ ntreb pe domnul durduliu din fa]a mea
dac\ pot g\si a[a ceva `n comer]ul din
Ia[i. Nu m-a surprins s\ aflu c\, de[i
cu un pre] decent, vinul `l po]i g\si doar
la magazine de specialitate. ~n super-
marketuri, pastile. „Oricum, s`ntem o
investi]ie german\. S-au b\gat bani pen-
tru un proiect de lung\ durat\ [i a[tep-

t\m, `ncet, s\ se amortizeze investi]ia.
S`ntem `n cre[tere fa]\ de anul trecut
dar vinul nu o duce bine `n Rom=nia”.
„P\cat”, `i r\spund sincer, `n timp ce-
mi sc\ld papilele gustative `ntr-un cupaj
de Merlot ro[u cu un strop de Dr\gaic\.

M-am decis s\ schimb vinurile ro[ii
pe cele albe [i am descoperit c\ `mi pla-
ce Sovignon-ul. L-am `ncercat la c`teva
tarabe [i, `nainte de a pleca, m-am oprit
[i l`ng\ cei de la Vinarte. „Are un post-
gust ciudat. Nu m\ `n]elege]i gre[it, dar
nu-mi dau seama ce arom\ s\ caut”,
`ncerc s\ `i explic bl`nd domnului din
fa]a mea c\ licoarea nici nu se compar\
cu Sovignon-ul pe care l-am b\ut `n
cel\lalt cap\t al s\lii. M-a[ `ntoarce s\
aflu cum se chema, dar am fost de vreo
dou\ ori [i n-a[ vrea s\ cread\ c\ le dau
t`rcoale. „Poate de fructe verzi”, ̀ mi spu-
ne acesta, la fel de nedumerit ca mine.
Nu m-am `ndurat s\ `i r\spund c\, `ntr-
adev\r, crud mi s-a p\rut [i mie. 

C\t\lin HHOPULELE

Nu degeaba se spune c\ scandalul
vinde cel mai bine, iar concuren]a te
motiveaz\ s\ `]i ie[i din cochilie. Iar
pentru c\ `n muzic\ e la fel ca `n jungl\,
Madonna nu suport\ s\ `[i [tie tronul
de regin\ a industriei pop `n pericol. De
c`nd Lady Gaga i-a ̀ mprumutat din mi[-
c\ri, ]inut\ [i atitudine, la care a mai ad\-
ugat pu]in prost gust, Madonna caut\
s\ `[i rec`[tige din succesul pierdut. ~n
noul videoclip filmat de cur`nd, care s-a
l\sat cu v`n\t\i, buze rupte [i lan]uri,

aceasta `[i copiaz\ „copia” at`t de bine
`nc`t a fost acuzat\ de lips\ de inspira]ie.
Mai grav este faptul c\ nu se [tie de un-
de a pornit lipsa entuziasmului creator
`n muzica pop, `ns\ este cert c\ cele
dou\ se bat pe al c\rui picior s\ calce
pe podiumul momentelor jenante. 

Ini]ial, videoclipul „Girl Gone Wild”
pare incitant, `ns\ devii derutat c`nd vezi
c\ imaginea care deschide clipul aduce
o Madonna sem\n`nd cu o Marilyn
Monroe [i cu Lady Gaga, `n culori
alb-negru. De[i proasp\t postat pe re]e-
lele de socializare, videoclipul a str`ns
deja peste 20.000 de like-uri, iar fanii nu
se ab]in de la comentarii care sugereaz\
o imita]ie a lui „Alejandro” [i chiar a pro-
priei melodii, „Erotica.” {i pentru c\ p\-
rerile s`nt `ntotdeauna `mp\r]ite, vede-
ta e posibil s\ scape cu c`teva milioane
de aprecieri pentru corpul s\u de invi-
diat la cei 53 de ani sau, cel mai proba-
bil, s\ `[i cucereasc\ fanele cu imagi-
nile b\rba]ilor goi care se perind\ `n
cele aproape patru minute. R\m`ne o di-

lem\ cine a furat de la cine, `ns\ compa-
ra]iile o scot pe Lady Gaga din toat\
povestea drept victim\.

Clipul nu r\m`ne singura controver-
s\ pe care o st`rne[te, Madonna intr`nd
[i ̀ n vizorul activi[tilor cre[tini din Ru-
sia, dup\ ce a anun]at c\ va boicota o
lege care interzice orice propagand\ gay.
Mai mult, vedeta `[i va sus]ine punctul
de vedere ̀ n cadrul turneului mondial ca-
re va avea loc `n vara acestui an. Opinia
c`nt\re]ei nu se justific\ dec`t dac\ ne
reamintim de s\ruturile lesbiene pe ca-
re le afi[a pe scen\. Dar acelea au fost,
probabil, doar de dragul spectacolului. 

Dac\ ar fi s\ apreciem ceva, cu si-
guran]\ nu putem trece cu vederea for-
ma ̀ n care se afl\ Madonna la peste ju-
m\tate de secol de via]\, `n compara]ie
cu pu]inele decenii ale contracandidatei
sale la celebritate. Altfel spus, e deja
bine [tiut c\ pe[tele mare `l `nghite pe
cel mic, `ns\ depinde [i c`t de mare `i
este gura.

M\d\lina OOLARIU
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Cine-a pus Feteasca-n drum
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Soiuri albe, ro[ii [i rose, pe gusturile fiec\rui curios

 sala e organizat\ eficient, `n centru e o mas\ pentru
pahare, iar pe laturi tarabele cu licorile din struguri

La 53 de ani, majoritatea
femeilor se apuc\ de `mpletit

 fanii o acuz\ `n comentarii pe Madonna c\ a imitat
videoclipul „Alejandro”, al c`nt\re]ei Lady Gaga

Eciudat s\ le vezi pe
toate, maiestoase [i

parc\ `ngr\m\dite, `n
aceea[i `nc\pere. Fe-
teasca neagr\ de Bu-
cium sau Dr\gaica Ro-
[ie din Mehedin]i l`ng\
soiuri din Fran]a, Spa-
nia, Australia [i Chile.
Dar cei de la Vinul.ro
au reunit unele dintre
cele mai gustoase [i cu-
noscute vinuri din
România, [i nu numai,
la Hotelul Traian, sub
numele „Serile vinului
bun”. Joi [i vineri ne-am
convins c\, `ntr-adev\r,
o licoare de calitate [i,
uneori, rezonabil\ la
pre], n-o s\ o cump\-
r\m niciodat\ de la
supermarket. Dac\ nu
mai avem bunici la
]ar\, va trebuie s\
mergem la magazine
de specialitate. Sau s\
ne facem la r`ndul nos-
tru, fermieri.

{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.

»

Aproape singurul bar din Ia[i `n
care mai pot s\ merg f\r\ s\ fiu iritat
de hipsteri sau muzic\ proast\ e Griff
– fostul Voyage – la demisolul Agen-
]iei de C\l\tori CFR. E combina]ia
perfect\ `ntre un spa]iu destul de mic
`nc`t s\ nu atrag\ grupuri de corpora-
ti[ti care vor s\ fac\ karaoke, pre]uri
decente [i clien]i cumsecade, care
nu vin la tine la mas\ s\ se bage-n sea-
m\ dup\ cinci beri.

Un lucru important `ntr-un bar,
pe care mul]i `l trec prea u[or cu ve-
derea, este lumina. ~n unele localuri
e prea `ntuneric, pe c`nd `n altele e
prea luminat sau s`nt becuri [i pere]i
de culori nepotrivite [i obositoare, pre-
cum portocaliu (fostul Arte) sau mov.
Aici, spoturile de lumin\, combinate
cu geamurile mici, de demisol, ofe-
r\ un mediu c`t se poate de pl\cut.

Unul dintre micile inconveniente,
mai ales pentru cei care nu pleac\ du-
p\ primele patru beri, este c\ mesele

nu au o bar\ sau o sc`ndur\ de lemn
jos, pe care s\-]i propte[ti picioarele.
~n schimb, un mare plus este faptul
c\ g\se[ti scaune de bar – necesare
oric\rei c`rciumi – numai bune pen-
tru momentele `n care ie[i singur la
b\ut [i nu vrei s\ stai stingher la o
mas\, `n col]ul cr`[mei.

{i ajungem la cel mai important
aspect: muzica. Griff e singurul bar
din Ia[i unde mai po]i s\ ascul]i ̀ n voie
clasicii bluesului, precum Muddy
Waters, B. B. King, Howling Wolf
sau Robert Johnson (pe care ̀ i g\se[ti
z`mbindu-]i din tablourile at`rnate ele-
gant pe pere]i, al\turi de c`teva chi-
tare), iar seara mai prinzi [i c`te un
Dire Straits sau Pink Floyd.

Este de apreciat [i faptul c\ la
baie e mereu curat [i se g\sesc h`rtie,
s\pun lichid [i zet-uri ([erve]ele alea
mari, verzi cu care te [tergi pe m`ini)
`n detrimentul usc\toarelor cu aer cald,
care nu-s bune de nimic.

{i, ca s\ nu neglij\m nici prietenul
cel mai bun al studentului, alcoolul,
este de men]ionat c\ vinul ro[u la ca-
raf\ e chiar bun [i, de[i `i cam trece
sezonul, nici cel fiert nu e de trecut
cu vederea.

Ioan SSTOLERU

Cu g`ndul la blues
 Griff e singurul bar
din Ia[i unde mai po]i s\
ascul]i `n voie clasicii
acestui gen de muzic\

Vinul dulce-acri[or,
deliciul papilelor

Localul Troian


