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Noroc c\ Ordinul de Ministru a venit
prea t`rziu. A[a universit\]ile ie[ene mai au un
an timp de g`ndire dac\ `[i pot risca pielea
pentru a reintroduce examenul de admitere. ~n
sesiunile din vara [i toamna aceasta, la majo-
ritatea facult\]ilor, intrarea candida]ilor va a-
t`rna doar de notele de la Bacalureat, `nv`rti-
te sub varii formule de calcul. Nu se [tie dac\
neluarea `n calcul a mediilor din timpul anilor
`i va cerne mai bine pe boboci, l\s`nd pleava
departe de mediul universitar. ~ns\ se merge
a[a `n acest an. De prob\.

Teoretic, conducerile institu]iilor de `nv\-
]\m`nt superior ar fi putut opta pentru o alt\
metod\ de selec]ie a candida]ilor, mai temei-
nic\. ~ns\ majoritatea au declarat c\ au fost
lua]i pe nepreg\tite [i nu ar fi avut timp s\ sta-
bileasc\ a[a din scurt reguli mai aspre ale jo-
cului [i s\ `n[ele a[tept\rile bobocilor aspi-
ran]i – cu alte cuvinte s\ ri[te s\-[i piard\ pre-
tenden]ii la un loc ̀ n amfiteatre. Examenul r\-
m`ne doar apanajul facult\]ilor cu profil vo-
ca]ional precum artele, arhitectura sau spor-
tul. Ori cu o tradi]ie de p\strat, ca Medicina.
Doar o informatic\, o automatic\ sau un drept
ce mai `ndr\znesc s\-i treac\ pe candida]i prin
furcile caudine ale unei probe scrise de spe-
cialitate, `ns\ ei `[i permit acest lux – s`nt do-
menii c\utate [i populare.

Avem practic un conflict `ntre ceea ce
toat\ lumea [tie c\ ar trebui f\cut, `ns\ nimeni
nu-[i permite s\ fac\. De c`nd s-au introdus
admiterile pe baz\ de dosar, persoane din in-
teriorul sistemului academic, dar [i din afara
lui se pl`ng (`n public [i `n privat deopotriv\)
de faptul c\ mai mult de jum\tate dintre cei
care urmeaz\ [i ajung s\ [i termine o facul-
tate, mai degrab\ s-ar fi dus la balet sau la
pr\[it dup\ terminarea liceului. ~ns\ universi-
t\]ile au nevoie de bani [i [tiu c\ examenul `i
sperie [i-i alung\ pe cei dispu[i s\ pl\teasc\
bani pentru o diplom\ de licen]\ sau de mas-
ter. De aceea se opteaz\ pentru varianta con-
fortabil\ din punct de vedere financiar [i in-
confortabil\ din punct de vedere didactic. Es-
te evident c\ nu po]i face performan]\ acade-
mic\ la Litere cu un student care nu [tie s\
pun\ cratima [i la Fizic\ sau inginerie cu unul
care nu [tie s\ rezolve o ecua]ie de gradul al
doilea [i nici nu este dispus s\ `nve]e p`n\ `n
anul terminal. ~ns\ majoritatea profesorilor
s`nt nevoi]i s\-i sacrifice pe cei buni [i pe ei
`n[i[i, s\ coboare [tacheta pentru a reu[i s\-i a-
duc\ pe unii de la stadiul de dezvoltare vege-
tal\, la cel de om, `n sensul deplin al cuv`ntu-
lui. Acesta fiind cadrul general, indivizii bine
preg\ti]i [i pasiona]i ce exist\ de o parte [i de
cealalt\ a oric\rei catedre renun]\ la un mo-
ment dat la lupta inutil\ de a-[i mai p\stra [i
cultiva standardele proprii, l\s`ndu-le loc bu-
ruienilor s\ `nfloreasc\. 

Examenul de admitere nu ar fi un lucru
bun. Este o m\sur\ absolut necesar\ pentru a
nu `neca [i mai mult un sistem din care orice
om valoros este nevoit [i ar trebui s\ dezerte-
ze c`t mai cur`nd pentru a nu-[i omor` poten-
]ialul. Iar prim\vara ar fi fost un prilej bun
pentru universit\]i de a face m\car ni[te pla-
nuri de cur\]enie `n ograda proprie, chiar [i pe
ultima sut\ de metri. ~ns\, ca orice buni gos-
podari, prefer\ s\-[i fac\ vara sanie. Fiindc\
[tiu c\ ceea ce e important – pragmatic pri-
vind lucrurile – nu e s\ mearg\ treaba ca pe roa-
te pe viitor, ci s\ alunece printre belele tot anul.

Laura PP|ULE}
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Universit\]ile din Ia[i se preg\tesc s\ pun\ `n aplicare
prevederile noului Statut al Studentului. Dac\ acesta a fost
publicat `n Monitorul Oficial pe 4 aprilie, institu]iile de `nv\-
]\m`nt superior ie[ene au, conform codului, 60 de zile la dis-
pozi]ie s\ g\seasc\ cele mai bune forme de implementare a a-
cestuia. Comunitatea academic\ ie[ean\ este `ns\ `mp\r]it\.
Pe de o parte, unele universit\]i v\d statutul ca fiind o „eroa-
re din punct de vedere intelectual, academic [i, mai ales, eco-
nomic”, `ns\, `n schimb altele admit c\ este „o m\sur\ bene-
fic\” sau afirm\ c\ au sus]inut aceste prevederi `nc\ de c`nd
documentul era doar o ciorn\. Studen]ii s`nt sceptici. Cu to]ii
cred c\ era nevoie ca cineva s\ le delimiteze drepturile [i res-
ponsabilit\]ile, dar se tem ca reglement\rile s\ nu r\m`n\
doar pe h`rtie.
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DOSAR Am reglementat-o [i pe asta!

La majoritatea facult\]ilor se va intra pe baza notelor de la Bacalaureat 

 cele mai mari prostii le
scriu tot intelectualii  la 
noi se distrug foarte u[or
m\rturiile trecutului 
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 institu]iile dde `̀nv\]\m`nt ssuperior iie[ene aau `̀nceput ss\ mmodifice
metodologiile dde aadmitere `̀n cconformitate ccu OOrdinul dde MMinistru ppublicat
pe 113 mmartie  conducerile aacestora sspun cc\ ddecizia aa vvenit pprea tt`rziu
pentru aa pputea iintroduce pprobe dde sspecialitate 

~ncerc s\ fac o istorie care s\ pun\ 
`n mi[care inteligen]ele [i sentimentele

Sezonul
buruienilor 

interviu ccu iistoricul LLucian BBoia

Primii care au `nchinat
steagul 
dezertori s`nt [i aceia care n-au

plecat, dar stau feri]i de respon-

sabilit\]i

 s\-i privim `ncrunta]i pe cei

care au p\r\sit decen]a [i bunul

sim]  pagina 6

Noul Statut al Studen]ilor
promite prea multe

Universit\]ile
sub]iaz\ dosarele

de admitere
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Libr\ria C\rture[ti din Iulius
Mall a g\zduit s`mb\t\, 6 aprilie, `n-
cep`nd cu ora 19.00, lansarea volu-
mului „Oameni” a scriitorului clu-
jean Mihai Mateiu. Evenimentul a
avut loc cu participarea autorului [i
i-a avut ca invita]i pe Dan Daia, asis-
tent cultural la Centrul Cultural
Francez (CCF) [i pe criticul literar
Bogdan Cre]u, lector la Catedra
de Literatur\ Rom=n\ din cadrul
Facult\]ii de Litere a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i. 

Volumul de 13 povestiri „Oa-
meni”, publicat cu sprijinul Editurii
Casa de Pariuri Literare, este pri-
ma carte a scriitorului Mihai Ma-
teiu. „Ceea ce frapeaz\ e simplitatea,
un gest de maturitate `n proz\. Nu se
v\d «cus\turile» `n scriitura lui Mi-
hai Mateiu”, a precizat criticul Bog-
dan Cre]u `n prezentarea c\r]ii. 

Participan]ii la eveniment au avut
parte [i de o prim\ lectur\ public\ a
uneia dintre prozele scurte cuprinse
`n volum, intitulat\ „Mo[ Cr\ciun”.
De asemenea, autorul a lansat un
dialog deschis cu cei prezen]i. „Mi-ar
pl\cea ca publicul de la Ia[i s\ fie la
fel de curios ca [i mine. Eu am fost
`ntotdeauna curios `n ceea ce-i pri-
ve[te pe al]i autori, at`t la nivel de
scriitur\ c`t [i de via]\ pur [i sim-
plu”, a men]ionat Mihai Mateiu. 

Lansarea volumului „Oameni” a
f\cut parte din seria de evenimente
culturale incluse `n proiectul „Ca-
fékultour”, organizat, `n parteneriat,
de CCF [i Centrul Cultural Ger-
man `n perioada 3 – 29 aprilie. 

Anca TTOMA

~n perioada 3 – 7 aprilie, la Ia[i, a
fost organizat\ cea de-a XXVI-a edi]ie
a Olimpiadei de Istorie, faza na]ional\,
de c\tre Ministerul Educa]iei, Cercet\-
rii, Tineretului [i Sportului (MECTS)
[i Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i
(ISJ). Premierea participan]ilor cu re-
zultatele cele mai bune a avut loc s`m-
b\t\, `n Aula Magna „Mihai Emines-
cu” a Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) `ncep`nd cu ora 10.30,
`n prezen]a prim-ministrului, Mihai
R\zvan Ungureanu, a inspectorului
general de la MECTS, Doru Dumi-
trescu, a inspectorului general ISJ Ia[i,
Liliana Romaniuc, a rectorului UAIC,
prof. univ. dr. Vasile I[an, decanului Fa-
cult\]ii de Istorie, prof. univ. dr. Pe-
tronel Zahariuc, pre[edintele comisiei,
prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, [i a re-
prezentan]ilor din partea municipalit\]ii.

Dac\ inspectorul MECTS a felici-
tat candida]ii pentru rezultatele ob]inu-
te, „modul de tratare al subiectelor fiind
mult mai bun dec`t `n ultimii ani, ceea
ce dovede[te c\ munc\ la clasa a cole-

gilor mei a fost superioar\ celei din
anii trecu]i”, inspectorul ISJ Ia[i a ]inut
s\ sublinieze importan]a modelelor pe
care le ofer\ societatea rom=neasc\ de
ast\zi. Premierul Mihai R\zvan Ungu-
reanu `ns\, a punctat meritele istoriei,
demonstr`nd astfel c\ este o materie
superioar\ celorlalte. „Studiul acesteia
este foarte nobil [i, pentru c\ este at`t
de nobil, nu poate s\ atrag\ dec`t spi-
ritele nobile, pentru c\ este izvorul tu-
turor cunoa[terii cuno[tin]elor despre
om”, a declarat acesta. 

Olimpici `̀n ccuno[tin]e 
Premierul a mai ad\ugat c\ analiza

trecutului este un mecanism care im-
plic\ st\p`nirea limbii materne, pentru
c\ altfel „nu po]i face istorie, dac\ nu
o cuno[ti p`n\ în cele mai intime detalii
ale sale. Limba român\ este o limb\
foarte frumoas\ [i foarte grea. E grea
pentru spiritele superficiale, e foarte fru-
moas\ [i bogat\ pentru cine are r\bda-
re s\-i caute tainele”. 

La finalul discursului s\u, Mihai
R\zvan Ungureanu i-a avertizat pe
olimpici de rolul pe care `l vor `nde-
plini `n societate ca [i istorici. „Aten-
]ie, c\ ve]i fi depozitarii unor mari se-
crete. Ve]i [ti despre aceast\ na]iune mai
mult dec`t [tie un om obi[nuit! P\stra-
]i-le bine, pentru c\ o s\ avem nevoie
de ele, în viitor! Cunoa[terea istoric\
este cunoa[terea absolut\”.

Ceremonia s-a `ncheiat cu `nm`na-
rea de c\tre primul ministru a medalii-
lor [i diplomele celor 15 premian]i.

Pentru locurile I, II, [i III, de la clasa a
VIII-a p`n\ la a XII-a, a fost desemnat
c`te un elev, astfel pe podium situ`n-
du-se c`te cinci liceeni, de v`rste dife-
rite, `ns\ nici un reprezentat al jude]u-
lui Ia[i. 

Premierul Rom=niei, Mihai R\z-
van Ungureanu, a fost la r`ndul s\u
premiant al Olimpiadei Na]ionale de
Istorie `n anul 1985.

Iulia CCIUHU

 premierul a punctat meritele disciplinei, sus]in`nd c\
este o materie superioar\ celorlalte 

Laurii istoriei `nm`na]i ddee
Mihai R\zvan Ungureaannuu

Liliana Romanciuc, prim ministrul [i prof. univ. dr. Vasile I[an

„Elita intelectual\ rom=neasc\
`ntre anii 1930 [i 1950” a fost tema
conferin]ei sus]inute de istoricul Lu-
cian Boia, profesor la Facultatea de
Istorie de la Universitatea din Bu-
cure[ti, miercuri, 4 aprilie, `n Aula
Magna „Mihai Eminescu” a Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC). Prof. univ. dr. Va-
sile I[an, rectorul UAIC, a deschis
`nt`lnirea cu o scurt\ cuv`ntare, ci-
t`ndu-l pe istoricul neam] Leopold
Von Ranke, care spunea c\ „`n ochii
Lui Dumnezeu, fiecare genera]ie este
egal\”.

Lu`nd cuv`ntul, Lucian Boia a
dezv\luit celor prezen]i motivul pen-
tru care a ales aceast\ perioad\ difici-
l\ din istoria rom=nilor ca obiect de
studiu. „Au fost [apte schimb\ri de
regim `n ceva mai mult de zece ani.
Poate am fost pu]in sadic, puteam s\
aleg o perioad\ mai lini[tit\, dar cu
siguran]\ [i rezultatul ar fi fost mai
pu]in interesant”, a declarat acesta.
Istoricul a subliniat apoi c`teva din-
tre aspectele ultimei sale c\r]i, „Cap-
canele istoriei. Elita intelectual\ ro-
m=neasc\ `ntre 1930 [i 1950”, vor-
bind despre efervescen]a cultural\ din
perioada interbelic\, disocierea din
presa rom=neasc\, rolul lui Carol
al II-lea `n via]a cultural\ [i cum se
raportau intelectualii la putere. „M-au
ajutat mult arhivele Securit\]ii, care
avea ni[te dosare splendide despre
intelectualii vremii”, a mai spus
acesta.

~n finalul conferin]ei, Lucian Bo-
ia `mpreun\ cu prof. univ. dr. Gheor-
ghe Iacob, prorector pentru programe
de licen]\ la UAIC, au r\spuns la `n-
treb\ri ale publicului. Aceasta este a
doua conferin]\ a istoricului la Ia[i.

Ioan SSTOLERU

Debut `n proz\
scurt\

Intelectualii rom=ni,
lua]i la bani m\run]i

~n [edin]a Senatului de la Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC), de joi, 5 aprilie, s-
a validat noua structur\ a departamen-
telor din interiorul facult\]ilor insti-
tu]iei de `nv\]\m`nt superior. Astfel,
num\rul acestor diviziuni a crescut
de la 20 la 23, la Filosofie [i {tiin]e
Politice, Economie [i Administrarea
Afacerilor (FEAA) [i Psihologie [i
{tiin]e ale Educa]iei  `nfiin]`ndu-se
c`te un nou departament. „Toate cele
propuse de c\tre facult\]i au fost vali-
date, fiind analizate mai `nt`i de Con-
siliul de Administra]ie [i apoi apro-
bate de Senat”, a declarat prof. univ.
dr. Ovidiu C`rj\, pre[edintele Sena-
tului de la UAIC.

Astfel, dup\ reorganizare, zece
dintre facult\]ile institu]iei de `nv\-
]\m`nt superior vor avea `n structura
lor un singur departament, care poar-
t\ numele facult\]ii de care apar]in.
Pe acela[i principiu, la Geografie [i
Geologie vor r\m`ne `n continuare
dou\, acela[i num\r ca [i la Faculta-
tea de Filosofie [i {tiin]e ale Edu-
ca]iei, care a primit aprobarea Sena-
tului de a `nfiin]a, `ncep`nd cu acest
an, un nou departament. Trei astfel de
structuri se reg\sesc la FEAA, unde
a fost creat\ una destinat\ exclusiv cer-
cet\rii, iar la Psihologie s-au `nfiin]at
dou\ departamente prin divizarea ce-
lui de „Psihologie [i {tiin]e ale Educa-
]iei” `ntr-unul de „Psihologie” [i unul
de „{tiin]e ale Educa]iei”, pe l`ng\ cel
de „Preg\tire a Personalului Didactic”
deja existent.

Facultatea care a trecut prin cea
mai drastic\ reorganizare este cea de
Litere, unde s-au unit departamentele
de „Jurnalism [i Stiin]e ale Comunic\-
rii” [i „Limb\ [i Literatur\ rom=n\ [i
Literatur\ Comparat\” cre`ndu-l pe
cel de „Romanistic\, Jurnalism – [ti-
in]e ale comunic\rii [i Literatur\ com-
parat\”. S-a p\strat aceea[i form\ a
celui de „Limbi [i literaturi str\ine”
[i s-a mai creat unul destinat exclusiv
activit\]ii de cercetare. „S`nt schimb\ri
[i nu prea. Majoritatea facult\]ilor au
p\strat vechea structur\ dar se obser-

v\ `n general o tendin]\ de modifi-
care. Aceasta `ns\ nu trebuie v\zut\
ca o revenire la vechile catedre, ci
doar o reorganizare `n func]ie de evo-
lu]ia facult\]ilor, unde chiar era ne-
cesar\”, a declarat prof. univ. dr.
Gheorghe Iacob, prorector pentru
programe de licen]\ la UAIC.

Literele ss`nt ccele 
mai hharnice

~n cazul Facult\]ii de Litere, vi-
neri au avut loc [i alegerile pentru
func]ia de directori ai celor trei noi
departamente. Astfel, la conducerea
Departamentul de Limbi [i litera-
turi str\ine a fost desemnat, `n urma
alegerilor, conf. univ. dr. Drago[ Co-
jocaru, la [efia Departamentului de
Romanistic\, Jurnalism – [tiin]e ale
comunic\rii [i Literatur\ compa-
rat\ se va afla lect. univ. dr. Alex
Savitescu, iar la conducerea Depar-
tamentului de cercetare a fost nu-
mit singurul candidat, conf. univ. dr.
C\t\lin Constantinescu. „}in s\ spe-
cific c\ aceasta este o func]ie admi-
nistrativ\ [i nu un titlu onorific. Am
candidat `n ideea `n care eu am con-
siderat c\ am f\cut ceva benefic pen-
tru universitate p`n\ `n prezent [i a[
putea face ̀ ncontinuare acela[i lucru”,
a declarat lect. univ. dr. Alex Savitescu.

Conform predeverilor Legii Edu-
ca]iei, s-au desfiin]at [i catedrele din
interiorul facult\]ilor, acestea purt`nd
acum numele de colective.

Dan CCONDREA

S-au validat departamentele
Universit\]ii „Cuza”

S\pt\m`na trecut\, la Universitatea
Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i
(UTI), au fost ale[i decanii celor 11
facult\]i. Astfel, dac\ pe 2 [i 3 aprilie
rectorul institu]iei [i prorectorii acesteia
i-au intervievat pe cei 24 candida]i care
au primit avizul din partea Consiliilor
Facult\]ilor, pe 4 aprilie, `n [edin]a de
Senat, ale[ii vota]i de comisie au fost
valida]i. ,,S-a organizat un concurs ba-
zat pe norme, legi [i regulamente, ast-
fel `nc`t selec]ia s-a desf\[urat `n con-
formitate cu Legea Educa]iei Na]iona-
le [i cu Carta Universitar\”, a declarat
conf. univ. dr. ing. Irina Lungu, pro-
rector responsabil cu Rela]iile Interna-
]ionale [i cu imaginea universitar\ a
UTI. 

Astfel, p`n\ `n 2016, la conducerea
Facult\]ii de Automatic\ [i Calcula-
toare se va afla prof. univ. dr. ing.
Corneliu Laz\r, `n timp ce decanul
Facult\]ii de Inginerie Chimic\ [i
Protec]ie a Mediului va fi prof. univ.
dr. ing. Dan Ca[caval. Facultatea de
Construc]ii [i Instala]ii va fi repre-
zentat\ de prof. univ. dr. ing. Mihai
Budescu, iar Facultatea de Construc-
]ii de Ma[ini [i Management Indus-
trial de prof. univ. dr. ing. Gheorghe
Nag`]. Decan al Facult\]ii de Electro-
nic\, Telecomunica]ii [i Tehnologia
Informa]iei a fost desemnat prof. univ.
dr. ing. Ion Bogdan, iar cel al Facul-
t\]ii de Arhitectur\ ,,G.M. Cantacu-
zino”, conf. univ. dr. ing. Tania Ma-
riana Hapurne. 

Conducerea Facult\]ii de Textile
– Piel\rie [i Management Industrial
va fi preluat\ pentru urm\torul mandat
de c\tre conf. univ. dr. ing. Maria –
Carmen Loghin, `n timp ce Faculta-
tea de Hidrotehnic\, Geodezie [i In-
gineria Mediului va fi condus\ de prof.
univ. dr. ing. Florian St\tescu. Deca-
nul de la {tiin]a [i Ingineria Mate-
rialelor va fi conf. univ. dr. ing. Iu-
lian Ioni]\, `n timp ce la [efia Ingine-
riei Electrice, Energetice [i a Infor-

maticii Aplicate se va afla prof. univ.
dr. ing. Dumitru – Marcel Istrate. ~n
cazul Facultat\]ii de Mecanic\, con-
ducerea urmeaz\ s\ fie preluat\ de c\tre
prof. univ. dr. ing. Cezar Opri[an.

Desemn\ri ssincronizate 
Singurele institu]ii de `nv\]\m`nt

superior ie[ene care `nc\ nu au stabilit
decanii s`nt Universitatea de Medi-
cin\ [i Farmacie „Grigore T. Popa”
[i Universitatea de Arte „George E-
nescu” (UAGE). Conducerile acestor
institu]ii au stabilit ca interviurile vor
avea loc pe 10 aprilie. „La fiecare fa-
cultate s`nt c`te doi candida]i, to]i f\-
c`nd parte din consiliile acestora. Mar]i
vor fi audia]i `n fa]a unei comisii for-
mate din rector, prorectori [i directorii
facult\]ilor”, a declarat prof. univ. dr.
Doru Albu, prorector cu activitatea
didactic\ la UAGE. 

~n acela[i timp, la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, si-
tua]ia privind alegerea decanului la Fa-
cultatea de Informatic\ nu s-a rezol-
vat nici `n urma [edin]ei de Senat din
data de 5 aprilie. Aceasta a fost am`-
nat\ pentru urm\toarea `nt`lnire a struc-
turii de conducere.

Dan CCONDREA

Politehnica are decani noi
 cele mai mari schimb\ri vor fi la Facultatea de
Litere  aici s-au ales [i directorii structurilor pe 4 aprilie au fost va-

lida]i conduc\torii celor
11 facult\]i pentru man-
datul 2012-2016

Noua conducere a universit\]ii
se `ntrege[te

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

www.cuzanet.ro



Este o vorb\ din popor care spu-
ne c\ omul sfin]e[te locul. Personal
`ns\, cred c\ exist\ o valen]\ nes-
pus\ la aceast\ expresie. O valen]\
care se refer\ la r\d\cinile pe care acel
om le are fa]\ de locul respectiv. Pen-
tru c\, p`n\ la urm\, indiferent c\ ar
fi vorba despre o cas\, un apartament,
un birou, un amfiteatru sau, de ce nu,
o redac]ie, omul poate la fel de bine
s\ strice locul \la p`n\ s\ apuce s\-l
sfin]easc\.

Un astfel de caz este urbea uita-
t\ a Ia[ilor. ~n diversele noastre `nt`l-
niri cu profesorii de la universit\]ile
de stat din ora[, am tras o concluzie
destul de amar\: lumea ne-a cam uitat.
De altfel, una dintre expresiile prefe-
rate ale multor cadre didactice cu ca-
re am avut [ansa [i s\ colabor\m `n-
cepe mai mereu cu „lucrurile s`nt
cum s`nt acuma, dar se vede c\ nu
mai e Adomni]ei ministru”. Noi am
z`mbit [i am aprobat mereu, g`ndin-
du-ne c\ `n orice profesie e nevoie
s\ existe [i un strop de invidie, c\
altfel nu s-ar na[te nici un soi de
competi]ie. 

~ns\ am fost pentru o clip\ one[ti
[i am luat abacul ̀ n m`n\. ~n comisiile
de abilitare, la nivelul ]\rii, exist\
din ce `n ce mai pu]ini membri care
au r\d\cini ̀ n mediul academic ie[ean.
Iar majoritatea problemelor de ordin
financiar ale `nv\]\m`ntului superior
`ncep s\ fie sesizate de la Ia[i, ca
mai apoi s\ se propage, ca un ecou,
`n centrele universitare din `ntreaga
]ar\. Acum, nu m\ `n]elege]i gre[it.
Departe de mine g`ndul c\, `n eco-
nomia academic\, Ia[ul ar fi oaia
neagr\ pe care n-o iube[te nimeni.
Dar trebuie s\ remarc\m c\ la nivel
de influen]\ `n minister n-am dus-o
bine sub Daniel Funeriu. {i atunci
c`nd nu exist\ urechi prietenoase `n
func]ii de putere degeaba-]i strici pl\-
m`nii url`nd, c\ nu te ascult\ nimeni.

S\ lu\m un exemplu concret al
situa]iei. ~n toate mandatele sale, Emil
Boc nu a f\cut nici o vizit\ `n Ia[i
care nu era ̀ nsemnat\ pe agenda Gu-
vernului. Mihai R\zvan Ungureanu
este `ns\ la a doua c\l\torie spre ca-
pitala Moldovei la nici dou\ luni de
c`nd a fost investit `n func]ia de prim
ministru al ]\rii. {i acum a venit doar
ca s\ decerneze o m`n\ de medalii
celor mai buni olimpici istorici. Dac\
reu[im s\ privim dincolo de politic, am
vedea poate un om care, indiferent c`t
de departe a ajuns, p\streaz\ o amin-
tire cald\ profesorilor, studen]ilor [i
colegilor cu care a lucrat odat\. 

Pentru c\ aceast\ loialitate a lo-
cului este una dintre tr\s\turile cel mai
u[or de pervertit. Adesea, indiferent
c`t de ad`nc ]i-ai `nfipt r\d\cinile un-
deva, c`nd ]i le sco]i ca s\ te-ndep\r-
tezi, te usuci [i ui]i pentru totdeauna
de unde ai plecat.

C\t\lin HHOPULELE
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Urbea uitat\ 
de to]i

Sfat ddivers
Pentru toate pi]ipoancele care vin

la conferin]e doar ca s\ se laude ulte-
rior c\ au fost [i ele la un eveniment
cultural, chiar dac\ n-au `n]eles nimic
[i pe parcursul discu]iei s-au foit, au
trimis mesaje [i s-au scobit `ntre din]i
`n Aula Magna: data viitoare c`nd mai

veni]i, crez`nd c\ v\ cre[te vreun indice
intelectual doar pentru prezen]\, m\-
car ave]i decen]a s\ v\ `mbr\ca]i co-
respunz\tor, nu ca la un concert La-
dy Gaga.

F\r\ ssos
S`ntem neoficial abona]i permanen]i

ai shawormeriei D’oha. Numai c\ de la
o vreme b\ie]ii ne cam dezam\gesc. La co-
menzi mai mari uit\ s\ pun\ maionez\
[i, cirea[a de pe tort, s\pt\m`na trecut\
am comandat un hot dog la care ne-au dat
tot mai pu]in hotdog-ul. Cremvu[tiul ia-l
de unde nu-i. S\ nu se mai `nt`mple, b\-
ie]i, c\ nu ne dor picioarele s\ mai facem

200 de metri `n plus p`n\ la Prima.

Hei, ttramvai
Una dintre cele mai mari bucurii

pe care le-am avut anul acesta uni-
versitar a fost c`nd st\team lini[tit
s\pt\m`na trecut\ `n c\min [i de-
odat\ am auzit un sunet familiar, pl\-

cut, de care aproape uitasem. Nu, nu
era bufni]a care ne b`ntuie noapte
de noapte, nici manelele de la camera
de vizavi, ci chiar tramvaiul care,
dup\ at`ta pauz\, a `nceput s\ cir-
cule din nou p`n\ sus, la Agronomie.
Nu [tim al]ii cum s`nt, dar nou\
chiar ne-a lipsit.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Bacalaureatul conteaz\ [i mai mult

 atunci c`nd nu exist\
urechi prietenoase, de-
geaba-]i strici pl\m`nii
url`nd, c\ nu te ascult\
nimeni

Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” (USAMV) din Ia[i a fost
prima care a f\cut public\ noua meto-
dologie pe site-ul oficial al institu]iei.
Conform acesteia, admiterea la oricare
dintre cele patru facult\]i ale USAMV se
va face pe baz\ de dosar. Media de intrare
se va ob]ine din nota de la proba de lim-
ba [i literatura rom=n\, ̀ n procent de 50%
[i tot `n aceea[i m\sur\ va conta [i nota de
la una din celelalte probe sus]inute de
absolventul de liceu. „Noi am acordat
importan]a cuvenit\ admiterii, am ela-
borat metodologia, am stabilit criteriile
de departajare astfel `nc`t cei care se vor
`ndrepta spre universitatea noastr\ s\ [tie
din timp care s`nt aceste criterii. Modifi-
c\rile se refer\ la faptul c\ n-a mai fost
posibil s\ lu\m `n calcul media anilor [i
atunci a trebuit s\ g\sim o solu]ie obiec-
tiv\ legat\ de acele discipline la care se
d\ prob\ scris\, d`nd posibilitatea can-
didatului s\ aleag\ una din notele ob]i-
nute la aceste probe”, a declarat prof.
univ. dr. Ioan }enu, prorector cu activi-
tatea educa]ional\ la USAMV.

La SSport, IInformatic\ [[i
Drept, pprobe sspeciale 

Dac\ `nainte legisla]ia permitea fo-
losirea mediei pe cei patru ani de liceu
drept criteriu de admitere, acum repre-
zentan]ii institu]iei de `nv\]\m`nt supe-
rior s-au v\zut nevoi]i s\ o elimine, cu
toate c\ hot\r`rea MECTS a venit des-
tul de t`rziu pentru a putea fi introduse
probe de specialitate. Mai ales `n cazul
Agronomiei, unde `n trecut nu existau
astfel de examene. „P\rerea mea este
c\ nu se putea introduce o prob\ de ad-
mitere acum, adic\ s\ modifici condi]i-
ile de joc ̀ n timpul jocului. Dac\ vrei s\
impui un examen de admitere, acela tre-
buie preg\tit cu cel pu]in un an `nainte.
Nu acum, c`nd mai s`nt dou\ luni, s\ spui
c\ dai examen. Vom lua `n considerare
acest lucru pentru anul viitor, dac\ se va
impune o astfel de decizie”, a mai pre-
cizat prof. univ. dr. Ioan }enu.

~n cazul Universit\]ii „Alexandru

Ioan Cuza” (UAIC), din cele 15 fa-
cult\]i doar trei au introdus probe spe-
ciale de departajare pentru admiterea `n
anul universitar 2012-2013. Astfel, can-
dida]ii la Facultatea de Informatic\ vor
trebui s\ sus]in\ un examen la matema-
tic\ sau informatic\, la alegere. Cei care
vor opta pentru Facultatea de Educa]ie
Fizic\ [i Sport vor da, ca [i `n anii an-
teriori, o prob\ eliminatorie de aptitudini
sportive, de tip „admis / respins”. Pentru
a intra la Facultatea de Drept, absol-
ven]ii de liceu vor da un examen la lim-
ba rom=n\, cum s-a ̀ nt`mplat [i la admi-
terea din anul universitar 2011-2012,
c`nd candida]ii au sus]inut un examen
scris de gramatic\. At`t la Drept c`t [i
la Informatic\, nota la proba scris\ va
conta `n procent de 50%. 

Pe de alt\ parte, la facult\]ile de Chi-
mie, Geografie [i Geologie, Matemati-
c\ [i Teologie Ortodox\, admiterea se va
face pe baza mediei ponderate dintre me-
dia de la bacalaureat [i nota de la proba
scris\ pentru care elevul poate opta ̀ n con-
formitate cu filiera, profilul [i speciali-
zarea urmat\ `n liceu. ~n cazul celorlal-
te opt facult\]i ale UAIC, criteriul unic
de admitere va fi media general\ de la
examenul de bacalaureat. Reprezentan]ii
institu]iei de ̀ nv\]\m`nt superior au adap-
tat metodologia `n conformitate cu Ordi-
nul de Ministru privind organizarea ad-
miterii, lu`nd `ns\ `n considerare [i ris-
curile unor modific\ri drastice `ntr-un
interval de timp relativ scurt. „Ministe-
rul anun]\ acum aceste criterii, cu dou\-
trei luni `nainte, venind [i cu modific\ri,
eventual, de[i legea spune c\ trebuie
date cu [ase luni ̀ nainte. Noi am respec-
tat legea [i am anun]at din ianuarie cri-
teriile aprobate de Senat, au fost [i pu-
blicate pe site. Ne-au pus `ntr-o situa]ie
delicat\ `ns\ am g\sit o formul\ care s\
nu deranjeze candida]ii. Facult\]ile au
stabilit o serie de condi]ii [i, p`n\ la urm\,
am realizat c\ foarte multe ]in cont de
media la bacalaureat”, a declarat prof.
univ. dr. Gheorghe Iacob, prorector pen-
tru programe de licen]\ [i activit\]i de
formare a personalului didactic din în-
v\]\m`ntul preuniversitar la UAIC. 

Acesta consider\ riscant\ introdu-
cerea unor probe de strict\ specialitate
la ora actual\, facult\]ile „cu cerere mi-
c\” put`nd pierde, astfel, un
num\r mare de candida]i.
„Consolarea este c\ depar-
tajarea dup\ noile criterii
func]ioneaz\ doar un se-
mestru, mai apoi se rea-
[az\ listele, cu raportul
buget-tax\ [i urm\toa-
rele cinci semestre merg
dup\ criteriul de valoa-
re [i calitate. Dac\ se a-
nun]a cu [ase luni mai
devreme, probabil
universitatea ar fi avut
cel pu]in o prob\ de
admitere, un test de-
pinz`nd de specificul
facult\]ii”, a completat
prof. univ. dr. Gheor-
ghe Iacob. 

Dou\ ffacult\]i ccu eexamen
la PPolitehnic\

Modific\ri `n metodologia de admi-
tere s-au f\cut [i la Universitatea Teh-
nic\ „Gheorghe Asachi” (UTI) din Ia[i.
Aici, majoritatea facult\]ilor vor orga-
niza c`te dou\ sesiuni de admitere pe
baz\ de dosar, `ntre 16-31 iulie [i 6-21
septembrie. Deocamdat\, doar Facul-
tatea de Arhitectur\ „G.M. Canta-
cuzino” [i cea de Automatic\ [i Cal-
culatoare au impus teste obligatorii,
de specialitate, iar la nivelul Facult\]i-
lor de Construc]ii de Ma[ini [i Manage-
ment Industrial, al celei de Mecanic\,
respectiv de {tiin]a [i Ingineria Ma-
terialelor r\m`ne s\ se stabileasc\ dac\
va fi introdus, ca prob\ obligatorie, un
test de tip gril\, specific specializ\rii
pentru care opteaz\ candidatul. ~n rest,
celelalte facult\]i vor lua `n consider-
are drept criterii de admitere media la
bacalaureat [i nota la una dintre pro-
bele sus]inute `n cadrul examenului de
la finalului ciclului de liceu. 

Tot `n decursul s\pt\m`nii trecute au
fost f\cute publice [i noile criterii de
admitere la Universitatea de Medicin\
[i Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF)
din Ia[i. Conform conducerii universi-
t\]ii, modific\rile aduse nu s`nt semni-
ficative, admiterea baz`ndu-se deja, `n-
tr-un anumit procent, pe notele ob]inu-
te la o prob\ de specialitate. Totu[i, dac\
`nainte se lua `n calcul [i media din tim-
pul liceului, acum cea de admitere va fi
alc\tuit\ din 75%, nota ob]inut\ la tes-
tul gril\ specific fiec\rei facult\]i, [i 25%,
media la examenul de bacalaureat. „Da-
c\ ne punem ̀ n locul studentului, nu ne-ar
conveni ca, `ntr-un timp at`t de scurt,
universitatea s\ se g`ndeasc\, s\ mai
vin\ cu alte p\reri. Iar faptul c\ ordinul
a fost emis abia `n martie nu trebuie s\

conteze. Este lege [i ea trebuie
respectat\”, a declarat conf. univ.

dr. Drago[ Pieptu, prorector
UMF.

Tot pe baza vechilor cri-
terii se va face [i admiterea
la Universitatea de Arte
„George Enescu” (UAGE)
din Ia[i, unde media anu-
al\ nu a fost niciodat\ lu-
at\ `n calcul la stabilirea
clasamentelor. Astfel, la
Facultatea de Interpre-

tare Muzical\ nota
final\ de admitere se
va ob]ine `n 25%
proba de solfegiu
[i 75% proba teh-
nic\. ~n cazul Fa-
cult\]ii de Muzi-
cologie [i Pedago-
gie Muzical\ pre-

cum [i cea de Teatru
vor exista, pe l`ng\

probele practice, [i probe eliminatorii,
de tip „admis / respins”, iar admiterea
la Facultatea de Arte Plastice, Deco-
rative [i Design se va face pe baza
unei medii la care va conta cea de baca-
laureat `n procent de 10% [i 90% me-
dia notelor ob]inute la probele de spe-
cialitate. 

„Singura modificare ar fi c\ am
mai introdus o proba eliminatorie la
anumite specializ\ri. ~n rest, ordinul nu
a adus modific\ri pentru c\ la noi se
d\deau examene [i `nainte, nu se luau ̀ n
considerare notele din liceu. La noi este
foarte important\ prob\ practic\. Proba
tehnic\, de game [i studii, de exemplu,
r\m`ne s\ fie dat\, pentru c\ trebuie to-
tu[i s\ vedem [i noi care este valoarea
t`n\rului respectiv”, a declarat prof.
univ. dr. Doru Albu, prorector cu acti-
vitatea didactic\ la UAGE. 

Interviuri lla mmaster
Dac\ `n cazul admiterii la studii de

licen]\ ordinul de luna trecut\, emis de
MECTS a adus anumite schimb\ri, pen-
tru cei care vor opta `n anul universitar
2012-2013 s\ urmeze cursuri de mas-
ter exist\ nout\]i doar `n cazul UAIC [i
UTI. Prima institu]ie de `nv\]\m`nt su-
perior este nevoit\ s\ renun]e, conform
Ordinului de Ministru, la algoritmul
de calcul al mediei de admitere care
includea, p`n\ acum, [i media anilor de
studiu. „Se pot lua `n calcul, cumulat,
doar media de la examenul de licen]\ sau,
individual, de la cele dou\ probe. La
examenul de licen]\ s`nt dou\ probe:
sus]inerea propriu-zis\ a tezei [i evalu-
area cuno[tin]elor de specialitate. Acum
acestea vor fi luate `n considerare, iar
c`teva facult\]i au introdus interviuri, cum
ar fi cea de Informatic\ sau Educa]ie Fi-
zic\ [i Sport”, a declarat prof. univ. dr.
Ovidiu Iancu, prorector cu programe
masterat [i studii doctorale la UAIC. 

Pe de alt\ parte, la UTI, admiterea
la master se face deja diferit la fiecare
facultate. Astfel, la patru dintre acestea
s`nt organizate interviuri care conteaz\,
al\turi de media de la licen]\, `n calcu-
lul mediei de admitere. Mai mult, pentru
a urma studii de master la specializarea
Hidrotehnic\, studen]ii trebuie s\ sus]i-
n\ un test de specialitate, iar la restul
se va intra pe baza notei de la licen]\.

De[i Ordinul de Ministru din data
de 13 martie contravine legisla]iei `n
vigoare, toate universit\]ile ie[ene de
stat `[i vor publica metodologiile de
admitere revizuite pe site-urile oficiale
astfel `nc`t candida]ii pentru anul uni-
versitar 2012-2013 s\ se poat\ orienta
`n func]ie de noile prevederi.

M\d\lina OOLARIU
Anca TTOMA

De la anu’, cea mai simpl\ solu]ie - testul gril\

Universit\]ile sub]iaz\ dosarele de admiteredosarele de admitere
 de anul viitor, pentru intrarea la facultate va putea fi
obligatoriu examenul scris sau oral

Institu]iile de `nv\]\m`nt
superior din Ia[i au `n-

ceput s\ modifice meto-
dologiile de admitere `n
conformitate cu ordinul
Ministerului Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS), publi-
cat pe 13 martie `n Mo-
nitorul Oficial. Astfel, pen-
tru a fi admi[i la studii de
licen]a, viitorii studen]i nu
se vor mai putea baza pe
notele [i mediile ob]inute
`n liceu.



Cu traista plin\ [i burta goal\
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 baclavalele s`nt ca ni[te sarmale dulci  „de-ar [ti
lumea cît\ s\n\tate are sfecla, taraba ar fi goal\”

Cum nu am dat de mult pe la bise-
ric\, `mi revan[a merg`nd la t`rgul de
produse culinare „De Pa[te la Golia”.
~n parcarea mic\ din fa]a m\n\stirii
stau `nghesuite c`teva construc]ii din
p`nz\ albastr\ care ad\postesc bucate
de pus pe mesele celor care celebrea-
z\ s\rb\toarea pascal\. ~n primul cort,
a[ezate ca la parad\, stau `n linie c`te-
va t\vi cu pr\jituri. Dintre toate, bacla-
valele `mi fac cel mai insistent cu ochiul,
dar am bani doar pentru o cafea [i trei

covrigi, a[a c\ merg mai departe. La
urm\toarea tarab\ stau a[ezate, ca
`ntr-o joac\, obiecte create de copiii
cu dizabilit\]i de la Centrul Social-
Educativa din Galata. 

~ntr-un co[ s`nt `n[irate c`teva fe-
licit\ri cu flori decupate cu cutter-ul,
iar pe mas\ lum`n\ri, aranjamente [i
inimioare din h`rtie lipite pe buc\]ele
de p`nz\. Am cump\rat una din buc\-
]ile de material decupate cu grij\ [i
mi s-a p\rut c\ mai mult am luat-o pe
gratis pentru c\ am scos din buzunar
doar un leu. Trec repede pe l`ng\ pro-
dusele naturiste [i ajung la t\vile cu
pl\cinte [i cozonaci, col\cei [i p`ini
`mpletite. Merindele coapte `n cuptor
s`nt str\juite stra[nic de o bab\ [i un
mo[neag desena]i ̀ n aluat. Au pome]ii
rumeni [i ie[i]i `n relief, ceea ce m\ fa-
ce s\ o `ntreb pe v`nz\toarea durdulie
care e secretul care a dat expresivi-
tate sculpturilor. „Nu pot s\-]i zic c\
mi-ai fura meseria,” spune aceasta
grav. Reu[esc cu greu s\ `i explic c\
nu a[ [ti s\ fac nici cel mai simplu
aluat, dar\mite s\ mai [i modelez
chipuri de om. ~ntr-un final `mi vinde

pentru un z`mbet [i un „s\ru’m`na”
secretul: un pic mai mult aluat `n
zona pome]ilor.

De la pr\v\lia cu p`ine m\ `ndrept
vizavi, la cea cu preparate din carne.
Mu[chiul de vit\ afumat, [unca [i c`r-
n\ciorii, costi]e [i caltabo[i lega]i cu
sfoar\ `mbie to]i trec\torii s\ guste
m\car din ochi bucatele, dac\ postul
nu le d\ voie `nc\ s\ se `nfrupte. La
cortul vecin, dou\ sticle de vin natural
„din care po]i gusta strugurii”, cum `l
laud\ un b\rbat ro[u `n obraji, m\ fac
s\ `nghit `n sec. M\ `ntorc dezorien-
tat spre taraba pe care tronau buc\]ile
de carne afumat\ apoi iar spre sticle-
le cu vin. Nici nu mai [tiu la care s\ pri-
vesc a[a c\ plec vis`nd, cu micu]a ini-
mioar\ cump\rat\, spre toneta cu co-
vrigi din sta]ia de tramvai. Acum abia
v\d c\ pe spatele ei era lipit un mic
r\va[: Dragostea const\ `n dorin]a
de a da ceea ce este al t\u altuia [i de
a sim]i fericirea acestuia ca [i cum ar
fi a ta...

Andrei MMIHAI

Primul stand din T`rgu’ Cucu
la care m\ `ndrept este cel al doam-
nei Doina din Ciurbe[ti. De aici cum-
p\r baclava de cas\ la trei lei suta
de grame [i, p`n\ s\ intru `n vorb\,
apare fiica ei, cea care se ocup\ cu
v`nzare, c\ci „fata mea e respon-
sabil\, eu s`nt aici doar ca s\-i ]in
locul”, `mi spune ea [i se `ntoare s\
o cumin]easc\ pe nepoata vorb\-
rea]\.

Gust din baclavalele de cas\ ca-
re `mi seam\n\ tot mai mult cu ni[-
te sarmale dulci, [i m\ ̀ ndrept f\r\ s\
fiu atent la s\punurile naturale, la
standul domnului Florin Anghelea
din Ia[i. El vinde conserve f\cute de
so]ie. Decid s\ cump\r un borcan mic
de tocan\ de legume „MAT60” cu
[apte lei [i, p`n\ s\ v\d dac\ am
„doi lei ca s\-mi dea cinci”, m\ tre-
zesc c\ s`nt intervievat de o echip\
de televiziune, f\r\ nici o introduce-
re. „Doar am venit s\ m\ uit, m-a
trimis mama”, le r\spund f\r\ s\ m\
uit la camer\, cu speran]a c\ vor ple-
ca spre alt vizitator.

Ultima ssticl\ dde vvin
Merg mai departe, unde m\ a[-

teptam s\ fie vin `ns\ b\tr`nelul de
aici `mi spune cu p\rere de r\u c\ e
„doar sirop”. Urmeaz\ un stand gol,

`nc\ unul cu m\r]i[oare [i ajung la
unul cu carne. Mirosul produselor de
aici ar scoate [i-un c\lug\r de la rug\-
ciune, dar e post. Eh! B\tr`nica de l`n-
g\ mine se uit\ cu jind la o bucat\
de br`nz\ pe care tocmai o pl\te[te [i
se apropie de mine la mezeluri. 

Dintre cele dou\ buc\]i de sl\ni-
n\ `i zic doamnei de la F\lticeni c\
vreau [i eu una, dar s\ vin\ [i colega
ca s\ facem chet\, nu cumva s\ o
pierd. P`n\ la urm\ o pune pe c`ntar
[i, cum cost\ „doar 5,90” o cump\r
eu. ~i zic lui Mihai, care a urm\rit
toat\ scena, c\ sl\nina ar merge cu
ni[te ceap\ [i ceva vin, numai bine
pentru domnul de l`ng\, care vine
de la „Hili]a, de unde-s cire[i mul]i
[i-i lacul \la mare”, s\-mi propun\
spre v`nzare ultima sticl\ de c\p[un-
ic\, dup\ cum se laud\. Dar nu mai a-
vem bani, s-au dus pe m`ncare. P`n\
ajunge Livia s\ contribuie [i ea la che-
t\, m\ plimb prin micul t`rg [i observ
c\ din tramvaie oamenii `[i lungesc
privirea spre mesele din t`rg. ~ntr-un
final, colega noastr\vine cu zece lei, spre
bucuria luiMihai [i a mea [i mergem s\
luam vinul. Tot ro[u, dar de alt\ firm\
[i cu alt gust, era [i siropul din sticla
cu aspect ieftin al b\tr`nei care ne-a
luat-o `nainte viteje[te. ~n m`na st`n-
g\ ]inea str`ns sucul cu E-uri, iar ̀ n cea
dreapt\ un co[ cu preparate naturale.
P`n\ la urm\, nimeni n-a murit din
prea multe adaosuri artificiale.

Georgel CCOSTI}|

Corturile de un albastru ]ip\tor `n-
scriu un semicerc. Parcarea m\n\stirii
Golia g\zduie[te amatorii de produse
bio, eco sau handmade care se plim-
b\ de la un stand la altul, iar comerci-
an]ii te `ndeamn\ insistent s\ z\bo-
ve[ti `n fa]a preparatelor at`t de atent
muncite. Nu `i dezn\d\jduie[te `n\du-
[eala de sub norii parc\ de var\ timpu-
rie, nici drumul lung la care au pornit
cu desaga plin\ de diminea]\ sau cum-
p\r\torii care se las\ prea mult a[tepta]i.
T`rgul este aproape gol, iar curio[ii r\z-
le]i nu poposesc prea mult `n fa]a me-
selor pline de bun\t\]i.

Imediat l`ng\, un apicultor a ex-
pus, printre lum`n\ri pentru biseric\, [i
borc\nele cu propolis, candele din cea-

r\, sculptate `n form\ de Mo[ Cr\ciun
sau `ntruchip`nd `ngera[i, pe care „le
po]i face cum vrei tu, ori la c\ldur\ –
dar s\ ai grij\ s\ nu le tope[ti, c\ dup-aia
ai muncit degeaba – ori sculpt`ndu-le
cu un briceag sau cu o lam\ foarte
sub]ire de cu]it.”

Concuren]a, un alt pris\car, ceva
mai s\rac `n ofert\, a umplut masa cu
miere de v`nzare. Standul `ns\ nu este
supravegheat de nimeni, a[a `nc`t fie-
care s-ar putea servi dup\ bunul plac.

Noi `̀nc\ aavem ggospodine
Chiar [i a[a, aflu de la vecinul de

stand c\ „nu [tiu unde a disp\rut, dar
dac\ vrei ceva `]i pot da eu p`n\ se `n-
toarce proprietarul”. Este de loc din
C`mpulung Moldovenesc [i comerci-
alizeaz\ dulce]uri [i siropuri naturale
de ani de zile. Ca dovad\ a calit\]ii
produselor, `mi poveste[te c\ a fost [i
`n str\in\tate s\ expun\, unde a f\cut
v`nz\ri „chiar bunicele. Pentru c\,
acolo, o dulcea]\ de afine f\cut\ ca la
mama acas\ este chiar inedit\, nu
g\se[ti pe toate drumurile, ca la noi.
C\ `nc\ avem gospodine [i ele mai
fac `n cas\ c`nd e sezon, ei habar n-au
de a[a ceva”.  

Trec destul de repede pe l`ng\
standul handmade, cu cercei din r\[in\
sintetic\ [i ajung `n fa]a unei doamne
care vinde, pe l`ng\ salata de sfecl\
cu hrean, [erbet. De toate felurile: de

zmeur\, afine, trandafiri, l\m`ie sau  de
c\tin\, pentru c\ „azi cump\r\torul vrea
diversitate [i asta trebuie s\-i d\m,
nu?”. Tot c\tin\ g\seasc [i la ultimul
stand, a[ezat\ l`ng\ produse lactate, [i
ele bio, de data aceasta `mbuteliat\ `n
sticle de jum\tate de litru, f\cut\ suc
[i `ndulcit\ cu miere. Colegii de stand
`l `ntrerup pe domnul care-mi explic\
foarte serios despre beneficiile c\tinii,
cu un „scuz\-l domni[oar\ c\ vorbe[-
te parc-ar fi la casa de copii, dar [tii
tu, e din Podu Iloaiei. Hai aici la br`n-
zeturi, c\ eu stau `n Ia[i, altfel vor-
bim”, dup\ care m\ `ndeamn\ s\ gust
din orice tip de br`nz\, „c\ de la noi
clientul tre’ s\ plece z`mbind”.

Livia RRUSU

M\ uit pe geamul tramvaiului cu
speran]a c\ a[ putea surprinde ima-
ginea unui tîrg în spirit medieaval, cu
mult\ lume, g\l\gie [i mi[care. Dar
în momentul în care ajung în fa]a ta-
rabelor cu preparate pascale, v\d doar
corturile p\zite de proprietari. Pe ici,
pe colo se mai plimb\ cîte un cum-
p\r\tor r\t\cit. Încep c\l\toria din locul
unde v\d mai mult\ lume. „Produse
autohtone ave]i?”, întreab\ o femeie
modest îmbr\cat\ [i gîrbovit\, adul-
mecînd o bucat\ de s\pun cu gliceri-
n\. Vînz\toarea care cu un minut în
urm\ se l\uda c\ marfa ei e adus\ din
Anglia, scoate la v\zul curioasei ni[-
te buc\]i de ceva alb, care arat\ mai

pu]in atr\g\tor decît prototipul de pe
mas\. „Astea au miros mult mai pu-
ternic [i nu s`nt sintetice, de ce nu le
scoate]i la vînzare? S\ nu crede]i c\
nu vor fi apreciate doar pentru c\ ara-
t\ mai urît, s`nt lecuitoare...”, `ncepe
femeia s-o certe cump\tat pe st\pîna
expozi]iei de mirodenii.

S\n\tate ss\ ffie!
P\r\sesc be]ia de arome [i m\ în-

drept spre bijuterii, dar pe drum m\
împiedic de aurul frumos repartizat în
borcane ce lic\re[te la soare. Apicul-
torul Mihai, v\zînd c\ m\ tot uit vr\-
jit\ la bog\]ia dulce de pe tarab\, m\
invit\ la degustare. ~n timp ce încerc
s\ încarc mai mult\ miere pe ]epu[ca de
lemn, `mbl`nzitorul de albini îmi pro-
pune, f\c`ndu-mi cu ochiul, s\ cum-
p\r ni[te licoare la cel mai avantajos
pre]. Convins\ de apicultorul cu dar de

negustor, bag mîna în buzunar cu in-
ten]ia de a scoate ni[te bani, dar îmi dau
seama c\ nu-mi pot permite acest lux
[i-mi îndrept toate gîndurile înapoi
spre bijuterii.

„E plecat\ doamna”, îmi spune
vecina standului de giuvaeruri din
plastic colorat. Pe tejgheaua aceste-
ia era f\cut\ o piramid\ întreag\ nu-
mai din borcane cu ceva ro[u în ele.
„De-ar [ti lumea cît\ s\n\tate are sfe-
cla, taraba asta demult at fi fost goa-
l\, mai ales c\ am pus [i hrean acolo”.

Mai arunc o privire în jur [i dau cu
ochii de o vitrin\ plin\ de mezeluri la
care st\ o doamn\ îmbr\cat\ scump
[i alege r\sf\]at cîte un pic din toate so-
iurile de carne. M\apropii de mas\, m\
uit în ochii vînz\toarei [i-i zic: „e cam
pu]in\ lume ast\zi...”, iar femeia îmi
dest\nuie destul de sec c\ e mai valo-
ros un om care vine [i cump\r\ decît
zece care trec [i doar se uit\.

Daniela VVORTOLOMEI

Lec]ie de gastronomie
`n parcare

Pre] de un weekend, la
m\n\stirea Golia, pe

l`ng\ slujbele obi[nuite,
s-a f\cut loc gospodine-
lor s\ `[i `n[ire merindele.
Cu o s\pt\m`n\ `naintea
S\rb\torilor Pascale, ie-
[enii au g\sit pe mesele
din parcarea cl\dirii sfin-
te dulce]uri de trandafir
[i cozonac, dar [i br\-
]\ri din plastic ori de r\-
[in\. Au lipsit doar ou\le
`ncondeiate, dar oame-
nii nu le-au sim]it lipsa.
P`n\ la Pa[te mai s`nt
[apte zile de post.

De vineri p`n\ duminic\ am avut dezlegare la carne

P\catul din 
fa]a bisericii

 b\tr`nica se uit\ cu jind
la o bucat\ de br`nz\

 dou\ sticle de vin natural m\ fac s\ `nghit `n sec

Izuri de frupt 
`nvelite `n [erbet

Piramida gust\rilor iu]i
 p\r\sesc be]ia de
arome [i m\ îndrept spre
bijuterii

 un alt pris\car, ceva mai s\rac `n ofert\, a umplut
masa cu miere de v`nzare

T`rgul care sf`r[e[te postuu ll

Buc\t\resele fac dulce]uri bune
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Am reglementat-o [i pe asta!

Studen]ii universit\]ilor din Ro-
m=nia au, `ncep`nd cu luna aprilie a
acestui an, un statut propriu, mai exact
un Cod al Drepturilor [i Obliga]iilor.
Acesta a fost semnat pe 30 martie de
c\tre de c\tre ministrul Educa]iei, Cer-
cet\rii, Tineretului [i Sportului
(MECTS), C\t\lin Baba, [i de c\tre
liderii celor trei federa]ii studen]e[ti din
Rom=nia: Alian]a Na]ional\ a Or-
ganiza]iilor Studen]e[ti din Rom=-
nia (ANOSR), Uniunea Na]ional\ a
Studen]ilor (UNSR) [i Uniunea Stu-
den]ilor din Rom=nia (USR). Dez-
baterile pe aceast\ tem\ au `nceput `ns\
`nc\ din 2007 [i a fost nevoie de mai
bine de cinci ani pentru a fi legiferat,
dup\ o serie de proteste [i manifest\ri
na]ionale ale tinerilor. 

Referitor la implementarea statu-
tului, conducerea Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Ia[i (UAIC),
consider\ c\ nu era necesar\ nici m\car

adoptarea acestuia, exist`nd deja un
regulament care preciza at`t drepturile
c`t [i obliga]iile studen]ilor. Reprezen-
tan]ii institu]iei de `nv\]\m`nt superi-
or cred c\ ra]iunea celor care au dorit
aceste reglement\ri este una de tip co-
lectivist, nepotrivit\ pentru `nv\]\m`n-
tul superior de calitate. „~n nici un caz
nu era nevoie s\ avem un astfel de cod.
Care s`nt `n termeni economici clien]ii
unei universit\]i? Studen]ii s`nt. Prin
urmare, de ce trebuie s\ facem supra-
reglementare pentru orice activitate pe
care universitatea o desf\[oar\ de cel
pu]in un secol [i jum\tate?”, a apreciat
prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul
UAIC. Mai mult, acesta consider\ c\
ligile sau asocia]iile studen]e[ti doresc
ca, prin implementarea codului, s\ ca-
pete un statut juridic care s\ le ̀ nt\reas-
c\ pozi]ia lor de negociere. „Liderii
acestor ligi, care se asociaz\ la anu-
mite for]e politice, vor de fapt s\ de-

cid\ [i s\ fie pe picior de egalitate cu
liderii sindicatelor din economie, ca mai
apoi s\ fac\ diverse jocuri politice. A-
cest cod al studentului este o eroare din
punct de vedere intelectual, academic
[i mai ales economic”, a mai ad\ugat
prof. univ. dr. Vasile I[an. 

De asemenea, acesta contest\ ne-
cesitatea includerii articolului conform
c\ruia studen]ii `[i pot evalua dasc\lii,
universitatea fiind obligat\ s\ aib\ o
astfel de verificare periodic\ a perso-
nalului didactic de c\tre studen]i prin
regulament, prin metodologia de acre-
ditare a programelor de studii sau prin
manualul de management al calit\]ii.
„Ca orice client, studentul are posibi-
litatea de a alege, se poate duce `n ori-
care alt\ institu]ie de `nv\]\m`nt supe-
rior. Trebuie s\ ie[im din acest colec-
tivism, pentru c\ universitatea se adre-
seaz\ unor min]i individuale, dornice
de `nv\]\tur\, se adreseaz\ acelor per-
soane care au libertatea de a alege”, a
completat rectorul UAIC.

Pe de alt\ parte, la Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve-
terinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
din Ia[i (USAMV), noul statut al stu-
dentului este considerat ca fiind o m\-
sur\ benefic\ pentru mediul universitar.
„Un cod al studentului era necesar [i,
chiar dac\ noi avem trecute multe din
elementele prezentate `n Carta noastr\
universitar\, vom rectifica, dac\ va fi
cazul, dup\ ce vom analiza actul nor-
mativ aprobat”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile V`ntu, rector USAMV. Acesta
a mai precizat c\ institu]ia de ̀ nv\]\m`nt
superior nu se va opune implement\-
rii acestuia, dac\ este legitim.

Situa]ia este `ns\ diferit\ la Uni-
versitatea de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” din Ia[i (UMF),
unde, conform conducerii, majoritatea
prevederilor au fost aplicate `nainte ca
acest cod s\ fie semnat. „Aproximativ
99% din acest statut face deja parte
din regulamentul Senatului. Noi am
sus]inut `ntotdeauna aceste prevederi,
de aceea au fost [i numeroase dezba-
teri na]ionale `n aula UMF. Cred c\
este un lucru foarte bun ca s-a validat,
pentru c\ reprezint\ [i un mijloc de
participare al studen]ilor `n via]a uni-
versit\]ii. Era absolut necesar\ adop-
tarea acestuia pentru c\ d\ un cadru
general activit\]ii, l\s`nd `n acela[i timp
ocazia universit\]ii de a-[i decide mo-
dul ̀ n care particip\ studen]ii la activi-
t\]ile de conducere [i de management”,
a declarat prof. univ. dr. Vasile Ast\-
r\stoae, rectorul UMF.

Primul ppas cc\tre 
legitimitate

~n luna noiembrie a anului trecut,
membrii asocia]iilor studen]e[ti au ma-
nifestat ̀ n strad\ pentru ca MECTS s\
emit\ ordinul care s\ legifereze Statu-
tul Studentului. La acea vreme, minis-
terul hot\r`se ca statutul s\ fie apro-
bat, ̀ ns\ cu anumite schimb\ri care ar fi
[tirbit mare parte din drepturile pe care

ace[tia le cereau. Ast\zi, studen]ii con-
sider\ c\, pentru a fi aprobat, au fost
nevoi]i s\ lase foarte mult de la ei, dar
[i s\ accepte drepturi care vor fi `ntot-
deauna valabile doar pe h`rtie. „Unul
dintre articolele codului men]ioneaz\
faptul c\ studen]ii pot beneficia de ̀ m-
prumuturi prin Agen]ia de Credite [i
Burse pentru Studen]i, `ns\ de fapt acest
lucru nu este posibil pentru c\ agen]ia
nici m\car nu se ocup\ cu a[a ceva. Cu
alte cuvinte, este o prevedere doar la
nivel teoretic, care sun\ bine pe h`r-
tie”, a declarat Bogdan Federeac, stu-
dent `n anul I de master la Facultatea
de Litere a UAIC [i reprezentant al
studen]ilor `n Senatul institu]iei. 

~ns\, `n general, chiar dac\ minis-
terul a intervenit asupra prevederilor
statutului, membrii federa]iilor studen-
]e[ti care au elaborat proiectul sus]in
c\ punctele esen]iale ale acestuia au
r\mas valabile, fiind scoase doar arti-
colele care intrau ̀ n contradic]ie cu Le-
gea Educa]iei. „Au fost dezbateri des-
tul de intense cu privire la p\r]ile care se
suprapuneau, `ns\ `n mare cred c\ este
un lucru bun f\cut. Este ceea ce a[tep-
t\m de at`ta timp, chiar dac\ nu a ie[it
`ntocmai `n forma pe care o doreau
studen]ii”, a precizat Ionu] Poenaru,
pre[edintele UNSR.

La ddisectat dde ddrepturi
La Politehnic\, `n anii preceden]i,

evaluarea dasc\lilor se f\cea sub form\
de raport al tuturor cadrelor didactice
din institu]ie, dup\ ce fiecare student
d\dea o not\ sau un calificativ. „Acum
nu este o diferen]\ foarte mare, am pro-
pus ca evaluarea s\ fie f\cut\ de c`]iva
studen]i care pot da o p\rere clar\,
obiectiv\ despre calitatea didactic\ a
profesorilor, `ns\ nu a fost acceptat\
aceast\ propunere. Probabil c\ vom
r\m`ne la vechea form\, doar c\ va fi
public\ de acum `ncolo”, a spus C\-
t\lin H\isan, reprezentant al studen-
]ilor ̀ n Senat de la Facultatea de Cons-
truc]ii [i Instala]ii a UTI. Studen]ii
din Ia[i cred c\ [i ei au un cuv`nt de
zis privind calitatea actului educa]io-
nal evalu`nd cadrele didactice care `i
`ndrum\. „Av`nd `n vedere c\ scopul
universit\]ilor este acela de a preg\ti
tineri, mi se pare normal s\ fie [i
studen]ii consulta]i `n acest sens. Nu
mai s`ntem `n [coala general\ sau la
liceu c`nd nu conta p\rerea noastr\,
facultatea este la un alt nivel”, a
declarat Silviu Tiron, pre[edintele
Ligii Studen]ilor Economi[ti (LSE).

Totodat\, prin aplicarea statutului,
studen]ii au posibilitatea de a refuza s\
petreac\ mai mult de opt ore pe zi `n
cl\direa universit\]ii, m\sura fiind lua-
t\ `n special pentru a veni `n ajutorul
masteranzilor. „Este o decizie foarte
bun\ ̀ n condi]iile ̀ n care aceast\ form\
de `nv\]\m`nt se axeaz\ pe multe ore,
uneori de la opt diminea]a la opt seara,
la sf`r[it de s\pt\m`n\. Aplicarea aces-
tora ar `nsemna `ns\ ca unele orare s\
dispar\”, a ad\ugat Bogdan Federeac

de la UAIC. Pe de alt\ parte, reprezen-
tantul studen]ilor de la UTI, C\t\lin
H\isan, crede c\ astfel de cazuri s`nt
foarte rare, eventual tinerii beneficiind
de pauze `ntre calupurile de cursuri [i
seminarii. „Mi se pare oarecum irele-
vant\ aceast\ men]iune pentru c\ eu,
cel pu]in, `n cinci ani de facultate, nu
am avut nici o zi `n care s\ stau mai
mult de opt ore ”, a ad\ugat acesta.

F\r\ mmedie `̀n SSenat
O alt\ prevedere care `mparte [i stu-

den]ii `n dou\ tabere este cea conform
c\reia ace[tia pot fi ale[i `n structuri
decizionale indiferent de media pe ca-
re o au, ̀ ns\ nu mai mult de patru ani de
zile, cu sau f\r\ ̀ ntrerupere. „De[i acest
lucru este prev\zut [i `n Carta Univer-
sit\]ii, la UAIC s-a stabilit ca media
minim\ s\ fie opt, prevedere care se
bate cap `n cap cu un articol din sta-
tut. Nu mi se pare normal s\ existe o
limit\ impus\, pentru c\ un student care
are restan]e [i nu are media opt [tie [i
despre problemele studen]ilor afla]i `n
aceea[i situa]ie, nu doar despre prob-
lemele celor cu media zece”, a ad\ugat
Bodgan Federeac. La polul opus, stu-
den]ii din structura de conducere a UTI
consider\ c\ este important\ situa]ia
[colar\ sau implicarea `n via]a studen-
]easc\ a reprezentan]ilor din Senat. „F\-
r\ discriminare, nu orice student poate
s\ fac\ parte dintr-un for de conducere,
trebuie s\ participe mereu la [edin]e,
s\ ias\ ̀ n eviden]\, pentru c\ astfel poa-
te fi ales [i tot a[a `[i p\streaz\ [i pozi-
]ia. Ajunge oarecum s\ fie la m`na ce-
lorlal]i studen]i”, a explicat C\t\lin
H\isan. 

Un alt drept stipulat `n articolul
12 din Statutul Studentului se refer\
la gratuitatea de care beneficiaz\ stu-
den]ii pentru eliberarea actelor de stu-
dii. Dar nici aceast\ prevedere nu este
v\zut\ ca fiind necesar\ de c\tre repre-
zentan]ii studen]ilor. „Nu mi se pare c\
merita consemnat acest drept pentru c\,
cel pu]in la noi, la UTI, nu s-au perce-
put nici p`n\ acum taxe pentru ob]inerea
unor documente. Sau dac\ au existat,
erau sume foarte mici, aproape inse-
sizabile”, a conchis C\t\lin H\isan.

***
Dincolo `ns\ de drepturile [i `nda-

toririle pe care le vor avea de acum
`ncolo studen]ii universit\]ilor ie[ene,
ceea ce r\m`ne dup\ adoptarea acestei
legi este, conform rectorului UAIC,
prof. univ. dr. Vasile I[an, „impresia u-
nei societ\]i de inginerie social\, care
nu va duce la calitatea actului didactic,
ci doar la o realitate virtual\.” Oricare
ar fi prevederile unui cod ideal al stu-
den]ilor, aplicarea acestuia mai are `ns\
nevoie de un criteriu care este indis-
pensabil la ambele capete ale actului
didactic [i care nu e cuprins `n nici o
lege: bunul sim].

M\d\lina OOLARIU
Anca TTOMA

Noul Statut al Studen]ilor
promite prea multe
Universit\]ile din Ia[i se preg\tesc s\ pun\ `n apli-

care prevederile noului Statut al Studentului. Dac\
acesta a fost publicat `n Monitorul Oficial pe 4 aprilie,
institu]iile de `nv\]\m`nt superior ie[ene au, conform
codului, 60 de zile la dispozi]ie s\ g\seasc\ cele mai
bune forme de implmentare a acestuia. Comunitatea
academic\ ie[ean\ este `ns\ `mp\r]it\. Pe de o parte,
unele universit\]i v\d statutul ca fiind o „eroare din
punct de vedere intelectual, academic si mai ales eco-
nomic”, `ns\ schimb altele admit c\ este „o m\sur\
benefic\” sau afirm\ c\ au sus]inut aceste prevederi
`nc\ de c`nd documentul era doar o ciorn\. Studen]ii
`ns\ s`nt sceptici. Cu to]ii cred c\ era nevoie ca cineva
s\ le delimiteze drepturile [i responsabilit\]ile, dar se
tem ca reglement\rile s\ nu r\m`n\ doar pe h`rtie.

Studen]ii s-au s\turat de minciuni

 c`teva articole prezint\
situa]ii care nu se aplic\
la toate unversit\]ile din
]ar\  forma actual\ a
textului nu este cea pe
care au propus-o ini]ial
federa]iile
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C\zu]i din locul de onoare

Unii [i-au p\r\sit cazarma `nainte s\ afle c\ n-aveau
de ce s\ fug\, al]ii pur [i simplu n-au vrut s\ mai

lupte. Dezertori s`nt, `ns\ [i aceia care n-au plecat, dar
stau feri]i de responsabilit\]i [i-i judec\ pe cei r\ma[i
`n urm\. Fie c\ s-au `ndep\rtat de vise, de oameni
dragi ori de moral\, de la[itate se fac to]i vinova]i.

 s\ vin\ periodic cineva la fiecare cet\]ean [i s\-l `ntrebe care-i motivul pentru
care mai st\  c`nd e[ti de unul singur, `n b\rcu]a ta, e mai pu]in probabil s\ faci
r\u cuiva  mul]i f\ceau parte din doctrin\ f\r\ s\-i `mpart\ idealurile

Dezertori nu s`nt neap\rat cei ca-
re pleac\. Prefer unul care dispare [i
de care nu mai auzim niciodat\ dec`t
cineva ce st\ [i intoxic\ popula]ia (`n
cazul politicienilor din structurile cen-
trale) sau orice mediu `n care activea-
z\.

Din p\cate, la noi e fix invers.
Pleac\ cei buni [i r\m`n lichelele, vor-
ba lui Liiceanu. Nu m\ refer la to]i,
bine`n]eles. Niciodat\ nu e bine s\ ge-
neralizezi. ~ns\ tendin]a cam asta e:
se `ndreapt\ c\tre „meleaguri mai bu-
ne” [i mai prospere medici, cercet\-
tori [i profesori care ajung v`nz\tori
la supermarket [i r\m`n gol\na[i care
`ncep afaceri dubioase sau se apuc\
de furti[aguri de telefoane, portofele,
terenuri, voturi, ce vre]i voi.

Ar trebui f\cut a[a cum se proce-
deaz\ `n aeroport sau `n vam\, la ie-
[irea din ]ar\, c`nd te `ntreab\ care-i
motivul plec\rii. S\ vin\ periodic ci-

neva pe la fiecare cet\]ean, cam cum
se face recens\m`ntul [i s\-l ̀ ntrebe ca-
re-i motivul pentru care mai st\. „A,
freci menta?” S\-l ia frumu[el de m`-
nec\ [i s\-l dea afar\, s\ fac\ loc ce-
lor buni. S\-i trimit\ `n China, la fa-
brica Apple. Am `n]eles c\ e destul loc
de munc\ acolo [i angaja]ii nu se pl`ng.

Nu, dezertori nu s`nt neap\rat cei
care pleac\. ~n ce prive[te siguran]a [i
bun\starea neamului, mai degrab\ s\-i
privim cu ochi `ncrunta]i pe cei care
au p\r\sit decen]a [i bunul sim], dar
mai stau degeaba pe-aici. Cei care se
pl`ng c\ avem un sistem fiscal prost,
dar fac parte din segmentul corupt al
acestuia. Cei care nu reu[esc s\ termi-
ne liceul [i se apuc\ de „combina]ii” [i
de furat. Ei s`nt adev\ra]ii dezertori ai
neamului, restul doar s-au pierdut pe
drumul dintre bani, dezam\gire [i spe-
ran]\.

Ioan SSTOLERU

Cred c\ dintotdeauna m-am `n-
trebat, diminea]a, un lucru la care,
de-a lungul zilei, am uitat s\ r\s-
pund. Verbal. Pentru c\ faptele 
mi-au dovedit, la milimetru [i pic\-
tur\, c\ n-aveam dreptul s\ m\ `n-
treb de ce fug al]ii de lucrurile care
`i leag\, care-i fac responsabili de
una, de alta. {i asta pentru c\ to]i o
facem, cu setea de-o libertate care
se pl\te[te `nt`rziat.

Fugim direct, f\r\ t\gad\ [i u-
neori chiar f\r\ frica vreunui regret
pe con[tiin]\. S\ recunoa[tem c\
am l\sat de izbeli[te mai mul]i oa-
meni [i mai multe vise dec`t ne pu-
tem aminti. {i ce-i mai r\u e c\ multe
erau chiar visele noastre, dar ne-am
scuturat de ele cum scuturi o umbre-
l\ de pic\turile lipite de cupola ei. 

N-avem spiritul acela de „p`n\
`n p`nzele albe” sau l-am l\sat s\ se
pr\fuias\ pe undeva [i ne-am deprins
cu ridic\rile de umeri c`nd s`ntem
tra[i de m`nec\ [i cu decalajul spr`n-

cenelor c`nd ni se ]in predici. De fapt,
cei care `ncearc\ s\ ne scuture de
mofturi [i s\ ne lege de „ceva”-uri-
le pe care le tot sl\vim ca scopuri `n
via]\ [i-apoi le abandon\m nu fac
dec`t s\ ne fereasc\ de momentul `n
care ne-am uita `n urm\ la cor\biile
pline de ]eluri [i am vedea cum se
las\ velele [i se umple pupa cu ap\. 

Pe unele le regret\m, pe altele le
uit\m, `ns\ nici una nu se repar\ sin-
gur\. {i gre[eala cea mai mare `n a
ne l\sa cor\biile s\ se `nece e c\ fu-
gim f\r\ s\ ne g`ndim la cei care r\-
m`n s\ lupte cu apele. C`nd e[ti de
unul singur, `n b\rcu]a ta, nu-i indi-
cat da-i mai pu]in probabil s\ r\ne[ti
pe cineva g\urind o sc`ndur\ [i de-
zert`nd spre ]\rm. 

Nu-s `n m\sur\ s\ depl`ng soarta
altor vele, c`nd de multe ori am re-
nun]at [i eu. La sentimente, la schi-
]e pentru un viitor pr\p\dit `n sta-
diul de proiect. S`nt [i eu, c`nd m\
trezesc [i m\ `ntreb „de ce?”, tot un
Dorel care se mi[c\ mai cu talent
numai c`nd poate s\ fug\ de r\spun-
dere.

Anca TTOMA

C`nd m-am n\scut, societatea era
m\cinat\ de frica lor. Erau umbrele,
frunzele, pere]ii, du[manii, prietenii
iar, uneori, familia. Mi se pare ciudat,
uit`ndu-m\ `n urm\ acum, [i s`nt con-
vins c\ nu voi reu[i niciodat\ s\ `n]e-
leg o astfel de teroare dac\ nu am
tr\it-o. Pentru c\ eram prea mic c`nd
s-a terminat Epoca de Aur [i nici nu
mi-a povestit nimeni despre puterea
pe care ei o aveau. {i am aflat cine
s`nt `n modul cel mai bizar, din `nju-
r\turi. Se strecuraser\ `n limbajul nos-
tru, al copiilor din spatele blocului.
Dincolo de fraier, macaronar, bulan-
giu, prost, idiot sau cretin, printre be-
ton, cool sau marf\, [i-a f\cut loc [i
„securist”. Erai confuz c`nd te striga
cineva a[a, nu [tiai dac\ te `njur\ de
mam\ sau de tat\ [i ajungeam cel mai
des s\ ne fug\rim c`t ne l\sau pl\m`-
nii. 

Abia recent mi-am dat seama c\
mul]i dintre ei f\ceau parte din
doctrin\ f\r\ s\-i `mpart\ idealurile.
Un soi de profitori sadici care, dup\
Revolu]ie, s-au transformat `n cei

mai mari dezertori pe care i-a cunos-
cut aceast\ ]ar\. Doar cei purs`nge au
luat secretul cu ei `n morm`nt sau [i l-
au aninat de piept ca o medalie mor-
bid\ de onoare, fiind dispu[i s\ r\s-
pund\ pentru ceea ce au f\cut. Restul
au min]it, s-au fofilat [i, dup\ ce au
ob]inut imunitate politic\, au `nceput
s\-[i cear\ scuze. Nu ei s`nt responsa-
bili pentru sutele de oameni pe care
i-au tr\dat [i nici pentru zecile de mii
de mor]i. Nu puteau s\ se opun\. Cei
care o f\ceau `nfundau `nchisorile.

Ar fi fost `ns\ mai bine s\ moar\
cu demnitate acolo dec`t s\ ]in\ cu
din]ii de putere. ~n lag\rele mor]ii au
ajuns cei cu dragoste de neam [i patrie.
Dezertorii erau afar\, cu biciul `n m`-
n\. Iar ast\zi `ncerc\m s\ arunc\m
dup\ ei cu o lege ve[tejit\ a lustra]iei,
c`nd ar trebui s\ milit\m pentru apro-
barea pedeapsei cu moartea. Pentru c\
istoria ne-a `nv\]\t: cei mai mari de-
zertori s`nt cei care nu pleac\ din co-
rabie c`nd `[i schimb\ pavilionul.

C\t\lin HHOPULELE 

Primii care-au `nchinat steagul

Recens\m`nt [i deportare
 mai degrab\ s\-i privim cu ochi `ncrunta]i pe cei care
au p\r\sit decen]a [i bunul sim]

S-au murd\rit p`nzele albe
 nu ne g`ndim la cei ca-
re r\m`n s\ lupte cu apele

 ar fi fost mai bine s\ moar\ cu demnitate acolo dec`t
s\ ]in\ cu din]ii de putere

Era `nceput de prim\var\ c`nd au
intrat ru[ii `n satul bunicii. Oamenii
se preg\teau de Pa[te, zoreau `mpre-
jurul gospod\riei, alergau pe la
iarmaroc, iar inamicii b\teau la u[\.
Veneau cu g`nduri `ntunecate de co-
tropire. ~ntr-o dup\-amiaz\ au intrat
pe drumurile c\tunului [i atunci frica
s-a oblojit `n casele s\tenilor. De
cum a auzit de sosirea lor, str\buna
Elena a pus scara la pod [i le-a urcat
pe cele dou\ fete, Maria [i Ioana,
`mpreun\ cu mielu]a }uri [i o pasc\,
sus, unde le-a ascuns dup\ ni[te
mormane de vechituri. Acolo avea
m\icu]a credin]\ c\ solda]ii cei r\i nu
vor `ndr\zni s\ r\scoleasc\ dup\ bu-
nuri. Ea a r\mas jos s\-i `nt`mpine pe
ru[ii care umblau cu nesa] dup\ trib-
ut. La `nceput ei au `ntrebat-o de ani-
male. Ea le-a adus oile din ]arc. Pe ur-
m\ i-au cerut f\ina [i g\inile. B\tr`na
s-a dus `n c\mar\ [i a venit cu ]uha-
lul plin de pulbere alb\, iar apoi i-a
dus la cote] de unde solda]ii au luat
toate p\s\rile. 

A doua zi, dis-de-diminea]\, str\-
buna `mpreun\ cu copilele, cu mioa-
ra, [i doar cu o pasc\ `n desag\ s-au
al\turat s\tenilor care au plecat `n
pribegie, spre nordul ]\rii, unde au tr\-
it trei luni la mila cerului, ad\postin-
du-se sub c\ru]e [i ciugulind firmitu-
rile de la o zi la alta. C`nd au auzit c\
ru[ii s-au retras, to]i s-au `ntors acas\
chiar dac\ [tiau c\ acolo nu `i a[teap-
t\ dec`t tran[ee [i buruieni. Acum,
`ns\, satul bunicii este `n floare, chiar
dac\ numai oamenii b\tr`ni `i dau cu-
loare. Copiii lor au plecat peste tot `n
lume [i nu s-au mai `ntors. Le trimit
pachete, `i sun\, c`teodat\ vin `n vi-
zit\ la s\rb\tori, dar mai mult de o lu-
n\ nu stau ̀ n curtea p\rinteasc\ [i nici
nu nu se g`ndesc s\ se `ntoarc\ defi-
nitiv. Tinerii `[i p\r\sesc mi[ele[te c\-
tunul, pentru c\ via]a lor este dincolo
[i nu `n satul la care bunicii au revenit
[i dup\ ce ru[ii l-au m`ncat de viu. 

Iulia CCIUHU

Toat\ via]a lui, mai bine de pa-
truzeci de ani, [i-o tr\ise la st\p`n.
Nu [tia ce-nseamn\ s\-]i vezi de
rostul t\u, c\ci `mp\ratul nu-i d\-
dea vreme nici c`t s\ respire. Nici
copii, nici muiere, nici m\car o ]ii-
toare n-avea, c\ci muncea zi [i noap-
te, f\r\ r\gaz. Nici de Dumnezeu
nu [tia slujitorul nostru credincios,
c\ci nici duminica nu mai prididea
cu socotelile st\p`nului. 

Oamenii regatului r`deau care
mai de care de el, c`nd `l mai prin-
deau tr\g`nd dintr-un chi[toc de tra-
buc la poarta `mp\r\]iei. Din „fra-
ier” [i „slug\ proast\” nu-l mai sco-
teau, iar de vrednicia lui r`deau ca
de-o tar\ proast\. De-l mai aflau la un
p\h\rel la cr`[m\, `ncepeau a arun-
ca `n el cu bulg\ri de ocar\, c\ci nu-l
]inea fierea la mai mult de cincize-
ci de t\rie. A[a sf`r[it cum era mereu,
numai b`te-[i lua peste spinare [i de
la \l de-l servea [i de la tovar\[i. O-
mul nostru nu gr\ia nimic nicioda-
t\. Nu-i p\sa de oameni [i de vorbe-
le lor, aproape c\ nici nu-i pricepea.
Doar m\rul lui Adam i se mai umfla
de c`te o `nghi]itur\ `n sec, parc\ f\r\
pricin\. 

A[a aplecat de spate [i f\r\
simbrie cum se purta, pe drept cuv`nt
puteai spune c\ face umbr\ p\m`n-
tului degeaba [i c\ m\-sa `l f\cuse la
be]ie, [i h`d, [i bleg, [i f\r\ noroc.
Mai bine ar fi sf`r[it cu via]a, `i
spuneau to]i. N-avea cine a-l pl`nge.
Pesemne c\ st\p`nul nu i-ar fi s\pat
nici m\car un morm`nt, l-ar fi arun-
cat ca pe un gunoi `ntr-o groap\ din
fundul cur]ii.

Soarta `ns\ i-a scos `ntr-o noapte
`n cale o femeie cu ochi goi [i pielea
zb`rcit\. Din ̀ ncol\ceala lor din ham-
bar avea s\ se nasc\ un nou destin
pentru omul nostru. Avea s\-[i lase
st\p`nul [i s\ se a[eze `n sf`r[it la ca-
sa lui, s\-aib\ grija muierii [i-a copi-
ilor, muncind bucata de p\m`nt [i p`n-
tecul femeii. Avea s\ c`[tige `n sf`r[it
simpatia [i pre]uirea tovar\[ilor. Avea
s\ nu mai fie fericit niciodat\.

Laura PP|ULE}

Ion, file de
poveste

 st\p`nul nu i-ar fi s\pat
nici m\car un morm`nt

Buruieni `nc\ tinere
 ea a r\mas jos s\-i `nt`mpine pe ru[ii care umblau cu
nesa] dup\ tribut

Umbra care nu apune

Mul]i s-au fofilat [i-au `nceput s\-[i cear\ scuze

C`]iva ar face mai bine s\ plece



Cunoa[te Casa de Cultura a Stu-
den]ilor ca-n podul palmei, aici fiind
de fapt locul ̀ n care a crescut. Tat\l s\u,
care lucra aici de dinainte ca t`n\rul
coregraf s\ se nasc\, ̀ l aducea ̀ n mod
frecvent, iar femeile de serviciu aveau
grij\ s\ nu se piard\. „Am realizat c\
s`nt `n institu]ie pentru prima oar\ a-
cum vreo 13 ani, c`nd am sim]it prac-
tic c\ fac parte din ceva [i asta a fost
dansul”. 

Alexandru Ignat, sau IGi, cum
mai este acesta cunoscut, `mi spune
cu entuziasm [i cu un z`mbet subtil
ce-[i face prezen]a dup\ fiecare
fraz\, c\ prima oar\ s-a apucat de
dans `n clasa a noua. A debutat cu
breakdance-ul pe care l-a abandonat
p`n\ la urm\ din cauz\ c\ „antrenorii
nu erau foarte preg\ti]i tehnic” [i a
ajuns `n final la streetdance. „M-am
apucat din dragoste pentru muzic\, nu
pentru dans. Pe mine m\ mi[c\ mu-
zica”.

Ast\zi, pe aceea[i podea de la

Quasar de pe care se ridica de jos
c`nd nu-i ie[eau trucurile acum 13 ani,
IGi transmite mai departe pasiunea
sa pentru streetdance. Despre acest
stil ]i-ar putea vorbi o zi `ntreag\, [i
tot nu te-ai plictisi. „E oarecum dan-
sul care a cobor`t din studio `n strad\.
Adic\ coregrafiile, care se f\ceau `n\-
untru cu liniile de balet [i de jazz, [i
ce era `n perioada pre-hiphop, au a-
juns afar\, unde nu mai s`nt reguli, a-
numite linii, nu mai trebuie respec-
tat nimic”, `mi spune t`n\rul `n v`rst\
de 26 de ani, ̀ n timp ce p\rul de un vi-
[iniu `nchis `i str\luce[te  `n soarele
care se `ntinde complet `n birou. 

Cel mmai iimportant ee ss\ nnu
te lla[i iintimat

Drumul parcurs pentru a ajunge
instructor a fost lung, `ns\ el sper\ s\
fie [i mai lung, deoarece e de p\rere
c\ Ia[ul are un poten]ial foarte mare
`n aceast\ ni[\, la care mereu simte

c\ poate `nv\]a [i pe al]ii din experi-
en]ele sale.

De[i a terminat Facultatea de
Tehnic\ Dentar\, IGi `mi spune c\
cel mai bine e s\ faci lucrurile care te
bucur\ [i nu neap\rat cele de ordin
practic, d`ndu-mi-l ca exemplu pe un
coleg de-al lui, care `n ciuda faptului
c\ a terminat olitehnica, a reu[it s\
ajung\ dansatorul lui Cerebel. „Ideea
e c\ faci o facultate, dar s\ fie ceva ce
`]i place”. 

De aceea, instructorul `i aprecia-
z\ pe cei veni]i s\ `nve]e cursurile sa-
le doar din pur\ pasiune. Chiar de la
prima lec]ie, acesta le mul]ume[te ce-
lor veni]ic\ ̀ ncearc\ s\ danseze hip-hop,
spun`ndu-le s\ fie aten]i la muzic\ [i
s\ nu se lase intimida]i de ceea ce fac,
dar cel mai imporant, „chestia pe care
le-o zic `n fiecare zi [i nu numai la pri-
mul curs este s\ se simt\ bine”. {i, de[i
`mi spune c\ mai s`nt persoane care
`n]eleg gre[it conceptul de dans, Ale-
xandru `ncearc\ mereu s\ transmit\
tuturor elevilor motto-ul s\u: „Dance
to express, not to impress” (n.r.: „Dan-
seaz\ s\ exprimi, nu s\ impresionezi”).

Iulian BB~RZOI
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Pe ritm de 1, 2, 3

„Alunelu’, alunelu’, hai la joc!/
S\ ne fie, s\ ne fie cu noroc!”, strig\
prichindeii de gr\dini]\ ]in`ndu-se
str`ns de m`n\. Pa[ii le fug ameste-
c`ndu-se [i fetele se mai opresc din
c`nd `n c`nd ca s\-[i [tearg\ s\nd\-
lu]ele. Unii `ncearc\ s\ prind\ mu-
zica de coad\, al]ii b\tucesc pe ritm,
dar to]i o privesc ]int\ pe „doamna
de dans”, a[a cum le place lor s\ `i
spun\ M\d\linei, instructorul lor. 

Dac\ nu i-ai auzi vocea care le

indic\ micu]ilor pa[ii ce urmeaz\, ai
crede c\ este ea `ns\[i un copil. M\-
run]ic\ de statur\, cu p\rul auriu ine-
lat [i obrajii de culoarea macului,
M\d\lina se pierde printre `nv\]\-
cei. „Am avut p\rin]i care de multe
ori m-au confundat cu elevii mei [i
treceau pe l`ng\ mine f\r\ s\ `[i dea
seama cine s`nt. Sau chiar [i educa-
toare care m\ pierdeau cu vederea
prin mul]ime”, recunoa[te amuzat\
fata. 

Suita ccu ppa[i mm\run]i 
Pe c`nd era un pic mai mare de-

c`t copiii c\rora le pred\ dans popu-
lar, a `nv\]at [i ea s\ „joace”. Avea
pe atunci [ase ani [i `[i aminte[te c\
mai mult ]op\ia dec`t d\n]uia, „dar
m\ mi[cam `ntruna, m\ f`]`iam, nu
aveam deloc stare. Aruncam [i eu pi-
cioarele, poate-poate ̀ mi ie[ea ceva”,
`[i aminte[te M\d\lina izbucnind `n
r`s. C`nd se `nsufle]e[te a[a tare, fe-
tei ̀ i apar ̀ n col]ul ochilor lacrimi, de
parc\ ar pl`nge, dar [i le [terge ̀ n gra-
b\ ca s\ se `ntoarc\ la copiii care au
terminat pauza. A[teapt\ r\bd\tori s\
se ̀ ntoarc\ „doamna” [i c`nd aud mu-
zica, aproape uit\ de tot ce au `nv\-
]at [i se `ndreapt\ r`z`nd unii c\tre

al]ii, mi[c`nd agitat din bra]e. M\-
d\lina abia reu[e[te s\ `i potoleas-
c\, roiesc `n jurul ei ca albinele pe
l`ng\ stup.

Pe l`ng\ orele pe care le ]ine la
cele [ase grupe de gr\dini]\, t`n\ra
coregraf\ pred\ [i dansuri arme-
ne[ti unor elevi de liceu care, spune
cu jum\tate de voce, „s`nt uneori mai
obraznici dec`t cei mici. Oricum, dan-
surile din Armenia s`nt foarte dife-
rite de ceea ce predau la «gr\di».
Dac\ acolo e mult\ agita]ie `n pa[i,
aici e mult calm [i o ordine care nu
`]i permite s\ deviezi de la coregra-
fie”. Recunoa[te c\ `i este mai greu
s\ `nve]e fetele de liceu s\ p\[easc\
lin, m\runt [i s\ fluture m`inile cu
ging\[ie, dec`t s\ monteze o suit\ b\-

t\ioas\ grupelor de gr\dini]\. Dar [i-a
`mbl`nzit r\bdarea pe parcursul ani-
lor `n care a dansat la Ansamblul
„Doina Carpa]ilor” [i la cursurile
de folclor de la Facultatea de Co-
regrafie pe care o urmeaz\ la Cluj.

~ns\ chiar [i a[a, are zile `n care
]ine p`n\ la trei cursuri, unul dup\ al-
tul [i iese „n\uc\ de cap”, cu r`sete-
le zgomotoase ale copiilor ̀ nc\ proas-
pete `n minte. Dar c`nd `i vede cu
br`ul `n trei culori `ncins la mijloc,
`mbujora]i de emo]ii [i privind-o `n-
truna ca s\ caute `n ea mi[c\rile ui-
tate, se simte ca o mam\ care `[i aju-
t\ odorul s\ fac\ primii pa[i. 

„Majoritatea s`nt zglobii, uit\ ce
urmeaz\ [i nu danseaz\ pe muzic\.
Dar am o elev\, Amalia, dintr-o gru-
p\ mare de n\zb`tio[i care m\ face
s\ mul]umesc zilnic Celui de Sus
pentru ceea ce fac, at`t e de talentat\”,
poveste[te „doamna de dans”, sco-
]`nd o fotografie din portofel. Din
imagine z`mbesc dou\ copile, una
blond\ cu p\rul lung buclat [i alta
brunet\, tuns\ b\ie]e[te. Dup\ ce se
ascunde pu]in, masc`ndu-[i z`mbetul
sub [uvi]ele inelate, recunoa[te:
„Cea crea]\ s`nt eu, s\ nu r`zi”.

Cristina BBABII 

Au fost odat\ artele frumoase de
care C\t\lina, o feti]\ cu ochi mari, al-
ba[tri, s-a `ndr\gostit. Ca `ntr-o po-
veste cu prin]i ne`nfrica]i, le-a cucerit
pe toate. Mai `nt`i s-a apropiat de mu-
zic\, descoperind vioara [i pianul, ca-
re i-au `nc`ntat copil\ria timp de nou\
ani. Pe urm\, s-a `nt`lnit pe r`nd cu
gimnastica, pictura [i cu dansul, rezul-
tatele de la competi]ii fiind [i acum
pilde ale unei rela]ii serioase, profesi-
onale. 

Dar dintre toate, muzica [i dansul,
prima [i ultima `nt`lnire cu crea]iile
zeilor, au fost evenimente remarca-
bile, dovad\ fiind vioara pe care a
mutat-o de acas\, din Basarabia, la
Ia[i, [i {coala de Dans – Bel Art pe
care a `nfiin]at-o aici. „A fost o pasi-
une pentru mi[care, ca mo[tenire din
partea p\rin]ilor, pentru c\ ei s`nt an-
trenori” recunoa[te C\t\lina, acum o
domni]\, care-[i ascunde v`rsta dup\ o
masc\ de adolescent\ vorb\rea]\. Du-
p\ ce a ajuns `n Rom=nia, student\ la
Facultatea de Litere a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza”, a c\utat s\

nu-[i abandoneze pasiunile, dans`nd ̀ n
forma]iile Quasar Dance [i Elegance.
~n total 13 prim\veri ie[ene `n pa[i
gra]io[i din care s-a n\scut visul unei
[coli pentru doritori, de[i „nu-mi su-
r`dea ideea de profesor. Mie `mi pl\-
ceau scena, reflectoarele [i aplauzele,
dar acum, dup\ dou\ trei-[edin]e cu oa-
meni care nu [tiau `nainte nimic, am
satisfac]ia s\-i v\d mi[c`ndu-se”. 

Din aceea[i mul]umire, `mpreun\
cu echipa al\turi de care a pus proiec-
tul Bel Art pe picioare, managerul
Marian Abutoaiei [i instructorii Lu-
chian Sandra [i Velni]a {tefan, ar
vrea s\ organizeze cursuri de dans `n
parc, pentru c\ ̀ n Ia[i mi[carea este ne-
glijat\.

O zi din calendarul C\t\linei `n-
seamn\ coregrafii noi, administra]ie,
cursuri [i [coal\, pentru c\ `n paralel
cu `nv\]\ceii s\i, este [i ea student\
la Academia de Muzic\ „Gh. Dima”
din Cluj. „Visez [i m\ trezesc tot `n
lumea asta, unde fac alte [i alte sce-
narii. Am trei caiete cu tot felul de
coregrafii [i idei, deoarece s\ `i pui pe

oameni cu fa]a spre public s\ fac\ ni[-
te pa[i este una, dar s\ faci ni[te dese-
ne, ni[te treceri, o poveste, este altce-
va”. Profesoara cu p\rul b\lai este se-
dus\ de rumba [i de tangoul argenti-
nian, `n care mi[carea nu e doar exe-
cu]ie [i tehnic\, ci pasiune [i senti-
ment, care atrag spectatorul `n cele c`-
teva minute ale melodiei pe care este
g`ndit\ povestea. De fapt, explica]ia
vine tot de la C\t\lina. „~n dans tim-
pul se dilat\. Piesa are trei minute, dar
tu de fapt creezi `n fiecare secund\ o
nou\ ipostaz\ a istoriei pe care o ilus-
trezi”. 

La un moment dat, povestea feti-
]ei a fost c`t pe ce s\ se intersecteze cu
altele de acela[i fel, ̀ mpletite ̀ n ]\ri un-
de dansatorii profesioni[ti au mai mult
succes, dar dup\ ce „mi-am luat bile-
tul [i mi-am f\cut bagajul c`nd am zis
c\ plec, a intervenit o situa]ie [i am r\-
mas. Cred c\ asta este soarta.”

Iulia CCIUHU

 pe c`nd era un pic mai
mare dec`t micu]ii c\rora
le pred\ dans popular, a
`nv\]at [i ea s\ ]op\ie

Copiii care joac\
`n trei culori

 „am trei caiete cu tot felul de coregrafii”  instruc-
torul `i apreciaz\ pe cei care `nva]\ din pur\ pasiune
 copiii roiesc `n jurul ei ca albinele pe l`ng\ stup

 profesoara cu p\rul b\lai este sedus\ de rumba [i de
tangoul argentinian

Din iure[ul de scheme
m`zg`lite indescifra-

bil, r\sar c`teva voci bi-
nevoitoare ale unor in-
structori de dans r\bd\-
tori. Aproape `]i [optesc
ce mi[care urmeaz\, ast-
fel `nc`t p`n\ [i cel mai
st`ngaci pasionat s\ `n]e-
leag\. S`nt `narma]i cu
mult\ iubire pentru tot ce
`nseamn\ fream\t, dar
se pierd pe c\r\rile `ntor-
tocheate ale unor institu]ii
care le taie aripile. {i `i ]in
`n acelea[i locuri de unde
nu pot zbura. Iar dac\ au
reu[it c`ndva, s-au `ntors.

M\d\lina, cu copiii de la grupa preg\titoare

Mae[trii pa[ilor pierdu]i

Dansul din spatele blocului
 despre acest stil ]i-ar putea vorbi o zi `ntreag\, [i tot
nu te-ai plictisi

Vis cu zeii artelor
C\t\lina Negru preg\tit\ de dansurile latine



OPINIA VECHE: Este adev\rat\
deviza Partidului din „1984”: „Cel
care controleaz\ trecutul controleaz\
viitorul iar cel care controleaz\ pre-
zentul controleaz\ trecutul”?

LUCIAN BOIA: Exist\ tendin]a
asta de manipulare prin istorie, cred c\
istoria `ntotdeauna a fost un instrument
de manipulare, `n sensul puternic al ter-
menului sau `ntr-un sens ceva mai vag,
dar p`n\ la urm\ modul cum reconstitu-
im trecutul este `n foarte mare m\sur\
dependent de prezent, de ideologiile
prezentului, de proiectele prezentului,
inclusiv, sigur, de inten]iile de manipu-
lare [i de dominare prin aceasta.A[a `n-
c`t, da, r\spunsul meu e c\ e adev\rat,
sigur c\ da.

O.V.: {i ar trebui s\ ne temem de
asta?

L.B.: Ar trebui s\ devenim con[ti-
en]i de faptul c\ prin istorie se poate
manipula, c\ istoria pe care o [tim sau
credem c\ o [tim este numai o anumit\
perspectiv\ asupra istoriei, c\ perspec-
tiva ar putea s\ fie [i alta. Deci istoria
adev\rat\ este cea care a fost, istoria pe
care o reconstruim la nesf`r[it nu mai

este `n `ntregime adev\rat\, este viziu-
nea prezentului asupra trecutului [i o vi-
ziune care poate s\ fie ideologizat\,
politizat\ [i care poate tinde spre in-
fluen]area oamenilor `ntr-o direc]ie sau
alta. Cum s-a folosit de istorie, ca s\ dau
un exemplu mai concret, ideologia
na]ional\. Statele na]ionale s-au f\cut
prin istorie printr-o anume manipulare,
`n fond, a istoriei. Iar apoi, extremismul
na]ionalist iar\[i s-a folosit de istorie. {i
a[a mai departe. Da, trebuie s\ ne
temem `n m\sura `n care prin istorie,
printr-o anume reconstituire, printr-o
anume interpretare a ei, se caut\ s\ ni se
induc\ ni[te atitudini care pot s\ con-
duc\ `ntr-o direc]ie care s\ nu fie cea
bun\.

EElliittaa  ffoorrmmaatt\\  ssuubb  ccoommuunniissmm
aa  ccoonnttiinnuuaatt

O.V.: De ce nu [i-au `nv\]at ro -
m=nii lec]ia `n ce prive[te oamenii ca -
re au luat puterea dup\ Revolu]ie [i
prezen]a lor `n via]a public\ [i azi?

L.B.:Asta-i clasa conduc\toare ca -

re s-a format dup\ Revolu]ie, `n mare
m\sur\ cu origini `n comunism. Deci
dac\ comunismul a distrus `n cea mai
mare parte vechea elit\ [i `n orice caz a
distrus vechea elit\ politic\ a Rom= -
niei, ie[irea din comunism nu s-a mai
prezentat a[a, elita format\ sub comu-
nism a continuat. {i elita, sigur cea inte -
lectual\, dar mai ales elita economic\,
elita politic\, a continuat s\ se afle `n
fruntea treburilor. Deci nu a fost o `n -
trerupere din punctul \sta de vedere, s-a
schimbat orientarea, dar nu s-au schim-
 bat [i oamenii. Ce s\ `nve]e sau s\ nu
`nve]e rom=nii? Asta este clasa con-
duc\toare pe care o avem [i gata.

O.V.: S`nte]i mul]umit?
L.B.:A, da, eu s`nt mul]umit fiind c\

dup\ ’89 dispun de ceea ce m\ interesa
personal `n cea mai mare m\sur\ [i anu -
me de libertatea intelectual\. Deci din
punctul \sta de vedere s`nt mul ]u mit.
Scriu ceea ce cred cu adev\rat, f\ r\ s\
m\ feresc s\ spun lucrurilor pe nume,
a[a cum le v\d eu, public tot ce am de
spus, lucr\rile mele au totu[i un anume
impact, a[a c\ din punctul de vedere al
orizontului meu [i al pozi]iei mele int-
electuale, s`nt mul]umit `n Ro m=nia.
~mi dau seama c\ foarte mul]i oameni,
poate cei mai mul]i oameni, nu s`nt
mul]umi]i fiindc\ au alte pro iecte [i alte
idealuri pe care nu [i le pot manifesta
sau `mplini at`t de bine `n Rom=nia.
M\ refeream la mul]umirea mea, asta-i
dorin]a mea, s\-mi construiesc
subiectele, s\ scot c\r]i din ele, s\ spun
ce am de spus [i lucrul \sta pot s\-l fac cu
adev\rat, f\r\ nici o st`njeneal\.

O.V.: S`nte]i m`ndru de istoria
Rom=niei? Cea cunoscut\ de dum-
neavoastr\.

L.B.: De istoria a[a cum au avut-o
rom=nii cu adev\rat? Nu [tiu dac\ pu -
tem s\ fim m`ndri sau dimpotriv\ s\ ne
ru[in\m de istorie. Adev\rul e c\, p`n\ la
urm\, `n compara]ie cu istoria altor
na]iuni europene, a fost mult\ vreme o
istorie destul de mic\ cea a rom=nilor [i
destul de marginal\. ~ns\, `ncep`nd cu
Unirea de la 1859, rom=nii au reali zat
enorm. Sigur, a fost [i meritul lor, sau
meritul unei elite intelectuale [i po litice,
a fost [i conjunctura `n mare m\ sur\,
dar totu[i Rom=nia `ntr-un fel a avut
noroc. De unde erau dou\ principate
relativ ne`nsemnate `n col]ul \sta de
Europ\ s-a creat `n c`teva decenii o
Rom=nie, Vechiul Regat, dup\ aceea
Ro m=nia Mare [i Rom=nia care a de-
 venit totu[i o ]ar\ care nu e cea mai pu -
]in `nsemnat\ din Europa, prin
`ntindere, prin popula]ie, r\m`ne ca
rom=nii `ntr-adev\r s\ duc\ mai departe
acest pro iect de afirmare `n plan euro-
pean. Deci nu pot s\ spun c\ s`nt
m`ndru sau c\ nu, ce pot s\ spun este c\
rom=nii au marcat multe puncte `n ul-
timul secol [i jum\tate, pe l`ng\ e[ecuri,
sigur, [i pe l`ng\ starea general\ a
Rom=niei, care nu este prea bun\
ast\zi. Dar, totu[i, dac\ ne uit\m la
situa]ie cum se pre zen ta `nainte de sec-
olul al XIX-lea, e clar c\ Rom=nia a
`nregistrat progrese.

NNuu  ccrreedd  cc\\  eexxiisstt\\  
`̀nnttrr--aaddeevv\\rr  uunn  sseennttiimmeenntt  aaccuutt
aall  iissttoorriieeii  [[ii  aall  ttrraaddii]]iieeii

O.V.: Cu ce minciun\ istoric\ se
am\gesc rom=nii cel mai mult?

L.B.: Poate cu ideea c\ au avut o is-
torie mai mare, mai important\ dec`t au
avut-o `n realitate, c\, eu [tiu, au fost ne-
drept\]i]i de al]ii. {i bine`n]eles c\ au
fost [i ne drept\]i]i de al]ii, dar totu[i
`nt`rzierea noastr\ istoric\ nu e `n
primul r`nd din vina altora. Deci cred c\
e tenta]ia asta de a c\uta mereu respon-
sabilit\]i `n alt\ parte, mai pu]in propria
r\spundere de c`t vina celorlal]i, c\ s`nt
turci, c\ s`nt unguri, c\ s`nt ru[i. {i nu
spun c\ nu-i nimic adev\rat `ntr-o
asemenea interpretare, dar nu asta e in-
terpretarea fundamental\ a `nt`rzierilor
rom=ne[ti.

O.V.: Rom=nii fug de propria is-
 to rie sau mai degrab\ `nva]\ din ea?

L.B.: Din istorie nu se `nva]\ nicio-
dat\. Nu cred c\ asta e problema, s\ `n -
ve]i din istorie [i n-ai cum s\ `nve]i
fiin dc\ timpul prezent e mereu altul de -
 c`t timpul trecut. Deci nu putem s\
aplic\m acum ceea ce s-a `n t`m plat `n -
tr-o perioad\ sau alta a istoriei. Nu [tiu
dac\ rom=nii fug de propria is torie. P`n\
la urm\ s`nt interesa]i mai mult declar-
ativ, `n sensul `n care istoria sprijin\
identitatea rom=neasc\ [i atunci c`nd e
vorba de identitatea rom=neasc\ [i de
raporturile cu ceilal]i, atunci ape l\m la
istorie. Dar ̀ n rest nu cred c\ exist\ `ntr-
adev\r un sentiment acut al istoriei [i al
tradi]iei. Dovad\ c\ tradi]ia nu prea e re-
spectat\ la noi, vezi ce se `nt`mpl\ [i cu
monumentele istorice, cu ora[ele
Rom=niei, se distrug foarte u[or
m\rturiile trecutului la noi, nu exist\ un
respect autentic pentru istorie.

NNuu  ssccrriiuu  cc\\rr]]ii  ddooaarr  ccaa  ss\\  mm\\
aafflluu  `̀nn  ttrreeaabb\\

O.V.: A]i spus mai demult c\ v\
plac mult enciclopediile, s`nte]i [i
dumneavoastr\ una?

L.B.: Nu. M-am ocupat de multe
lu cruri, de multe subiecte [i am ajuns s\
[tiu destule lucruri despre diverse prob-
leme [i etape ale istoriei dar s`nt o
gr\mad\ de chestii pe care nu le [tiu [i
`n orice caz nu m\ consider o enciclo-
pedie. Enciclopediile le folosesc ca s\
m\ informez. Nu, eu nu s`nt una [i chiar
c\ nici n-a[ vrea s\ fiu. Cred c\ s`nt un
om care `ncearc\ s\ g`ndeasc\, s\ ex-
plice lucrurile. Nu, o enciclopedie `]i
ofer\ materia prim\, eu `ncerc s\ fac
ceva cu materia asta prim\, s\ merg mai
departe `n orice caz.

O.V.: Str\mo[ii dumneavoastr\, [i
aici m\ refer la partea italian\, au ve nit
`n Rom=nia ca s\ construiasc\ dru  -
muri. Dumneavoastr\ ce cons tru i]i?

L.B.: Eu `mi construiesc c\r]ile. S`nt
un om care scrie c\r]i [i scriu c\r]i `n
sensul c\ dezvolt ni[te idei, nu scriu c\r]i
doar ca s\ m\ aflu `n treab\. Am de
fiecare dat\ c`te un proiect, am o idee [i

`ncerc s\ l\muresc ni[te lucruri. Asta
fac, asta construiesc, idei [i c\r]i.

O.V.: S`nte]i un istoric cu priz\ la
tineri. Cum v\ explica]i?

L.B.: Istoria e plicticoas\ fiindc\
din p\cate istoricii o fac s\ fie plicti-
coas\. Adic\ o `n]eleg ca pe o adunare
de fapte, ca pe o nesf`r[it\ memorare,
rememorare [i sigur c\ lucrurile astea
devin plicticoase. Cred c\ trebuie f\cu -
t\ o istorie inteligent\, adic\ o istorie
care s\ `nsemne de fiecare dat\ punerea
unei probleme, `ncercarea de a rezolva
problema respectiv\. Dac\ faci o ase -
me nea istorie, asta poate `ntr-adev\r s\
devin\ interesant\ [i s\-i captiveze [i pe
tineri. Dar s\ `nve]i la nesf`r[it ce s-a
`nt`mplat `n diverse epoci cu diverse
per soane cu diverse personalit\]i, asta e
neinteresant, cum s\ spun, o istorie ca -
re n-are suflet. Eu `ncerc s\ fac o istorie
care s\ pun\ `n mi[care inte li gen ]ele [i
sentimentele. O istorie la care s\ par-
ticip\m reconstruind-o [i re in terpret`nd-
o, nu rememor`nd la nes f`r [it ceea ce
al]ii au stabilit cu mult\ vreme `n urm\.

SS`̀nntt  iinntteelleeccttuuaallii  ccaarree  ss--aauu
ppiieerrdduutt  aapprrooaappee  dduupp\\  ’’8899

O.V.: A]i spus c\ oamenii au din
ce `n ce mai pu]in timp, pentru c\ se
gr\besc s\ fac\ c`t mai multe lucruri.
Dumneavoastr\ cum v\ g\si]i timpul
s\ scrie]i?

L.B.: Fiindc\ eu nu fac at`t de mul -
te lucruri. Bine, s`nt orele la facultate,
doctoranzii, ce mai am la universitate,
dar `n rest asta fac. Citesc, cercetez,
scriu. Am renun]at sau n-am fost tentat
s\ fac o mul]ime de lucruri. S`nt inte lec -
tuali care s-au pierdut aproape dup\ ’89,
fiindc\ s-au ivit at`tea oportunit\]i. Me -
reu s\ c\l\tore[ti, mereu s\ ]ii con fe  rin -
]e, mereu s\ fii invitat `ntr-un loc sau
altul [i p`n\ la urm\ `]i faci timpul praf

[i energia se risipe[te. Eu – [i n-am f\ -
cut nici un sacrificiu pentru asta, \sta e
profilul meu intelectual – mi-am re zer -
vat vremea [i energia ca s\ m\ g`n desc
la subiectele mele [i s\ fac c\r ]i le pe
care le-am scris. C\ e mult sau c\-i
pu]in nu eu o s\ decid, dar asta am [tiut
eu s\ fac [i asta am `n]eles s\ fac.

O.V.: S-a `nt`mplat vreodat\, din
punct de vedere profesional, s\ nu
spune]i adev\rul?

L.B.: Eu cred, `n ce m\ prive[te, c\
nu am min]it niciodat\. Dar po]i s\ nu
min]i ca istoric [i s\ nu spui chiar ade -
v\ rul a[a cum e fiindc\ nimeni nu spu -
ne adev\rul a[a cum e. Aici e vorba de
condi]ia istoriei. Una e istoria cea ma re,
care a fost [i care a fost `ntr-un anume
fel [i alta `nseamn\ reconstituirile pe
care le propunem noi ale istoriei. Deci
po]i s\ fii foarte corect, s\ nu min]i nici
o iot\ [i totu[i s\ nu ai dreptate sau s\
nu ai dec`t par]ial dreptate `n istoria pe
care o propui. ~ns\ eu, cu inten]ie, nu
am min]it niciodat\. Ce trebuie `ns\ s\
spun este c\ `n perioada comunismului,
chiar dac\ nu am min]it, nu am pu tut s\
spun o gr\mad\ de lucruri care trebuiau
spuse sau ar fi trebuit s\ fie spu se `ns\
nu se puteau zice, asta era condi]ia
oricui `nainte de ’89. Dar nici `nainte,
nici dup\ ’89 n-am spus altceva dec`t ce
cred. Deci tot ce e `n mine a ajuns s\
apar\ `n c\r]ile pe care le-am publicat,
n-am ]inut ascuns\ nici o idee pe care
am considerat-o semnifi cativ\ [i
merit`nd s\ fie comunicat\ ce lorlal]i.
Din punctul \sta de vedere, pot s\ v\
asigur c\ ce-am publicat e perfect sin-
cer.

O.V.: Cum v\ raporta]i la putere?
L.B.: S`nt cu totul `n afara chestiu-

nii legate de putere, (rîde) eu stau pe
margine, cum s\ spun. Dar `mi `n de pli -
nesc func]ia de intelectual, de a co men -
ta, de a-mi spune punctele de ve de re.

Dar nu particip `n nici un fel la jo curile
de putere la nici un nivel. N-am partici-
pat nici `n Facultatea de Istorie, nu m-
a interesat niciodat\ [i chiar m-am ferit
s\ conduc facultatea sau vreo cate dr\, n-
am avut asemenea func]ii c\ n-am vrut
s\ le am. Deci nu `mi place. Urm\ resc
puterea, urm\resc ce face puterea, c\
de-aia s`nt istoric, dar nu `mi place s\
particip la jocurile puterii.

Cele  mai  mari  prostii  pe
lumea  asta  le  scriu  tot  
intelectualii

O.V.: Se poate vorbi `n mod real
ast\zi de o prigoan\ a intelectuali -
lor?

L.B.: Nu cred, e prea mult spus.
Cred c\ `n Rom=nia exist\ suficient\
libertate intelectual\, totul e ca intelec-
tualii s\ [i-o asume [i s\ ac]ioneze `n
consecin]\. Dac\ intelectualii nu au un
rol mai mare [i mai eficient este vina
lor, dar nu cred c\ s`nt supu[i unei pri -
goane, nu g`ndesc ̀ n felul \sta. Eu, `nc\
o dat\, m\ simt perfect liber ca intelec-
tual. Sigur c\ pot s\ am alte ne mul ]u miri
privind via]a mea [i a noastr\ `n
Rom=nia, dar eu ca intelectual nu pot
s\ repro[ez nimic Rom=niei, nu mi se
pun piedici `n nici un fel s\-mi afirm
ideile.

O.V.: Privind `n ansamblu, cum
au f\cut intelectualii rom=ni – nu
doar cei din cartea dumneavoastr\, ci
de-a lungul timpului – fa]\ „cap-
canelor istoriei”?

L.B.: P\i, `n general prost, cum s\
faci fa]\ capcanelor? ~n capcane cazi [i
ie[i destul de greu din ele. ~nc\ o dat\,
s\ nu ne `nchipuim c\ intelectualii au nu
[tiu ce calitate `n plus fa]\ de restul mu-
ritorilor c\ judec\ mai bine mersul isto-
riei. De multe ori `l judec\ mai prost,

fiindc\ s`nt tenta]i spre construc]ii ab-
stracte, s`nt tenta]i spre utopii, spre
solu]ii paralele, de-aia s`nt intelectuali,
s\ se tot g`ndeasc\. {i se g`ndesc c`nd
mai bine, c`nd mai r\u. Cele mai mari
prostii pe lumea asta le scriu tot inte -
lec tualii, sau le afirm\, sau le fac, fiind c\
intelectualii s`nt cei care g`ndesc uneori
mai mult dec`t trebuie [i `[i imagineaz\
tot felul de solu]ii. A[a `nc`t s\ nu ne
`nchipuim c\ intelectualii s`nt mai rea -
li[ti sau mai apropia]i de adev\rurile
mer sului istoriei. Nu, s-au l\sat de mul -
te ori `n[ela]i, au r\t\cit de multe ori,
asta este. S\ nu ne facem iluzii cu pri -
vire la capacitatea intelectualilor de a
judeca lucrurile.

O.V.: Ce considera]i c\ ar fi pu tut
ace[tia face mai bine pentru Ro m= -
nia?

L.B.: Ar fi putut s\ fie mai inde-
penden]i dec`t s`nt, s\ fie mai critici, in-
clusiv `n sensul constructiv, nu
des truc tiv neap\rat. S\ se manifeste cu
ade v\rat ca ni[te oameni liberi, care s\
`[i afirme cu curaj ideile. ~n rest, pentru
politica efectiv\, ai o clas\ politic\, nu
trebuie neap\rat intelectualii s\ se bage
`n asta. Rolul lor este s\ fie aten]i la ce
se `nt`mpl\ [i s\ fie c`t mai independen]i
[i c`t mai pertinen]i `n judec\]ile lor.

Basarabia  a  fost  `ntotdeauna
`n  planul  doi  al
preocup\rilor  române[ti

O.V.: Au gre[it de-a lungul istori ei
intelectualii rom=ni fa]\ de Ba sa ra -
 bia?

L.B.: Da, cred c\ au gre[it fa]\ de
Basarabia, [i nu numai intelectualii, ci
[i oamenii politici. C`nd s-a f\cut Ro -
m= nia, [i m\ g`ndesc la atitudinile din
Primul R\zboi Mondial, e clar c\
Tran silvania a `nsemnat mult mai mult
dec`t Basarabia [i de-asta Rom=nia s-a
aliat `n 1916 cu Antanta [i a refuzat
cealalt\ solu]ie, care era [i ea de luat `n
considerare [i unii au luat-o `n conside -
rare – o alian]\ cu Puterile Centrale.
Dac\ Rom=nia ar fi mers cu Puterile
Centrale, mergea pentru Basarabia,

mer g`nd cu Antanta a mers pentru
Transilvania. Cred c\ Basarabia a fost
`ntotdeauna `n planul doi al preo cu p\ ri -
lor rom=ne[ti [i de aici [i o anume frus-
 trare a basarabenilor.

O.V.: Ce rol ar trebui s\ joace in-
telectualii `n societatea rom= neas c\
de ast\zi?

L.B.: Nu `nseamn\ c\ toat\ lumea
trebuie s\ fie de acord, dar punctul meu
de vedere este c\ intelectualii nu au ce
c\uta direct `n politic\. Nu [tiu dac\ es -
te rostul lor de a se lansa chiar `n arena
public\, `n arena politic\, `n jocul \sta
pen tru putere. Cred c\ de c`te ori au
f\cut-o, rezulta te le au fost mediocre. S\
ne g`ndim la Nicolae Iorga [i la at`]i
al]ii care au avut [i ambi]ii politice [i nu
prea au reu[it `n ce [i-au propus. Cred
c\ rolul intelectualului este `ns\ s\ ob-
serve `n deaproape ce se `nt`mpl\ `n
spa]iul po li tic [i `n spa]iul public `n
genere. Cred c\ este un rol critic, nu o
critic\ cu ori ce pre], nu o critic\ acolo
unde nu e ca zul neap\rat s\ critici, dar
foarte mult\ aten]ie la ceea ce se
`nt`mpl\. Au rolul \sta de a comenta, de
a lansa idei, de a critica `ntr-un fel sau
altul. Deci cred c\ asta este func]ia, una
intelectual\ [i nu una politic\ direct\.
Au func]ia de a supraveghea ceea ce se
`nt`mpl\, de a comenta, de a critica ceea
ce se `nt`m pl\ `n spa]iul politic, \sta e
punctul meu de vedere.

O.V.: Dar `n ce m\sur\ conside -
ra]i c\ mai s`nt credibili sau demni de
urmat?

L.B.:Am spus [i `n cartea „Cap ca -
nele istoriei”, nu ̀ nseamn\ c\ intelectu-
alii, fiindc\ s`nt intelectuali, g`ndesc
mai bine dec`t al]ii. Deci trebuie ca fie -
care s\ g`ndeasc\ cu mintea lui, nu `n -
seamn\ c\ dac\ un intelectual are un
punct de vedere, mai ales c\ nu au to]i
acelea[i puncte de vedere, este cel mai
bun. Nu [tiu dac\ intelectualii trebuie
ne ap\rat s\ fie urma]i. Fiecare rom=n
are de g`ndit `n mintea proprie [i are de
ales f\r\ s\ cad\ `n capcana inter pre t\ ri -
lor f\cute de intelectuali.

O.V.: C`t de independen]i `i ve de]i
pe intelectualii rom=ni de azi `n ra-
port cu puterea?

L.B.: Intelectualul n-a fost nicio-
dat\ foarte independent ̀ n raport cu pu t-
erea [i asta e p\cat, fiindc\ misiunea lui
ar fi tocmai s\ fie independent, este
func]ia critic\, care e cea mai pre]ioas\,
dac\ ne referim la el. Din p\cate, `ntr-un
fel sau altul, intelectualii – nu to]i, nu
vreau s\ generalizez, dar g`ndindu-m\
la categoria intelectualilor `n ansamblu
– s`nt destul de dependen]i de putere.
Prin pozi]iile pe care le ocup\, mul]i
s`nt func]ionari ai statului, `ntr-un fel,
c\ s`nt profesori sau ocup\ alte func]ii
[i printr-un anume respect pe care `l au
fa]\ de putere, printr-un anume complex
pe care `l au fa]\ de putere.

O.V.: Este compromisul mai ma -
re acum dec`t atunci?

L.B.: Nu cred. Din exemplele pe
care le-am dat (n.r.: `n carte) rezult\ c\
[i atunci dependen]a de putere sau ten -
ta ]ia de a fi `n apropierea puterii, de a
se afla `n umbra puterii, sub umbrela
protectoare a puterii, a fost `n totdeauna
destul de mare. Nu pot s\ m\ sor acum –
nu exist\ un aparat de m\ su rat `n pri -
vin]a asta – dar nu cred c\ s`nt mai de-
 penden]i ast\zi dec`t atunci, cred c\ e o
condi]ie a intelectualului pe care o
`nt`lnim `n diverse epoci.

O.V.: Deci un intelectual ar trebui
mai degrab\ s\ critice politica dec`t
s\ o laude?

L.B.: Da, nu s\ o critice cu orice
pre], dar s\ aib\ o privire critic\, o pri -
vire critic\ poate s\ `nsemne [i o apre -
ciere, cum s\ spun, dac\ un lucru
consideri c\ este bun, spui c\ este bun,
dar nu s\ spui „bun” a[a, automat, f\r\
s\ faci o analiz\. C`nd spun „privire cri -
tic\” nu `nseamn\ critic\ sistematic\, cu
orice pre], dar o atitudine de judecat\
proprie.

O.V.: Exist\ vreun intelectual
rom=n care s\ se potriveasc\ cu mo d-
elul acesta ideal?

L.B.:A, nu-mi cere]i asta. Nu m-am
g`ndit la treaba asta [i nici n-a[ vrea s\
dau exemple.
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Lucian Boia e genul istoricul care nu se `mbat\ cu ap\rece. Respinge vehement cli[eul „istoria se repet\” — „e
o vorb\ care s-a spus c`ndva [i se tot spune, dar evident
c\ nu e a[a. Nu se repet\ fiindc\ e mereu alta”, `mi
spune — [i nici nu crede c\ aceasta poate prezice viitorul.
„Dovad\ c\ cine spune ceva despre viitor, [i nu numai
despre cel `ndep\rtat, ci [i despre cel de m`ine [i de
poim`ine, se `n[al\ [i se `nt`mpl\ alte lucruri la care nici
nu te g`nde[ti”, completeaz\ acesta. Dintre „Minunata
lume nou\” a lui Aldous Huxley [i „1984” a lui George
Orwell, consider\ c\ cea din urm\ s-a apropiat mai mult
de adev\rul istoric, dar se bucur\ c\ nu a fost `ntocmai
precis\, c\ nu s-a ajuns chiar la situa]ia descris\ `n
carte. „Este interesant c\ noi totu[i mai aveam ceva liber-
tate, nu a fost chiar a[a”, spune istoricul. Este genul de
om care se dedic\ `ntru totul muncii, `mp\r]indu-se `ntre
studen]ii Facult\]ii de Istorie de la Bucure[ti [i c\r]ile sale.
Nu folose[te telefon mobil [i consider\ c\ mul]i intelectu-
ali s-au pierdut dup\ Revolu]ie, c\ nu le-a priit, din punct
de vedere profesio nal, libertatea de dup\ ’89.

� interviu cu istoricul Lucian Boia

Lucian Boia, n\scut `n februarie
1944, este un istoric rom=n contempo-
ran, cunoscut mai ales pentru lu cr\ rile

dedicate comunismului [i mitu lui `n
con[tiin]a rom=neasc\. ~n pre zent este
profesor la Facultatea de Istorie de la

Universitatea din Bu-
 cu re[ti [i are, pe l`ng\
opere publicate `n en-
 glez\, francez\ [i ger-
man\, 18 c\r]i `n limba
rom=n\. „Istorie [i mit `n
con[tiin]a ro m= neas c\”
(Humanitas, 2003) a
st`rnit controverse
printre na]iona li[ tii `n -
fl\ c\ra]i, da to ri t\ modu-
lui obiectiv [i cri tic `n
care autorul ana lizeaz\
„obsesii is to rice” ro m= -
ne[ti [i de mistific\ mi-
 turi „mioritice”. Cea
mai re cent\ carte, „Cap -
ca ne le istoriei. Elita in t-
electual\ ro m= neasc\
`ntre 1930 [i 1950” (Hu -

 manitas, 2011), trateaz\ clasa in te -
lectualilor `n perioada pe care Lu cian
Boia o consider\ cea mai grea `n isto-
ria noastr\ recent\, `ntruc`t s-au succe-
dat `n ceva mai mult de zece ani [apte
regimuri politice. Astfel, ace[ti ani i-
au pus la `ncercare pe intelectualii
rom=ni, care de multe ori au c\zut
prad\ capca nelor [i is pi telor puterii.
„M-au ajutat mult ar hi vele Securit\]ii,
care avea ni[ te dosare splendide des pre
intelectualii vremii”, spune acesta,
amuz`ndu-se.

Cartea aduce o perspectiv\ nou\ [i
cri tic\ asupra intelectualilor acelei pe-
 rioade, considera]i mai mereu repere
demne de urmat [i fiind prezenta]i la
un nivel la care societatea rom=neasc\
nici nu mai poate spera s\ ajung\. Au-
torul demonstreaz\ c\ [i ei aveau
metehnele lor [i c\ au f\cut de multe
ori compromisuri demne de criticat.

~ncerc s\ fac o istorie care s\ pun\ `n mi[care 
inteligen]ele [i sentimentele

Capcanele timpului, `n 300 de pagini



OPINIA VECHE: Este ade v\ ra t\
deviza Partidului din „1984”: „Cel
care controleaz\ trecutul contro lea z\
viitorul iar cel care controleaz\ pre -
zentul controleaz\ trecutul”?

LUCIAN BOIA: Exist\ tendin]a
as  ta de manipulare prin istorie, cred c\
istoria `ntotdeauna a fost un instrument
de manipulare, `n sensul puternic al ter-
 menului sau `ntr-un sens ceva mai vag,
dar p`n\ la urm\ modul cum reconstitu -
im trecutul este `n foarte mare m\sur\
dependent de prezent, de ideologiile
prezentului, de proiectele prezentului,
in clusiv, sigur, de inten]iile de manipu-
lare [i de dominare prin aceasta. A[a ̀ n -
 c`t, da, r\spunsul meu e c\ e ade v\ rat,
sigur c\ da.

O.V.: {i ar trebui s\ ne temem de
asta?

L.B.: Ar trebui s\ devenim con[ ti -
en]i de faptul c\ prin istorie se poate
manipula, c\ istoria pe care o [tim sau
credem c\ o [tim este numai o anumit\
perspectiv\ asupra istoriei, c\ perspec-
tiva ar putea s\ fie [i alta. Deci istoria
adev\rat\ este cea care a fost, istoria pe
care o reconstruim la nesf`r[it nu mai

este `n `ntregime adev\rat\, este viziu -
nea prezentului asupra trecutului [i o vi -
ziune care poate s\ fie ideo logizat\,
politizat\ [i care poate tinde spre in-
fluen]area oamenilor `ntr-o di rec ]ie sau
al ta. Cum s-a folosit de istorie, ca s\ dau
un exemplu mai concret, ideologia
na]ional\. Statele na]ionale s-au f\cut
prin istorie printr-o anume manipulare,
`n fond, a istoriei. Iar apoi, extremismul
na]ionalist iar\[i s-a fo lo sit de istorie. {i
a[a mai departe. Da, trebuie s\ ne
temem `n m\sura `n care prin istorie,
printr-o anume reconstitu i re, prin tr-o
anume interpretare a ei, se caut\ s\ ni se
induc\ ni[te atitudini care pot s\ con-
duc\ `ntr-o direc]ie care s\ nu fie cea
bun\.

Elita  format\  sub  comunism
a  continuat

O.V.: De ce nu [i-au `nv\]at ro -
m=nii lec]ia `n ce prive[te oamenii ca -
re au luat puterea dup\ Revolu]ie [i
prezen]a lor `n via]a public\ [i azi?

L.B.:Asta-i clasa conduc\toare ca -

re s-a format dup\ Revolu]ie, `n mare
m\sur\ cu origini `n comunism. Deci
dac\ comunismul a distrus `n cea mai
mare parte vechea elit\ [i `n orice caz a
distrus vechea elit\ politic\ a Rom= -
niei, ie[irea din comunism nu s-a mai
prezentat a[a, elita format\ sub comu-
nism a continuat. {i elita, sigur cea inte -
lectual\, dar mai ales elita economic\,
elita politic\, a continuat s\ se afle `n
fruntea treburilor. Deci nu a fost o `n -
trerupere din punctul \sta de vedere, s-a
schimbat orientarea, dar nu s-au schim-
 bat [i oamenii. Ce s\ `nve]e sau s\ nu
`nve]e rom=nii? Asta este clasa con-
duc\toare pe care o avem [i gata.

O.V.: S`nte]i mul]umit?
L.B.:A, da, eu s`nt mul]umit fiind c\

dup\ ’89 dispun de ceea ce m\ interesa
personal `n cea mai mare m\sur\ [i anu -
me de libertatea intelectual\. Deci din
punctul \sta de vedere s`nt mul ]u mit.
Scriu ceea ce cred cu adev\rat, f\ r\ s\
m\ feresc s\ spun lucrurilor pe nume,
a[a cum le v\d eu, public tot ce am de
spus, lucr\rile mele au totu[i un anume
impact, a[a c\ din punctul de vedere al
orizontului meu [i al pozi]iei mele int-
electuale, s`nt mul]umit `n Ro m=nia.
~mi dau seama c\ foarte mul]i oameni,
poate cei mai mul]i oameni, nu s`nt
mul]umi]i fiindc\ au alte pro iecte [i alte
idealuri pe care nu [i le pot manifesta
sau `mplini at`t de bine `n Rom=nia.
M\ refeream la mul]umirea mea, asta-i
dorin]a mea, s\-mi construiesc
subiectele, s\ scot c\r]i din ele, s\ spun
ce am de spus [i lucrul \sta pot s\-l fac cu
adev\rat, f\r\ nici o st`njeneal\.

O.V.: S`nte]i m`ndru de istoria
Rom=niei? Cea cunoscut\ de dum-
neavoastr\.

L.B.: De istoria a[a cum au avut-o
rom=nii cu adev\rat? Nu [tiu dac\ pu -
tem s\ fim m`ndri sau dimpotriv\ s\ ne
ru[in\m de istorie. Adev\rul e c\, p`n\ la
urm\, `n compara]ie cu istoria altor
na]iuni europene, a fost mult\ vreme o
istorie destul de mic\ cea a rom=nilor [i
destul de marginal\. ~ns\, `ncep`nd cu
Unirea de la 1859, rom=nii au reali zat
enorm. Sigur, a fost [i meritul lor, sau
meritul unei elite intelectuale [i po litice,
a fost [i conjunctura `n mare m\ sur\,
dar totu[i Rom=nia `ntr-un fel a avut
noroc. De unde erau dou\ principate
relativ ne`nsemnate `n col]ul \sta de
Europ\ s-a creat `n c`teva decenii o
Rom=nie, Vechiul Regat, dup\ aceea
Ro m=nia Mare [i Rom=nia care a de-
 venit totu[i o ]ar\ care nu e cea mai pu -
]in `nsemnat\ din Europa, prin
`ntindere, prin popula]ie, r\m`ne ca
rom=nii `ntr-adev\r s\ duc\ mai departe
acest pro iect de afirmare `n plan euro-
pean. Deci nu pot s\ spun c\ s`nt
m`ndru sau c\ nu, ce pot s\ spun este c\
rom=nii au marcat multe puncte `n ul-
timul secol [i jum\tate, pe l`ng\ e[ecuri,
sigur, [i pe l`ng\ starea general\ a
Rom=niei, care nu este prea bun\
ast\zi. Dar, totu[i, dac\ ne uit\m la
situa]ie cum se pre zen ta `nainte de sec-
olul al XIX-lea, e clar c\ Rom=nia a
`nregistrat progrese.

Nu  cred  c\  exist\  
`ntr-adev\r  un  sentiment  acut
al  istoriei  [i  al  tradi]iei

O.V.: Cu ce minciun\ istoric\ se
am\gesc rom=nii cel mai mult?

L.B.: Poate cu ideea c\ au avut o is-
torie mai mare, mai important\ dec`t au
avut-o `n realitate, c\, eu [tiu, au fost ne-
drept\]i]i de al]ii. {i bine`n]eles c\ au
fost [i ne drept\]i]i de al]ii, dar totu[i
`nt`rzierea noastr\ istoric\ nu e `n
primul r`nd din vina altora. Deci cred c\
e tenta]ia asta de a c\uta mereu respon-
sabilit\]i `n alt\ parte, mai pu]in propria
r\spundere de c`t vina celorlal]i, c\ s`nt
turci, c\ s`nt unguri, c\ s`nt ru[i. {i nu
spun c\ nu-i nimic adev\rat `ntr-o
asemenea interpretare, dar nu asta e in-
terpretarea fundamental\ a `nt`rzierilor
rom=ne[ti.

O.V.: Rom=nii fug de propria is-
 to rie sau mai degrab\ `nva]\ din ea?

L.B.: Din istorie nu se `nva]\ nicio-
dat\. Nu cred c\ asta e problema, s\ `n -
ve]i din istorie [i n-ai cum s\ `nve]i
fiin dc\ timpul prezent e mereu altul de -
 c`t timpul trecut. Deci nu putem s\
aplic\m acum ceea ce s-a `n t`m plat `n -
tr-o perioad\ sau alta a istoriei. Nu [tiu
dac\ rom=nii fug de propria is torie. P`n\
la urm\ s`nt interesa]i mai mult declar-
ativ, `n sensul `n care istoria sprijin\
identitatea rom=neasc\ [i atunci c`nd e
vorba de identitatea rom=neasc\ [i de
raporturile cu ceilal]i, atunci ape l\m la
istorie. Dar `n rest nu cred c\ exist\ `ntr-
adev\r un sentiment acut al istoriei [i al
tradi]iei. Dovad\ c\ tradi]ia nu prea e re-
spectat\ la noi, vezi ce se `nt`mpl\ [i cu
monumentele istorice, cu ora[ele
Rom=niei, se distrug foarte u[or
m\rturiile trecutului la noi, nu exist\ un
respect autentic pentru istorie.

Nu  scriu  c\r]i  doar  ca  s\  m\
aflu  `n  treab\

O.V.: A]i spus mai demult c\ v\
plac mult enciclopediile, s`nte]i [i
dumneavoastr\ una?

L.B.: Nu. M-am ocupat de multe
lu cruri, de multe subiecte [i am ajuns s\
[tiu destule lucruri despre diverse prob-
leme [i etape ale istoriei dar s`nt o
gr\mad\ de chestii pe care nu le [tiu [i
`n orice caz nu m\ consider o enciclo-
pedie. Enciclopediile le folosesc ca s\
m\ informez. Nu, eu nu s`nt una [i chiar
c\ nici n-a[ vrea s\ fiu. Cred c\ s`nt un
om care `ncearc\ s\ g`ndeasc\, s\ ex-
plice lucrurile. Nu, o enciclopedie `]i
ofer\ materia prim\, eu `ncerc s\ fac
ceva cu materia asta prim\, s\ merg mai
departe `n orice caz.

O.V.: Str\mo[ii dumneavoastr\, [i
aici m\ refer la partea italian\, au ve nit
`n Rom=nia ca s\ construiasc\ dru  -
muri. Dumneavoastr\ ce cons tru i]i?

L.B.: Eu `mi construiesc c\r]ile. S`nt
un om care scrie c\r]i [i scriu c\r]i `n
sensul c\ dezvolt ni[te idei, nu scriu c\r]i
doar ca s\ m\ aflu `n treab\. Am de
fiecare dat\ c`te un proiect, am o idee [i

`ncerc s\ l\muresc ni[te lucruri. Asta
fac, asta construiesc, idei [i c\r]i.

O.V.: S`nte]i un istoric cu priz\ la
tineri. Cum v\ explica]i?

L.B.: Istoria e plicticoas\ fiindc\
din p\cate istoricii o fac s\ fie plicti-
coas\. Adic\ o `n]eleg ca pe o adunare
de fapte, ca pe o nesf`r[it\ memorare,
rememorare [i sigur c\ lucrurile astea
devin plicticoase. Cred c\ trebuie f\cu -
t\ o istorie inteligent\, adic\ o istorie
care s\ `nsemne de fiecare dat\ punerea
unei probleme, `ncercarea de a rezolva
problema respectiv\. Dac\ faci o ase -
me nea istorie, asta poate `ntr-adev\r s\
devin\ interesant\ [i s\-i captiveze [i pe
tineri. Dar s\ `nve]i la nesf`r[it ce s-a
`nt`mplat `n diverse epoci cu diverse
per soane cu diverse personalit\]i, asta e
neinteresant, cum s\ spun, o istorie ca -
re n-are suflet. Eu `ncerc s\ fac o istorie
care s\ pun\ `n mi[care inte li gen ]ele [i
sentimentele. O istorie la care s\ par-
ticip\m reconstruind-o [i re in terpret`nd-
o, nu rememor`nd la nes f`r [it ceea ce
al]ii au stabilit cu mult\ vreme `n urm\.

S`nt  intelectuali  care  s-au
pierdut  aproape  dup\  ’89

O.V.: A]i spus c\ oamenii au din
ce `n ce mai pu]in timp, pentru c\ se
gr\besc s\ fac\ c`t mai multe lucruri.
Dumneavoastr\ cum v\ g\si]i timpul
s\ scrie]i?

L.B.: Fiindc\ eu nu fac at`t de mul -
te lucruri. Bine, s`nt orele la facultate,
doctoranzii, ce mai am la universitate,
dar `n rest asta fac. Citesc, cercetez,
scriu. Am renun]at sau n-am fost tentat
s\ fac o mul]ime de lucruri. S`nt inte lec -
tuali care s-au pierdut aproape dup\ ’89,
fiindc\ s-au ivit at`tea oportunit\]i. Me -
reu s\ c\l\tore[ti, mereu s\ ]ii con fe  rin -
]e, mereu s\ fii invitat `ntr-un loc sau
altul [i p`n\ la urm\ `]i faci timpul praf

[i energia se risipe[te. Eu – [i n-am f\ -
cut nici un sacrificiu pentru asta, \sta e
profilul meu intelectual – mi-am re zer -
vat vremea [i energia ca s\ m\ g`n desc
la subiectele mele [i s\ fac c\r ]i le pe
care le-am scris. C\ e mult sau c\-i
pu]in nu eu o s\ decid, dar asta am [tiut
eu s\ fac [i asta am `n]eles s\ fac.

O.V.: S-a `nt`mplat vreodat\, din
punct de vedere profesional, s\ nu
spune]i adev\rul?

L.B.: Eu cred, `n ce m\ prive[te, c\
nu am min]it niciodat\. Dar po]i s\ nu
min]i ca istoric [i s\ nu spui chiar ade -
v\ rul a[a cum e fiindc\ nimeni nu spu -
ne adev\rul a[a cum e. Aici e vorba de
condi]ia istoriei. Una e istoria cea ma re,
care a fost [i care a fost `ntr-un anume
fel [i alta `nseamn\ reconstituirile pe
care le propunem noi ale istoriei. Deci
po]i s\ fii foarte corect, s\ nu min]i nici
o iot\ [i totu[i s\ nu ai dreptate sau s\
nu ai dec`t par]ial dreptate `n istoria pe
care o propui. ~ns\ eu, cu inten]ie, nu
am min]it niciodat\. Ce trebuie `ns\ s\
spun este c\ `n perioada comunismului,
chiar dac\ nu am min]it, nu am pu tut s\
spun o gr\mad\ de lucruri care trebuiau
spuse sau ar fi trebuit s\ fie spu se `ns\
nu se puteau zice, asta era condi]ia
oricui `nainte de ’89. Dar nici `nainte,
nici dup\ ’89 n-am spus altceva dec`t ce
cred. Deci tot ce e `n mine a ajuns s\
apar\ `n c\r]ile pe care le-am publicat,
n-am ]inut ascuns\ nici o idee pe care
am considerat-o semnifi cativ\ [i
merit`nd s\ fie comunicat\ ce lorlal]i.
Din punctul \sta de vedere, pot s\ v\
asigur c\ ce-am publicat e perfect sin-
cer.

O.V.: Cum v\ raporta]i la putere?
L.B.: S`nt cu totul `n afara chestiu-

nii legate de putere, (rîde) eu stau pe
margine, cum s\ spun. Dar `mi `n de pli -
nesc func]ia de intelectual, de a co men -
ta, de a-mi spune punctele de ve de re.

Dar nu particip `n nici un fel la jo curile
de putere la nici un nivel. N-am partici-
pat nici `n Facultatea de Istorie, nu m-
a interesat niciodat\ [i chiar m-am ferit
s\ conduc facultatea sau vreo cate dr\, n-
am avut asemenea func]ii c\ n-am vrut
s\ le am. Deci nu `mi place. Urm\ resc
puterea, urm\resc ce face puterea, c\
de-aia s`nt istoric, dar nu `mi place s\
particip la jocurile puterii.

CCeellee  mmaaii  mmaarrii  pprroossttiiii  ppee
lluummeeaa  aassttaa  llee  ssccrriiuu  ttoott  
iinntteelleeccttuuaalliiii

O.V.: Se poate vorbi `n mod real
ast\zi de o prigoan\ a intelectuali -
lor?

L.B.: Nu cred, e prea mult spus.
Cred c\ `n Rom=nia exist\ suficient\
libertate intelectual\, totul e ca intelec-
tualii s\ [i-o asume [i s\ ac]ioneze `n
consecin]\. Dac\ intelectualii nu au un
rol mai mare [i mai eficient este vina
lor, dar nu cred c\ s`nt supu[i unei pri -
goane, nu g`ndesc `n felul \sta. Eu, `nc\
o dat\, m\ simt perfect liber ca intelec-
tual. Sigur c\ pot s\ am alte ne mul ]u miri
privind via]a mea [i a noastr\ `n
Rom=nia, dar eu ca intelectual nu pot
s\ repro[ez nimic Rom=niei, nu mi se
pun piedici `n nici un fel s\-mi afirm
ideile.

O.V.: Privind `n ansamblu, cum
au f\cut intelectualii rom=ni – nu
doar cei din cartea dumneavoastr\, ci
de-a lungul timpului – fa]\ „cap-
canelor istoriei”?

L.B.: P\i, `n general prost, cum s\
faci fa]\ capcanelor? ~n capcane cazi [i
ie[i destul de greu din ele. ~nc\ o dat\,
s\ nu ne `nchipuim c\ intelectualii au nu
[tiu ce calitate ̀ n plus fa]\ de restul mu-
ritorilor c\ judec\ mai bine mersul isto-
riei. De multe ori `l judec\ mai prost,

fiindc\ s`nt tenta]i spre construc]ii ab-
stracte, s`nt tenta]i spre utopii, spre
solu]ii paralele, de-aia s`nt intelectuali,
s\ se tot g`ndeasc\. {i se g`ndesc c`nd
mai bine, c`nd mai r\u. Cele mai mari
prostii pe lumea asta le scriu tot inte -
lec tualii, sau le afirm\, sau le fac, fiind c\
intelectualii s`nt cei care g`ndesc uneori
mai mult dec`t trebuie [i `[i imagineaz\
tot felul de solu]ii. A[a `nc`t s\ nu ne
`nchipuim c\ intelectualii s`nt mai rea -
li[ti sau mai apropia]i de adev\rurile
mer sului istoriei. Nu, s-au l\sat de mul -
te ori `n[ela]i, au r\t\cit de multe ori,
asta este. S\ nu ne facem iluzii cu pri -
vire la capacitatea intelectualilor de a
judeca lucrurile.

O.V.: Ce considera]i c\ ar fi pu tut
ace[tia face mai bine pentru Ro m= -
nia?

L.B.: Ar fi putut s\ fie mai inde-
penden]i dec`t s`nt, s\ fie mai critici, in-
clusiv `n sensul constructiv, nu
des truc tiv neap\rat. S\ se manifeste cu
ade v\rat ca ni[te oameni liberi, care s\
`[i afirme cu curaj ideile. ~n rest, pentru
politica efectiv\, ai o clas\ politic\, nu
trebuie neap\rat intelectualii s\ se bage
`n asta. Rolul lor este s\ fie aten]i la ce
se `nt`mpl\ [i s\ fie c`t mai independen]i
[i c`t mai pertinen]i `n judec\]ile lor.

BBaassaarraabbiiaa  aa  ffoosstt  `̀nnttoottddeeaauunnaa
`̀nn  ppllaannuull  ddooii  aall
pprreeooccuupp\\rriilloorr  rroommâânnee[[ttii

O.V.: Au gre[it de-a lungul istori ei
intelectualii rom=ni fa]\ de Ba sa ra -
 bia?

L.B.: Da, cred c\ au gre[it fa]\ de
Basarabia, [i nu numai intelectualii, ci
[i oamenii politici. C`nd s-a f\cut Ro -
m= nia, [i m\ g`ndesc la atitudinile din
Primul R\zboi Mondial, e clar c\
Tran silvania a `nsemnat mult mai mult
dec`t Basarabia [i de-asta Rom=nia s-a
aliat `n 1916 cu Antanta [i a refuzat
cealalt\ solu]ie, care era [i ea de luat `n
considerare [i unii au luat-o `n conside -
rare – o alian]\ cu Puterile Centrale.
Dac\ Rom=nia ar fi mers cu Puterile
Centrale, mergea pentru Basarabia,

mer g`nd cu Antanta a mers pentru
Transilvania. Cred c\ Basarabia a fost
`ntotdeauna `n planul doi al preo cu p\ ri -
lor rom=ne[ti [i de aici [i o anume frus-
 trare a basarabenilor.

O.V.: Ce rol ar trebui s\ joace in-
telectualii `n societatea rom= neas c\
de ast\zi?

L.B.: Nu `nseamn\ c\ toat\ lumea
trebuie s\ fie de acord, dar punctul meu
de vedere este c\ intelectualii nu au ce
c\uta direct `n politic\. Nu [tiu dac\ es -
te rostul lor de a se lansa chiar `n arena
public\, `n arena politic\, `n jocul \sta
pen tru putere. Cred c\ de c`te ori au
f\cut-o, rezulta te le au fost mediocre. S\
ne g`ndim la Nicolae Iorga [i la at`]i
al]ii care au avut [i ambi]ii politice [i nu
prea au reu[it `n ce [i-au propus. Cred
c\ rolul intelectualului este `ns\ s\ ob-
serve `n deaproape ce se `nt`mpl\ `n
spa]iul po li tic [i `n spa]iul public `n
genere. Cred c\ este un rol critic, nu o
critic\ cu ori ce pre], nu o critic\ acolo
unde nu e ca zul neap\rat s\ critici, dar
foarte mult\ aten]ie la ceea ce se
`nt`mpl\. Au rolul \sta de a comenta, de
a lansa idei, de a critica `ntr-un fel sau
altul. Deci cred c\ asta este func]ia, una
intelectual\ [i nu una politic\ direct\.
Au func]ia de a supraveghea ceea ce se
`nt`mpl\, de a comenta, de a critica ceea
ce se `nt`m pl\ `n spa]iul politic, \sta e
punctul meu de vedere.

O.V.: Dar `n ce m\sur\ conside -
ra]i c\ mai s`nt credibili sau demni de
urmat?

L.B.:Am spus [i `n cartea „Cap ca -
nele istoriei”, nu `nseamn\ c\ intelectu-
alii, fiindc\ s`nt intelectuali, g`ndesc
mai bine dec`t al]ii. Deci trebuie ca fie -
care s\ g`ndeasc\ cu mintea lui, nu `n -
seamn\ c\ dac\ un intelectual are un
punct de vedere, mai ales c\ nu au to]i
acelea[i puncte de vedere, este cel mai
bun. Nu [tiu dac\ intelectualii trebuie
ne ap\rat s\ fie urma]i. Fiecare rom=n
are de g`ndit `n mintea proprie [i are de
ales f\r\ s\ cad\ ̀ n capcana inter pre t\ ri -
lor f\cute de intelectuali.

O.V.: C`t de independen]i `i ve de]i
pe intelectualii rom=ni de azi `n ra-
port cu puterea?

L.B.: Intelectualul n-a fost nicio-
dat\ foarte independent `n raport cu pu t-
erea [i asta e p\cat, fiindc\ misiunea lui
ar fi tocmai s\ fie independent, este
func]ia critic\, care e cea mai pre]ioas\,
dac\ ne referim la el. Din p\cate, `ntr-un
fel sau altul, intelectualii – nu to]i, nu
vreau s\ generalizez, dar g`ndindu-m\
la categoria intelectualilor `n ansamblu
– s`nt destul de dependen]i de putere.
Prin pozi]iile pe care le ocup\, mul]i
s`nt func]ionari ai statului, `ntr-un fel,
c\ s`nt profesori sau ocup\ alte func]ii
[i printr-un anume respect pe care `l au
fa]\ de putere, printr-un anume complex
pe care `l au fa]\ de putere.

O.V.: Este compromisul mai ma -
re acum dec`t atunci?

L.B.: Nu cred. Din exemplele pe
care le-am dat (n.r.: `n carte) rezult\ c\
[i atunci dependen]a de putere sau ten -
ta ]ia de a fi `n apropierea puterii, de a
se afla `n umbra puterii, sub umbrela
protectoare a puterii, a fost `n totdeauna
destul de mare. Nu pot s\ m\ sor acum –
nu exist\ un aparat de m\ su rat `n pri -
vin]a asta – dar nu cred c\ s`nt mai de-
 penden]i ast\zi dec`t atunci, cred c\ e o
condi]ie a intelectualului pe care o
`nt`lnim `n diverse epoci.

O.V.: Deci un intelectual ar trebui
mai degrab\ s\ critice politica dec`t
s\ o laude?

L.B.: Da, nu s\ o critice cu orice
pre], dar s\ aib\ o privire critic\, o pri -
vire critic\ poate s\ `nsemne [i o apre -
ciere, cum s\ spun, dac\ un lucru
consideri c\ este bun, spui c\ este bun,
dar nu s\ spui „bun” a[a, automat, f\r\
s\ faci o analiz\. C`nd spun „privire cri -
tic\” nu `nseamn\ critic\ sistematic\, cu
orice pre], dar o atitudine de judecat\
proprie.

O.V.: Exist\ vreun intelectual
rom=n care s\ se potriveasc\ cu mo d-
elul acesta ideal?

L.B.:A, nu-mi cere]i asta. Nu m-am
g`ndit la treaba asta [i nici n-a[ vrea s\
dau exemple.

IIooaann  SSTTOOLLEERRUU
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„Se distrug foarte u[or m\rturiile trecutului la noi”

� interviu cu istoricul Lucian Boia

Lucian Boia, n\scut `n februarie
1944, este un istoric rom=n contempo-
ran, cunoscut mai ales pentru lu cr\ rile

dedicate comunismului [i mitu lui `n
con[tiin]a rom=neasc\. ~n pre zent este
profesor la Facultatea de Istorie de la

Universitatea din Bu-
 cu re[ti [i are, pe l`ng\
opere publicate `n en-
 glez\, francez\ [i ger-
man\, 18 c\r]i `n limba
rom=n\. „Istorie [i mit `n
con[tiin]a ro m= neas c\”
(Humanitas, 2003) a
st`rnit controverse
printre na]iona li[ tii `n -
fl\ c\ra]i, da to ri t\ modu-
lui obiectiv [i cri tic `n
care autorul ana lizeaz\
„obsesii is to rice” ro m= -
ne[ti [i de mistific\ mi-
 turi „mioritice”. Cea
mai re cent\ carte, „Cap -
ca ne le istoriei. Elita in t-
electual\ ro m= neasc\
`ntre 1930 [i 1950” (Hu -

 manitas, 2011), trateaz\ clasa in te -
lectualilor `n perioada pe care Lu cian
Boia o consider\ cea mai grea `n isto-
ria noastr\ recent\, `ntruc`t s-au succe-
dat `n ceva mai mult de zece ani [apte
regimuri politice. Astfel, ace[ti ani i-
au pus la `ncercare pe intelectualii
rom=ni, care de multe ori au c\zut
prad\ capca nelor [i is pi telor puterii.
„M-au ajutat mult ar hi vele Securit\]ii,
care avea ni[ te dosare splendide des pre
intelectualii vremii”, spune acesta,
amuz`ndu-se.

Cartea aduce o perspectiv\ nou\ [i
cri tic\ asupra intelectualilor acelei pe-
 rioade, considera]i mai mereu repere
demne de urmat [i fiind prezenta]i la
un nivel la care societatea rom=neasc\
nici nu mai poate spera s\ ajung\. Au-
torul demonstreaz\ c\ [i ei aveau
metehnele lor [i c\ au f\cut de multe
ori compromisuri demne de criticat.

~ncerc s\ fac o istorie care s\ pun\ `n mi[care 
inteligen]ele [i sentimentele

Capcanele timpului, `n 300 de pagini



Din amintirile b\tr`nilor
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„Drag\ mam\.
Am ajuns teaf\r la Medeleni. Ce

admirabil\ cas\ moldoveneasc\! Exact
atmosfera de la noi, amplificat\ numai,
ca un motiv muzical cîntat de vioar\,
reluat apoi de toate instrumentele.
(...) Am impresia c\ retr\iesc paginile
adorabile ale Vie]ii la ]ar\ de Duiliu
Zamfirescu. Totul e curat: oamenii, [i
lucrurile, cerul [i peisajul. La sfîr[i-
tul vacan]ei devin [i eu poet!” (Ionel
Teodoreanu, „La Medeleni”)

C`nd am intrat `n sat, doar un c`ine
mai alunga lini[tea locului, iar singu-
rul lucru animat era o pung\ alb\ pur-
tat\ de v`nt. Casele s`nt g`rbovite [i mici,
la fel ca oamenii care locuiesc aici, iar
uli]ele `nguste [i pline de praf stau `n-
cadrate de garduri de nuiele. Ajung la
fostul conac boieresc despre care s\-
tenii spun c\ era vizitat de Ionel Teo-
doreanu [i la locul de unde s-a inspi-
rat s\ scrie romanul care poart\ nu-
mele satului.

Fa]ada construc]iei, pe care acum
scrie {coala Medeleni, este scrojit\
p`n\ la c\r\mizi, o parte dintre geamuri
s`nt sparte, iar de pe acoperi[ul cu tabl\
ruginit\ at`rn\ un fir de la curentul elec-
tric, t\iat. Prin una dintre ferestrele din
lateral se pot vedea b\nci [i mese aco-
perite cu moloz, iar `n spate dou\ din-

tre geamuri s`nt zidite, ̀ n timp ce ̀ n ce-
lelalte dou\ s`nt b\tute sc`nduri. C\r\-
mida ro[ie a luat locul tencuielii, care
acum st\ m\cinat\ de ploi pe p\m`nt.
La doi metri de cl\dire, dup\ un [an]
tras de plugul unui tractor, `ncepe un
c`mp de cioate de la porumbul t\iat toa-
mna trecut\. Cl\direa gola[\ e departe
de imaginea conacului zugr\vit\ `n ro-
manul „La Medeleni”. Aerul nu mai
vibreaz\, culorile nu mai s`nt pline de
via]\, iar singurele voci care se mai aud
vin din dep\rtare, de la pu]inii copii
care au mai r\mas `n sat. V`ntul `[i flu-
ier\ c`ntecul ascu]it prin cr\p\turile din
pere]i, amar `n compara]ie cu pianul
la care c`nta vesel Olgu]a.

„Teodoreanu nu s-a n\scut aici.
El doar venea la bunici,” `mi spune cu
luare aminte ’nea Boz, un om pe care
a ̀ nceput s\-l ajung\ b\tr`ne]ea, cu fa]a
aspr\ [i m`inile pline de b\t\turi. „O
parte din conacul boieresc al Teodore-
nilor era aici, unde acum e [coala, [i o
parte acolo, la casa pe care o vezi mata
`n fa]\.” Arat\ spre cap\tul uli]ei, unde,
printre crengi, se distinge o construc]ie
mic\, vopsit\ `n verde. „Acum locuie[-
te cineva acolo. Se zice c\ e cump\rat\
de la unul Moraru care ar fi venit la r`n-
dul lui dup\ Teodoreni,” spune Boz,
vecin cu vechea construc]ie. „Se zice c\

el avea o sor\, parc\ Denisa, [i am auzit
de la b\tr`ni c\ o `nceput s\ scrie cartea
dup\ ce s-a `necat `n Prut. A[a se zice,
acuma mai departe nu [tiu.” ~n roman,
pe sora acestuia o chema Olgu]a [i s-a
sinucis, m\cinat\ de g`ndul c\ va muri
`ncet, de cancer.

~ndrept`ndu-m\ spre casa verde,
pa[ii mi se afund\ `n praful uli]elor, iar
cele c`teva pietre pe care mai calc le
simt prin papuci. Ajuns la mica cl\dire,
`mi ies ̀ n ̀ nt`mpinare doi b\tr`ni. „As-
ta e uli]a cur]ii trecut\ `n roman. Asta e
uli]a veche”, arat\ mo[ Gheorghe spre
drumul pe care venisem. Se `ndreapt\
de spate [i lunge[te g`tul s\ poat\ vedea,
peste gard, [esul de l`ng\ sat. „Acolo
era harbuz\ria, iar el cel mai probabil
aici o stat, Ionel Teodoreanu, nu acolo
unde e [coala acum. În roman spunea
c\ pleca pe uli]a veche la pescuit [i
atunci pe aici mergea”, ̀ mi explic\ atent
b\tr`nul cu p\rul c\runt, `ncovoiat de
spate, dar prea m`ndru s\ poarte bas-
ton. „Nu s`nt date multe detalii ̀ n roman
despre sat, dar din ce am citit eu aici
st\tea c`nd venea. Mai zice [i despre
biserica veche `n carte,” [i se `ntoarce
s\ caute cl\direa din mijlocul cimitiru-
lui. Se `nfioar\ din cauza v`ntului de[i
afar\ e la fel de cald ca `n zilele de var\
`n care Teodoreanu povestea cum Ol-
gu]a se fug\rea cu Monica prin liva-
d\. B\rbatul se opre[te din povestit ca
s\ se ad\posteasc\ de adierea de pri-
m\var\ sub un pom din curte.

„Acuma p\rintele vrea s\ fac\ mu-
zeu din [coal\, dar eu [tiu c`nd o mai
face?!” continu\ mo[ Gheorghe. Oftea-
z\, sprijinit cu un um\r ̀ n gardul din fier
[i cu m`inile la spate. „Vrea s\ fac\
muzeu, caut\ piese vechi, b\tr`ne[ti, dar
nu mai g\se[te nimic. Ce s\ mai g\seas-
c\ dac\ a stat r\zboiul aici mai bine de
[ase luni. ~n vremurile alea era mai fru-
mos ̀ n p\dure dec`t ̀ n sat.” Se uit\ de-
parte, mijind ochii, dup\ linia codrului
care deseneaz\ neregulat orizontul. „Om
vedea dac\ se va face ceva!” 

Seva ccare aalung\ 
reumatismul

Teancuri de portrete cu rame negre,
castanii sau aurii, ovale sau p\trate,
de lemn sau catifea, mari [i mici –
desprinse treptat de pe zidurile od\i-
lor de jos – se rezemau laolalt\ pe um\-
rul aceleia[i uit\ri; [i chipurile lor p\-
reau icoane ale colbului [i ale p\ian-
jenilor, nu ale unor fe]e omene[ti.

La cap\tul cel\lalt al satului, mo[
Negru m\ a[teapt\ cu un z`mbet care-i
`ntinde buzele cr\pate [i cu fa]a acope-
rit\ de barba neras\ de c`teva zile. „Mai
`ncolo era curtea lui Ionel Teodoreanu.
O fost tablouri multe acolo, ̀ n cas\, dar
le-a luat prim\ria,” spune acesta `ncer-
c`ndu-[i sapa, ce o purtase p`n\ atun-
ci pe un um\r, `n p\m`ntul b\t\torit al
drumului. Istorisirile despre scriitor
[i despre vizitele sale `n micul sat le
[tie de la tat\l s\u, care, la 100 de ani,
`nc\ mai pr\[e[te `n gr\dina din spa-
tele casei. „Na, curtea avea multe pic-
turi, dar acum nu mai este nici una.
Era [i un beci acolo din piatr\, mare c`t
o cas\.” Deseneaz\ `n aer, cu degetul,
c`t de `nalt\ era construc]ia [i c`t de
mult se `ntindea. 

Rezemat ̀ n coada sapei b\tr`nul pri-
ve[te ̀ n p\m`nt. Nu mai ]ine [irul lucru-
rilor pe care le-a pierdut satul `n v`ltoa-
rea anilor. „Acum mai este copacul din
curtea casei. Cic\ ar fi doar cinci arbori
din \ia ̀ n toat\ Europa”, spune mo[ Ne-

gru cu ne`ncredere. „Lumea din sat `l
mai folose[te pentru reumatism, c\ fruc-
tele au o sev\ alb\ care se `ncleie,” `mi
explic\ acesta dep\rt`nd degetul mare
de ar\t\tor ca [i cum seva imaginar\ `i
`ngreuna mi[carea. „{i la biseric\ s`nt
ni[te stejari b\tr`ni. Peste dou\ sau
trei sute de ani. Acolo ducem mor]ii”,
`[i aduce acesta amintite, uit`ndu-se par-
c\ r\t\cit spre mine. B\tr`nul vorbe[te
apoi iar de copacul din curtea cona-
cului [i ̀ l caut\ din priviri. „O vrut nem-
]ii acu c`]iva ani s\ vin\ cu utilaje s\
sape `n jurul lui [i s\-l ia cu totul, dar
nu s-au `n]eles la pre], c\ `l d\dea pri-
m\ria.” R`de scurt, amar, iar apoi of-
teaz\ lung [i ap\sat. Anii l-au `nv\]at
c\ totul e de v`nzare, chiar [i istoria. 

De lla cconac lla lloca[ dde
pr\znuire

~n decursul timpului, casa a trecut
prin mai multe transform\ri [i prin m`-
na mai multor st\p`ni. Nici s\tenii nu ̀ [i
mai amintesc exact c`]i proprietari a
avut fostul conac boieresc [i care s`nt
ace[tia; i-au prins doar pe ultimii lo-
cuitori al cl\dirii. ’Nea Dumitru `[i
aminte[te, ca [i b\tr`nul Boz, c\ „din
discu]ii cu p\rin]ii, am auzit c\ unul

Cotescu ar fi fost aici boier [i dup\ a
luat unul Moraru casa.” E un om micu],
cu haine cenu[ii [i ochii de un albastru
sp\l\cit din care lipse[te str\lucirea apri-
g\ a tinere]ii. „{tiu doar c\ pe Morari
i-au fug\rit comuni[tii c`nd a venit
colectivizarea [i dup\ aceea au trans-
format casa `n [coal\.” 

Omul mic p\[e[te rapid [i ap\sat
praful uli]elor [i intr\ `ntr-o curte `nai-
nte s\-l mai pot `ntreba ceva. De c`nd
`n sat au mai r\mas pu]ini copii, iar
clasele n-au mai putut umple, cl\direa
n-a mai fost folosit\ nici ca [coal\. Pîn\
la terminarea bisericii noi aceasta a ]i-
nut loc unui depozit pentru lemn\ria lo-
ca[ului de cult construit la c`]iva zeci
de metri mai la deal, iar acum, una din
camere e folosit\ pentru pr\znuirea mor-
]ilor. „Oamenii mai vin s\ viziteze satul
pentru c\ `l leag\ de romanul lui Ionel
Teodoreanu [i ar fi p\cat s\ nu reno-
v\m casa,” zice preotul din Medeleni.
„Oricum, trebuie s\ o cur\]im, sa facem
cumva s\ mi[c\m lucrurile din loc mai
ales c\ ne putem lega de cl\direa res-
pectiv\ ca de un loc unde venea aces-
ta,” spune p\rintele cu regret `n glas.

Andrei MMIHAI

 fa]ada actualei [coli este scorojit\ p`n\ la c\r\mizi, iar de pe acoperi[ul cu tabl\
ruginit\ at`rn\ un fir de la curentul electric, t\iat

Din veche casa a disp\rut toat\ culoarea

R\va[e r\t\cite pe uli]ele din Medeleni

Ne dorim mereu s\ vedem cu ochii no[tri locurile
zugr\vite de penelul scriitorilor. Vrem s\ vedem

frumoasele apusuri descrise `n filele c\r]ii preferate, s\
c\lc\m pe acelea[i meleaguri b\t\torite de pa[ii
eroilor no[tri [i s\ ne bat\ acela[i v`nt. Romanul „La
Medeleni”, una dintre c\r]ile copil\riei, care ne-a f\cut
s\ ne imagin\m c\ alerg\m prin livezi al\turi de
Monica [i D\nu], sau c\ spargem prune `mpreun\ cu
Olgu]a pe cerdacul casei, nu mai are aceea[i putere
de a da na[tere viselor dup\ ce vizit\m satul care a
dat numele c\r]ii lui Ionel Teodoreanu. Tot ce a mai
r\mas acum s`nt zidurile casei m`ncate p`n\ la
c\r\mid\, c`teva geamuri sparte [i amintirea s\tenilor
despre frumuse]ea locului.

~n urma s\p\turilor preotului pa-
roh din Medeleni, Claudiu St\noi,
printre documentele din parohiile ve-
cine [i cele aflate `n posesia biseri-
cii pe care o are `n grij\, acesta crede
c\ `n satul Medeleni nu exist\ o
cas\ Teodoreanu, `ns\ aici era un
loc `n care acesta venea `n vizit\ [i
unde i-a venit ideea de a scrie „La
Medeleni”. Preotul crede c\ familia
Teodoreanu a avut o cas\ la Deleni,
o alt\ localitate din nordul Moldo-
vei. Conacul transformat mai t`rziu
`n [coal\, iar acum folosit ca loca[
de pr\znuire a apar]inut ini]al unui
boier Donici, iar apoi, trec`nd `n po-
sesia mai multor persoane „a ajuns
la Morari, care s`nt men]iona]i `n acte
acum,” specific\ p\rintele St\noi. 

Un trecut neclar are [i unul dintre
copacii din fa]a cl\dirii care „este `n-
rudit cu dudul. Este un portocal fals
[i este adus de unul dintre boieri cel
mai probabil, iar ultimii proprietari,
Morarii, spun c\ l-au g\sit acolo.”

~n Medeleni mai este o cl\dire
despre care „localnicii spun c\ e mo-
nument istoric de[i `n acte nu e men-
]ionat. Totu[i biserica cea veche ar
fi din vremea lui {tefan cel Mare.
S`nt h`rtii care s\ ateste asta, `ns\ cl\-
direa a trecut prin mai multe trans-
form\ri, `ns\ sigur a fost ceva deoa-
rece `n cimitirul din curtea bisericii
s-a descoperit o cruce de la 1511”,
aminte[te p\rintele. Dup\ documen-
tele g\site de preot, ctitori ai bisericii
vechi au fost boierul Alecu Donici,
care a ajutat cu bani, [i s\tenii, dar ac-
tele o men]ioneaz\ abia dup\ 1800.

Acesta crede c\ Teodoreanu „mer-
gea mai cur`nd la Ungheni pentru
c\ acolo erau izvoare termale [i aveau
leg\tur\ cu calea ferat\.” Cu toate
acestea, de[i `n zona Moldovei exis-
t\ mai multe sate cu numele de Me-
deleni, „acesta este singurul de l`ng\
Prut, scriitorul a venit [i a vizitat zo-
na, iar asta `l leag\ de Teodoreanu.”

Din istoria scris\
 casa din sat nu a fost a Teodorenilor, era doar un
loc `n care ace[tia veneau `n vizit\

C\r\mida ro[ie a luat locul tencuielii, care acum st\ m\cinat\ 
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Tehnica picatului cu cear\ 

RREEPPOORRTTAAJJ

V\ spun cinstit c\ `ntr-o zi `n care 
Agale coboram la pas Copoul

Mi-am pus [i eu celebra `ntrebare: 
„Ce-a fost `nt`i [i-`nt`i? G\ina?

Oul?”

***
Acum 12 ani, ̀ ntr-un s\tuc din Bu-

covina, surorile Or[ivschi au adunat
`n dou\ vitrine micu]e suficiente ou\
`ncondeiate `nc`t s\ deschid\ un muzeu
dedicat lor. Colec]ia s-a m\rit de atunci
[i a fost nevoie s\ o mute `n alt\ `n-
c\pere, mai mare, pentru c\ num\rul
de exponate adunate din toat\ lumea
a ajuns la peste 3000. 

Doamna C\t\lina, sora mai mare,
`[i ia lini[tit\ b\]ul sub]ire cu care ara-
t\ piesele expuse, agit`ndu-l pe sticla
vitrinei precum ar\t\torul unui ̀ nv\]\-
tor care pred\ `nmul]irea la tabl\. „~n-
cepem periplul nostru prin cele peste
70 de ]\ri cu ou\le de care s`ntem cel
mai m`ndre, cele din Bucovina”, spu-
ne artista purt`nd ar\t\torul pe prima
vitrin\. 

Aici stau lini[tite, pe suporturi din
lemn – unele care imit\ c\ru]a, altele,
sfe[nicul sau lingura –, at`t ou\ reali-
zate de Leti]ia Or[ivschi, sora doam-
nei C\t\lina, c`t [i mo[tenite din fa-
milie. Primele rafturi s`nt pline cu
„mingi” fragile `ncondeiate prin „teh-
nica cu culori”. Vitrina arat\ ca un ta-
blou pictat cu r\bdare de vreun b\tr`n
`n]elept, `n culori p\m`ntii, lini[tite,
„specifice localit\]ii Vama”. „Buco-
vina este plin\ de simboluri geome-
trice, acelea[i care se pot vedea [i pe
c\m\[ile tradi]ionale, ori pe [tergare
sau covoare”, se m`ndre[te doamna
C\t\lina pe un ton aproape [optit. 

Pe ou\ este reprezentat\ Sf`nta Cru-

ce, ori soarele, cerul cu stele, fulgerul
sau frunza de stejar – toate, simboluri
ale naturii. Mae[trii merg `ns\ [i mai
departe de cer [i ajung s\ reprezinte
`n desen simboluri ale ocupa]iilor str\-
vechi din zon\: potcoava, coarnele ber-
becului, v`rtelni]a, grebla pentru adu-
nat f`n, gr`nele – simbol al abunden]ei
– sau c\rarea r\t\cit\, „un simbol str\-
vechi bucovinean. Se spune c\ omul
`n via]\ `ncearc\ s\ p\streze drumul
drept, dar exist\ multe tenta]ii [i
ajunge s\ mearg\ a[a”, spune doam-
na C\t\lina, ar\t`nd c\tre un ou pe ca-
re este trasat\ o linie galben\ [erpuit\
[i `ntrerupt\ pe alocuri.  

M\rgele ddin ccear\
Prin sticla celei de-a doua vitrine

str\lucesc ou\le realizate de doamna
Leti]ia prin „tehnica cu cear\ `n relief,
pentru care este renumit\ sora mea.
S`nt, spre exemplu, p`n\ la [ase stra-
turi de cear\ depus\. Se pune instru-
mentul numit «chi[i]\» (n.r.: be]i[or
de lemn care are la cap\t un tub meta-
lic de diferite diametre `n interiorul
c\ruia se g\se[te un fir de p\r de cal
prin care curge ceara `nc\lzit\) de [ase
ori `n acela[i loc. Nu e ca la tehnica cu
culori, unde ceara este folosit\ doar
pentru a proteja culoarea”, poveste[te
doamna C\t\lina, `ntrerup`nd din c`nd
`n c`nd cuvintele printr-un oftat. 

Ou\le arat\ ca ni[te bibelouri pe
care au fost lipite [iraguri de m\rgele
colorate. Unele mai mari, precum ce-
le de stru], seam\n\ cu ni[te pietre alu-
necoase de mozaic, ba chiar la o ochea-
d\ mai atent\, zici c\ s`nt solzi de rep-
til\. Imaginile acestea punctate `nf\]i-
[eaz\ de fapt, simbolic, sita, care, con-
form credin]ei locale, separ\ binele de
r\u. Punctele `nchise la culoare repre-
zint\ r\ul, iar cele deschise, binele.

~n cazul acestei tehnici de `ncon-
deiere ceara este colorat\ dar, pe un
ton ferm, doamna C\t\lina m\ asigu-
r\ c\ „tot ce vedem aici s`nt culori na-
turale, vegetale sau minerale”. Pentru
nuan]ele de galben sau maro s`nt fo-
losite foile de ceap\, la cele de ro[u,
sfecla sau petalele de trandafir; ment\
pentru verde [i praful de lapis lazuli
(n.r.: piatr\ semipre]ioas\) pentru al-
bastru. ~n func]ie de culori [i simbo-
luri, putem face o mic\ povestioar\
`n parte”. 

„Kinder” [[i rr\va[ul 
Dup\ aventura prin Bucovina, p\-

[im hotarul c\tre Germania, unde e-
xist\ cel mare muzeu de acest gen din
lume, la Sonnenbuehl. Ou\le decora-
te aici `[i pot g\si locul la fel de bine
pe rafturile unei biblioteci bogate, al\-
turi de „R\zboi [i Pace” ori de „Idi-
otul”. S`nt acele modele care par bro-
date pe coaj\ [i arat\ precum dantela
de Bruges, dar care s`nt realizate doar
prin „`nnodarea unui fir textil. Nu se
folose[te nici un instrument specific
aici”, dezv\luie doamna C\t\lina se-
cretul. 

Al\turi s`nt ou\ pe care stau par-
c\ lipite buchete de flori caramelizate
ca bomboanele de zah\r ars, dar care
s`nt, de fapt, buc\]i de plastilin\ topite
la 100 de grade (n.r.: „tehnica Fimo”).

„De la aceste ou\, `n timp, a de-
rivat ideea de «Ou Kinder», cel cu
surpriz\. Pe timpuri, acestea aveau o
f`[ie textil\ ̀ n\untru pe care erau scri-
se mesaje religioase, la `nceput, apoi
laice”, poveste[te sora cea mare des-
f\[ur`nd un r\va[ dintr-un ou `mpo-
dobit cu a]\ colorat\. „Aici, spre exem-
plu, scrie: «Dragostea este via]\, via-
]a este dragoste. Cine n-a iubit, n-a
tr\it»”.

Cu str\dania specific\ unui co-
lec]ionar, doamna Leti]ia, sora mai
mic\ a C\t\linei, a str`ns [i cel mai
mic ou al colec]iei – al reptilei de Ge-
cko –, protejat sub un clopot de sticl\
ca `ntr-o carapace de ]estoas\. Are de-
senat pe coaj\ un buchet de flori [i
arat\ ca un degetar de copil. 

Surorile Or[ivschi au terminat Fa-
cultatea de Textile la Ia[i, dar s-au
apucat de `ncondeiat ou\ nu dintr-o
dorin]\ l\untric\, ci pentru c\ li s-a p\-
rut cel mai firesc lucru. Tradi]ia `n fa-
milie exista, „[i mama [tie s\ fac\ asta
[i bunica din partea tat\lui, a[a c\ pen-
tru noi a fost un curs firesc, dar nu
ne-am g`ndit vreodat\ c\ vom ajunge
s\ facem asta. Oricum, domeniul se
potrive[te cu cel textil, pentru c\ [i
acolo trebuie s\ [tii s\ ]ii rotringul `n
m`n\, deci nu este mare diferen]\”, po-
veste[te r`z`nd doamna C\t\lina. ~[i
aminte[te c\ Leti]ia a fost cea care a
`nceput s\ `ncondeieze, ea a fost „din-
totdeauna artista cu ou\le”, cum o nu-
me[te sora ei. 

Orologiul cc`t uun gg\lbenu[
~n vitrina elve]ian\, `n loc de cea-

suri, stau ou\ decorate. Nu doar din
acelea a c\ror coaj\ o po]i testa cu
dintele, s\ verifici c`t e de tare, ci [i
din por]elan, acoperite cu foi]e de aur.
Sau care s`nt decorate cu `mpletituri
din p\r uman la care s-au folosit peste
2500 de fire.

Pe unul dintre rafturi, r\sfirat, st\
un ou alb, t\iat felii, care arat\ proas-
p\t fiert [i numai bun de m`ncat, doar
c\ „pe margine are lipite ni[te carto-
na[e pentru a pune poze, este de fapt
un album foto”, dezv\luie fosta inginer
de textile, f\c`nd un semn complice
pozelor de pe perete.

Dedesubt, parc\ gata s\ anun]e r\-
s\ritul, un ceas auriu `ncrustat `ntr-un
ou colorat în albastru, „tipic elve]ie-

nilor, nu putea s\ lipseasc\”. 
Cele decorate `n Cehia arat\ ca

ni[te crinoline albe sculptate `n ochi-
uri c`t unghia de la degetul mare, iar
sp\rturile s`nt neregulate, dar fine. S`nt
realizate prin „tehnica perfor\rii”, cehii
fiind primii care au lucrat cu aceast\
metod\. Doamna C\t\lina se a[az\ `n
capul mesei acoperit\ cu co[uri pline
de aceste mici simboluri bucovinene
ale Pa[telui [i poveste[te despre ceea
ce nume[te ea, „cea mai elegant\ teh-
nic\ de decorare”. „Exist\ un instru-
ment care se aseam\n\ cu freza den-
tar\ [i care perforeaz\ coaja, dar o
prieten\ de-a noastr\, care este medic
stomatolog, a `ncercat [i nu i-a
reu[it. Sigur au ei alte secrete”, recu-
noa[te artista `nv`rtind una din ope-
rele surorii ei. 

Un mmunte cc`t uun bbob
de oorez

Pe continentul asiatic pa[ii merg
rapid, c\ci prima ]ar\ necre[tin\ din co-
lec]ie nu are multe de ar\tat. ~n Turcia
se decoreaz\ oul din simplul motiv c\
este considerat un simbol al `ncepului
lumii.

~n Japonia, acest obicei nici nu
exist\. „Ei picteaz\ m\tasea, chiar [i
bobul de orez, dar nicidecum oul”,
spune femeia sprinten\ `n vorbe, ri-
dic`nd din umeri a mirare. ~ns\ un ca-
ligraf japonez a pictat c`teva simbo-
luri pentru colec]ia surorilor: muntele
Fuji, florile Sakura [i Ghei[a, dar [i
numele „Leti]ia” scris ̀ n caracterele lor.

Pe raftul care duce `n Vietnam,
colec]ionarele au str`ns un ou de broas-
c\ ]estoas\, iar pe cel ar\besc, unul de
crocodil. „Acesta este o pies\ rar\ a
colec]iei pentru c\ `ntreaga comuni-
tate p\ze[te ou\le, nu doar mama cro-
codil. Iar un b\[tina[, dac\ ar g\si unul,
nicidecum nu l-ar `nstr\ina, pentru c\
este un simbol al casei”, poveste[te fe-
meia. ~ns\ piesa pe care e pictat un
tigru este realizat\ din fragmente lip-
ite, asta dup\ ce oul a eclozat. 

~n alt\ vitrin\, pu]in `nainte de cea
destinat\ ]\rilor asiatice, doamna C\-
t\lina prezint\ cu m`ndrie `n voce,
ap\s`nd ar\t\torul pe vitrin\, parc\
pentru a vr\ji oul, cea mai veche pies\
din colec]ie, care are mai mult de 95
de ani. „Este un ou de stru] Emu, care
a ajuns la noi gra]ie unei australience
care ne-a vizitat muzeul [i ne-a promis
c\ ne trimite ceva ce nu avem. {i s-a
]inut de cuv`nt”, `[i aminte[te colec-
]ionara, gesticul`nd cu `nsufle]ire. 

Dup\ ce p\[im discret [i prin Da-
nemarca, lipind privirea de vitrinele
sub care stau operele lui Hans Chris-
tian Anderson sculptate `n jum\t\]i
de ou, ajungem de unde am pornit.
~n Bucovina. 

Pe masa mare din mijlocul came-
rei se afl\, `n co[uri din nuiele `mple-

tite, ou\ `ncondeiate de cele dou\ su-
rori. Doamna C\t\lina ia chi[i]a `m-
preun\ cu o „oper\” neterminat\ [i ara-
t\ cum lucreaz\ at`t ea, c`t [i sora ei, la
`ncondeierea oului. ~l rote[te `ncet cu
m`na st`ng\ [i ]ine be]i[orul nemi[cat
pe m\sur\ ce linia se traseaz\ dreapt\.
{i atunci c`nd trebuie colorat, „aplic\m
cear\ pe liniile care vrem s\ r\m`n\ al-
be [i `l scufund\m `ntr-o baie de cu-
loare galben\, spre exemplu. Apoi, ce
vrem s\ r\m`n\ galben, acoperim iar cu
cear\ [i `l scufund\m `n culoare ro[ie.
{i tot a[a. Deci aici doar se protejeaz\
por]iunile de coaj\ pe care vrem s\ le
color\m”, arat\ doamna C\t\lina,
`nv`rtind un ou pe jum\tate acoperit
de substan]a g\lbuie [i cleioas\.

Pe un suport ca un cofraj, s`nt sti-

vuite c`teva ou\ „mai deosebite”. Fe-
meia `[i aminte[te c\ `nainte, „c`nd
se venea cu co[ul cu bucate sfin]ite du-
p\ Slujba ~nvierii, to]i ai casei tre-
buiau s\ se spele cu un ou ro[u, sim-
bol al s\n\t\]ii, [i un ban de aur, sim-
bol al abunden]ei `n anul care vine.
Ei bine, femeile din zon\ au combi-
nat cele dou\ `nsemne `ntr-un ou din
\sta auriu. S`nt pu]in altfel dec`t cele-
lalte”, se m`ndre[te doamna C\t\lina,
lu`nd din suport unul din ou\le m\rge-
late. {i care, `n timp, „s-au adunat at`t
de multe, ̀ nc`t nici nu le mai ]inem nu-
m\rul, c\ nu are sens”. 

***

Cristina BBABII

~n localitatea prin care
treceau m\rfurile din

Moldova `n Transilva-
nia prin anii 1400, exis-
t\ un loc `n care se poa-
te c\l\tori `n aproape
70 de state f\r\ s\ fie
nevoie nici m\car de o
tr\sur\. Este posibil ca
oamenii s\ se plimbe
cu m`inile la spate, a-
scult`nd pove[tile doam-
nei C\t\lina, str\b\t`nd
odat\ cu ea continente
dintr-o camer\ `n alta.
La Muzeul Oului de la
Vama, prima oar\ a
existat oul `ncondeiat.

 ou\le arat\ ca ni[te bibelouri pe care au fost lipite
[iraguri de m\rgele colorate  surorile Or[ivschi s-au
apucat de `ncondeiat din pasiune, li s-a p\rut firesc

Oul cu ceas din Elve]ia

Cele mai dragi „mingi” s`nt cele f\cute de m`n\, `n Bucovina

La Vama celor
70 de ]\ri 

„A[a c\ f\r\ dar, [i f\r\ poate
}in`nd cont de argumente seama

Eu cred c\ mai `nt`i [i-nt`i de toate
A fos Muzeul Oului din... Vama”

Exponatele se ascund `n spatele
vitrinelor `ngrijite
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Botni]\ pentru limbu]i. Metaforic,
a[a s-ar traduce cele dou\ decizii
luate de institu]iile care reglemen-
teaz\ audiovizualul `n Rom=nia, res-
pectiv `n Republica Moldova, `n ul-
timele s\pt\m=ni. Mar]i, pe 27 mar-
tie, Consiliul Na]ional al Audiovi-
zualului (CNA), a `njum\t\]it peri-
oada pentru care postul Oglinda TV
(OTV) avea acordat\ licen]a de e-
misie, deoarece f\cuse publicitate
politic\ Partidului Poporului Dan
Diaconescu (PPDD), urm`nd s\ e-
mit\ p`n\ pe 28 septembrie. La c`teva
zile dup\, pe 5 aprilie, Consiliul Co-
ordonator al Audiovizualului din
Republica Moldova (CCA) a hot\-
r`t retragerea aceleia[i autoriza]ii,
tot din motive politice, tot unui post
privat, cu intrare `n vigoare de la
data public\rii deciziei `n „Monito-
rul Oficial”. A[a a r\mas NIT TV,
canal cunoscut ca fiind afiliat Parti-
dului Comuni[tilor (PCRM) [i o al-
t\ „oglind\ a realit\]ii în care tr\ie[ti”,
`n afara legii. 

Ambele decizii au venit dup\ o
s\pt\m`n\ de monitoriz\ri `n care
cele dou\ foruri au urm\rit respecta-
rea, pe de o parte, a  Legii Audiovi-
zuale, iar pe cealalt\ a Codului Au-
diovizualului. Reac]iile au fost [i
ele similare, `ns\ numai p`n\ `ntr-un
punct. Partizanii celor dou\ televi-
ziuni au ie[it `n strad\, au scandat
pentru libertatea de exprimare `n fa-
]a celor dou\ consilii [i chiar au ame-
nin]at cu apelul la instan]ele superi-
oare. ~ns\ cei de la NIT au fost mai
duplicitari dec`t Dan Diaconescu,
care a declarat `n fa]a membrilor
CNA c\ „nu s`nt membru în PPDD,
nu am nicio func]ie în PPDD”. Du-
p\ ce au aflat hot\r`rea luat\ de CCA,
membrii echipei [i-au organizat, `n
ziua urm\toare, principalul grupaj de
informa]ii, {tirile NIT TV „Curier”
cu Lia Nichiforova, tot pe seama
principiului de „nerespectare a plura-
lismului politic”, de care au fost [i
acuza]i de c\tre consiliu. 

De altfel este suficient s\ urm\-
rim prezentarea [tirilor pe scurt din
orice zi ca s\ ajungem la concluzia
CCA-ului. ~n edi]ia de pe 3 aprilie,
de exemplu, toate informa]iile care
vizeaz\ actuala guvernare s`nt pre-
zentate negativ, `n timp ce restul,
care se concentreaz\ pe activitatea
PCRM, s`nt redate pozitiv. A[a se
face c\ telespectatorului i se arat\,
pe de o parte, boala societ\]ii ca fi-
ind Alian]a pentru Integrare Eu-
ropean\ (n.r. : cea care asigur\ gu-
vernarea `n Republica Moldova) [i,
al\turi, antidotul, adic\ PCRM. „Gu-
vernul Filat s-a transformat `ntr-un
executant docil al homosexualilor, ca-
re urm\resc sodomizarea Moldovei”
nu con]ine acelea[i semnifica]ii pe
care le cuprinde [tirea `n care „Vladi-
mir Voronin l-a asigurat pe Jean Clau-
de Mignon c\ reprezentan]ii PCRM
la Adunarea parlamentar\ a Consi-
liului Europei vor sprijini orice deci-
zie care va viza dezvoltarea democra-
]iei `n Republica Moldova”. 

Iulia CCIUHU

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

S\pt\m`na trecut\, Rom=nia a pier-
dut o oportunitate de c`teva zeci de mi-
lioane de euro `n urma e[u\rii `ncerc\-
rilor de privatizare a Cupru Min Abrud.
Roman Copper, o firm\ a companiei
Bayfront Capital Partners din Toron-
to, ar fi trebuit s\ preia Cupru Min `n
urma c`[tig\rii licita]iei de la `nceputul
s\pt\m`nii. „«~n acel moment am [tiut
c\ reprezint\ primul succes economic al

acestor ani de aparent autism economic»,
a declarat premierul Mihai R\zvan Un-
gureanu” (HotNews.ro, s`mb\t\, 7 apri-
lie).

~ns\ tratativele nu s-au `ncheiat cu
succes. Ministrul Economiei, Comer-
]ului [i Mediului de Afaceri, Lucian
Bode, a motivat e[ecul prin faptul c\
„partea român\ a cerut firmei canadie-
ne s\ constituie un depozit colateral de
32,27 milioane euro pentru a garanta ast-
fel realizarea investi]iilor de mediu, s\
pl\teasc\ suma pentru ac]iuni, de 200,7
milioane euro, în termen de 30 zile de
la ob]inerea avizului Consiliului Concu-
ren]ei [i autoriza]iei integrate de mediu”
(Ziarul Financiar, s`mb\t\, 7 aprilie).
Tot reprezentan]ii statului au cerut pub-
licarea imediat\ a contractului de pri-
vatizare. Aceste dolean]e s`nt, a[a cum
declara prim-ministrul, „clauze la care

statul nu renun]\ cu nici un chip” (Hot-
News.ro, vineri, 6 aprilie).

Dac\ vineri `n]elegerea dintre par-
tea rom=n\ [i cea canadian\ a c\zut ire-
vocabil, cu doar o zi `nainte, Bayfront
Capital Partners se declarau mul]umi]i
de transparen]a colabor\rii pentru pre-
luarea Cupru Min. „«P\r]ile au ajuns la
un acord verbal final pe care am fost [i
s`ntem în continuare preg\ti]i s\-l apli-
c\m complet», a declarat, într-un comu-
nicat, Mike Curtis, partener al Bayfront”
(Adev\rul.ro, vineri, 6 aprilie). Ulte-
rior, acordul a fost returnat b\ncii de in-
vesti]ii din Canada, pentru c\ cei de la
Bayfront nu ar fi dorit s\ respecte toa-
te cererile anun]ate de partenerul rom=n.
Acela[i reprezentant al companiei cana-
diene a su]inut atunci c\ „acordul cuprin-
de termeni ceru]i de Guvern [i accep-
ta]i de Roman Copper, chiar dac\ nu au

fost ini]ial inclu[i `n forma contractului
prezentat în pachetul de privatizare. Am
fost surprin[i de refuzul comisiei de ne-
gociere de a accepta semn\tura noastr\
scris\” (Ziarul Financiarul, s`mb\t\, 7
aprilie). ~ntre timp, activitatea compani-
ei va putea fi continuat\ `n condi]ii nor-
male numai dac\ ministerul va asigura
demersurile de ob]inere a autoriza]iei de
mediu.

Prima tentativ\ de privatizare a Cu-
pru Min Abrud a avut loc `n 2008, `n-
s\ f\r\ succes [i tot din cauza unor ne-
mul]umiri ale reprezentan]ilor statului
rom=n. De data aceasta, `ns\, este vor-
ba de un angajament asumat fa]\ de Fon-
dul Monetar Interna]ional, drept pen-
tru care procesul de privatizare va fi re-
luat `n perioada urm\toare, `n speran]a c\
Rom=nia a g\sit `n Roman Copper a-
cel „partener serios, potent [i de bun\
credin]\” pe care-l caut\.

Anca TTOMA

(Tele)Viziuni
sub lac\t

Canadienii nu vor cupru rom=nesc
 partea român\ a cerut firmei Roman Copper s\ con-
stituie un depozit colateral de 32,27 milioane euro 
pentru a garanta realizarea investi]iilor de mediu
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Nirvana Uzinei cu Teatru e un
loc al zbaterii, iar Toma [i Kurt s`nt
dou\ jum\t\]i ale unui `ntreg privite `n
oglind\. ~n semi-obscuritatea din sal\
nici nu-i distingi: fream\t\, se mi[c\ [i
murmur\ la fel. Dar c`nd se aprind reflec-
toarele, pasiunea din ochi `i `mparte. To-
ma e pe cale s\ devin\ un scriitor ratat.
N-a ajuns `nc\ acolo pentru c\, efectiv,
`nc\ nu a scris nimic. Pe treptele scenei,
`[i poart\ manuscrisul ca pe-o cruce. ~l
arde `n buzunarul de la piept [i pare c\
i se sf\r`m\ `ntre degete c`nd se apropie
de el cu peni]a. ~l doboar\ la p\m`nt, `l
ridic\, `i d\ speran]a c\ viitorul `i re-
zerv\ ceva mai mult dec`t chinul pre-
zentului. Dar, `n vise, nu se vede
niciodat\ scriitor. E pe un c`mp cu gr`u
proasp\t `ncol]it, `n care caut\ disperat
umbr\ dar nu g\se[te. Cobor`nd pe trep-
tele genezei, se contorsioneaz\ [i se
tr`nte[te pe podea, chircindu-se cum o
f\cea `nainte s\ se nasc\.

Kurt e o imita]ie. Pupilele i se dila-
t\ c`nd se enerveaz\, ascult\ doar muzi-
ca adev\rat\, `nregistrat\ `n studio [i a-
dus\ acas\ pe discuri, nu cea copiat\ de
pe Internet, [i Toma `l venereaz\. N-au
bani, dar scriitorul mereu `i face moftu-
rile. ~l vede ca pe-un alter ego, ceva
ce-ar fi putut ajunge [i el dac\ talentul
s\u nu era s\ scrijeleasc\ manuscrise
care nu vor vedea lumina tiparului. Gra-
viteaz\ `n jurul lui Toma, `i [opte[te `n
ureche, ̀ i manipuleaz\ g`ndurile [i-i con-

fund\ realitatea. C`nd `ncepe s\ c`nte,
ochii lui Toma se golesc, `ncepe s\ dan-
seze f\r\ noim\, pierdut `n tot [i de toa-
te. ~ntr-un mod anormal, se completeaz\.
C`nd ̀ [i jur\ unul altuia, o fac pe Panait
Istrati [i pe Jimi Hendrix. 

Kurt mai are tendin]ele depresive
ale unui rockstar. E agitat, vulgar, sare,
se arunc\ la p\m`nt, iar `n be]ia mo-
mentului `ncepe s\ c`nte al\turi de trupa
prezent\ la spectacol. Fumeaz\ `n pau-
zele dintre melodii, bea t\rie dintr-o sti-
cl\ cu g`tul `ngust [i-[i las\ capul s\ a-
t`rne lipsit de via]\, murmur`nd acelea[i
ritmuri obsesive, p\r`nd uneori de o li-
ni[te transcedental\, la grani]\ cu moar-
tea.

Manuscrisul nnim\nui
~n existen]a lor `[i face loc Veci-

nul, un individ masiv, cu fa]\ de mafi-
ot, care `l atrage pe Toma c\tre o lume
rupt\ dintr-un roman de aventur\. ~n-
cepe fragil, t`n\rul accept`nd ini]ial un
deodorant, apoi ni[te bani, ca `n final
s\ ajung\ s\-l urm\reasc\ pe-un oareca-
re Mister Pink, s\-i fac\ poze cu aman-
ta [i s\ se ia b\taie cu g\rzile sale de corp. 

E ca o ini]iere for]at\. Kurt, care
trebuie s\ fie al\turi de Toma [i s\ `l a-
jute, e momit [i el cu o chitar\ electric\
[i se distan]eaz\. „Trebuie s\ ai grij\ de
tine, eu am muzica mea, am concertele
mele”, repet\ acesta obsesiv. Manuscri-
sul pe care scriitorul ̀ l purta peste tot za-
ce acum `ntr-un col], mototolit [i uitat
de toat\ lumea. Luminile se `nchid din
nou, `n aerul din sal\ plutind doar fu-
mul gros de ]ig\r\. Apar fr`nturi din co-
pil\ria vecinului [i ale lui Toma, pe
r`nd, spasmatic. Vecinul a fost chinuit
de tat\l s\u, un mili]ian, [i m`nat s\-i cal-
ce pe urme, `n timp ce versiunea pre-

[colar\ a t`n\rului promova la matema-
tic\ pentru c\ mama sa se culca cu pro-
fesorul. 

~n aceast\ lume a lipsei modelelor
[i a falselor reprezenta]ii, reflectoarele
se aprind [i Toma e l\sat singur cu Mis-
ter Pink, chircit la podea, cu un pistol
`n m`n\. Ezit\ ̀ ntre a-i lua via]a, a-[i cur-
ma propria existen]\ sau `n a-l `mpu[ca
pe Kurt, care s-a ̀ ntors dup\ el, de[i scri-
itorul l-a alungat `ntruna. 

Teatru ccu bboxe
„Nirvana” se vrea a fi o pies\ de tea-

tru inovativ. ~n primul r`nd, prin pre-
zen]a unei trupe l`ng\ scen\, care a c`n-
tat live melodii ale forma]iei eponime,
interpretate de Kurt, copia solistului
acesteia din ’70, Kurt Cobain. ~n sala
mic\, `ns\, delirul c`nt\re]ului era redat
la dou\-trei boxe imense, care ar fi p\-
rut zgomotoase [i `ntr-o sal\ de cinema,
dar\mite `n `nc\perea `n care cu greu
s-au `ngr\m\dit 100 de spectatori. {i,
cum stilul era rock-ul grunge, ]ipetele
lungi au f\cut ca mul]i dintre cei prezen]i
s\-[i `mping\ m`inile `nspre urechi, tre-
s\rind vizibil [i str`ng`nd din din]i `ntr-o
grimas\ dureroas\. 

~ns\, fortuit sau nu, personajele inter-
pretate s-au completat aproape perfect.

Dac\ Vlad Volf (Toma) a p\rut pe alo-
curi rigid sau Cosmin Maxim (Kurt)
prea agitat [i greu de `n]eles, prezen]a
Andreei Boboc `n rol dublu de mam\
a fost o pauz\ proasp\t\ de la halucina-
]ia existen]ei celor doi tineri, iar Gelu
Zaharia a interpretat cu un umor proas-
p\t at`t rolul matematicianului c`t [i pe
cel al tat\lui mili]ian. Presta]ia acestu-
ia din urm\ a fost cu at`t mai notabil\
cu c`t umorul a fost folosit `ntr-un mod
neconven]ional `n pies\. Fiind `nc\rca-
t\ la `nceput de simboluri, confuz\, ab-
stract\, la apari]ia lui Doru Aftanasiu,
Vecinul, s-a transformat `ntr-o repre-
zentan]ie la scar\ redus\ a unei comedii,
pres\rat\ cu trimiteri c\tre perioada co-
munist\, iar trecerea a p\rut, uneori, for-
]at\.

~n linii mari, poate c\ piesa nu a
reu[it s\ lase impresia de lips\ a mode-
lelor, sugerat\ de c\tre regizorul Liviu
Cristian, `ns\ a dat o not\ de culoare
aparte metaforei ini]ierii. F\r\ influen-
]a, negativ\ sau nu, a vecinului, Toma
ar fi r\mas captiv ̀ ntr-un manuscris, vio-
len]a realit\]ii fiind pentru el un tabu
despre care nu era de ajuns s\ fi citit `n
cuvinte sinuoase. Trebuia tr\it\.

C\t\lin HHOPULELE

Vineri sear\, `n Uzina
cu teatru, am fost

purta]i pe ritmuri de
grunge, pres\rate cu
trimiteri la perioada
comunist\ [i genez\.
Din acest ghiveci a luat
na[tere premiera de la
Nirvana, un experiment
cu plusuri [i minusuri.
Pe scaunele din sala
mic\ am `nv\]at s\
]inem cu scriitorul
ne`mplinit care are ca
model `n via]\, pe r`nd,
un rocker f\r\ succes [i
un fiu de mili]ian. O
combina]ie dreas\
intens `ntr-o halucina]ie
de 90 de minute.

Halucina]iile unei 
dependen]e binecuv`ntate

 NIT TV a r\mas `n
afara legii

 manuscrisul pe care
scriitorul `l purta peste tot
zace acum `ntr-un col],
mototolit [i uitat  `n be]ia
momentului `ncepe s\
c`nte al\turi de trupa pre-
zent\ la spectacol

Personajul se contorsioneaz\ `ntr-un vis cu gr`u proasp\t `ncol]it
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Aceea[i gogonea, alt\ culoare

Plecarea lui Sorin Frunz\verde
din PDL nu a fost un gest pornit
dintr-un oportunism politic rudimen-
tar. Chiar dac\ PDL nu este în cea
mai confortabil\ postur\ ca aderen]\
la electorat, Frunz\verde nu va avea
probleme s\ r\m`n\ la putere în Ca-
ra[-Severin, jude] în care este pore-
clit „Ayatollahul”, într-un gest de
recunoa[tere a puterii sale absolute.
Plecarea sa nu este, deci, o tentativ\
de salvare personal\. C`nd un lider
politic cu greutate precum Frunz\-
verde alege s\ plece din partidul în
care a stat dou\ decenii este semnul
sf`r[itului proiectului politic. F\r\ ca
acest lucru s\ însemne neap\rat dis-
pari]ia PDL, ci, mai degrab\, despre
o resetare în profunzime.

Este evident c\ în noul PDL nu
va mai fi loc pentru toat\ lumea. Bi-
neîn]eles dac\ va dori s\ se salveze.
Poate nu înt`mpl\tor, un alt baron
notoriu, Radu Berceanu, a în]eles în
ce direc]ie se îndreapt\ lucrurile [i a

ales s\ anun]e, în urm\ cu c`teva zile,
c\ se retrage din prim-planul vie]ii
de partid.

Este evident c\ recredibilizarea
PDL nu va fi un proces de transfor-
mare a partidului, de plasare în vitri-
n\ a unor lideri proaspe]i, care s\
seduc\ electoratul, de recalibrare a
mesajelor destinate electoratul. Au
ap\rut deja semnale c\ va fi un pro-
ces de separare definitiv\ a apelor,
de contrac]ie major\ a PDL, de eli-
minare a politicienilor corup]i sau a
reprezentan]ilor Vechiului Regim,
sintagm\ consacrat\ de Revolu]ia
Francez\. Cei care vor supravie]ui
acestui proces nu vor continua pe cont
propriu, ci vor încerca s\ se lipeasc\
de o construc]ie cu totul nou\.

O construc]ie pe care premierul
Mihai R\zvan Ungureanu a anun-
]at-o deja, e drept, destul de timid.
Pe aceast\ veritabil\ „Arc\ a lui Noe”
(sintagm\ care nu-[i propune s\-i
confere lui MRU o aur\ providen-

]ial\), menit\ a salva de la dispari]ie
partidul de suflet al pre[edintelui Tra-
ian B\sescu, nu vor avea loc to]i.
Vor fi selectate doar specimenele ti-
nere (sau cel pu]in nu cele îmb\tr`-
nite în rele), s\n\toase, capabile s\
asigure perpetuarea speciei. Indife-
rent de cum se va chema ea („Mi[-
carea Popular\”, „Noua Republic\”,
„Alb\ ca Z\pada” sau „Cenu[\reasa”,
dar cu siguran]\ nu „Ali Baba [i cei
40 de ho]i”), noua forma]iune trebu-
ie atent construit\, pentru a fi atrac-
tiv\ în ochii publicului urban, t`n\r,
educat despre care vorbea Mihai
R\zvan Ungureanu în urm\ cu c`-
teva zile. Mesajul principal cu care
o astfel de forma]iune poate avea
succes, cu care poate convinge elec-
toratul care l-a f\cut pre[edinte pe
Traian B\sescu, dar care l-a p\r\sit
între timp, este desprinderea de Ve-
chiul Regim. Cu toate metehnele
lui: capitalism de cumetrie, corup]ie,
lips\ de moralitate politic\, ciocoism
etc. Nu exist\ nici o garan]ie c\ „Arca
lui MRU” va reu[i s\ r\zbat\ prin
Potop. Dar este evident c\ ea se va
scufunda la pu]in timp dup\ lansa-
rea la ap\, dac\ dinozaurii nu s`nt
l\sa]i pe mal s\ se înece.

 este evident c\ 
recredibilizarea PDL nu va
fi un proces de transfor-
mare a partidului, de
plasare `n vitrin\ a unor
lideri proaspe]i  bilan]ul
celor 100 de zile va ar\ta
ca dup\ o zi de
guvernare

Arca lui MRU

De la plecarea lui Emil
Boc din fruntea

Guvernului, PDL este 
`ntr-un continuu declin.
Cea mai „dureroas\”
lovitur\ a fost plecarea lui
Sorin Frunz\verde, „uns”

imediat vicepre[dinte al
PNL. Capitalul de imagi-
ne al noului premier nu 
s-a transferat [i partidului
aflat la putere. Politicienii
portocalii vor trebui s\
g\seasc\ alte strategii.

A trecut la garderoba de prim\var\ – var\

Lupul din poveste e întotdeau-
na un animal cu o voca]ie exem-
plar\. Imaginea sa feroce e menit\
s\ provoace nu doar frica, nu doar
replierea spre atitudini „naturale”,
ci [i o moral\. În povestea liberal\
a st\rii naturale, omul-lup era o fia-
r\ care lupta pentru supravie]uire
într-o lume rea („Homo homini
lupus” spunea Hobbes) în vreme
ce în antica formul\ a lui Plaut din
Ansinaria („Comedia m\garilor”)
omul era cel mai mare pericol pen-
tru specia sa („Lupus est homo
homini”). Jocul de cuvinte a dus la
dou\ filosofii politice c`t se poate
de diferite. C\ci pentru ecologi[ti
omul este cel mai mare pericol
pentru om, distrug`nd deliberat
mediul în care tr\ie[te, în vreme ce
pentru liberalii hobbsieni omul es-
te de la natur\ programat s\ lupte
pentru supravie]uire împotriva tu-
turor. {i, în acest ultim caz, doar o
guvernare autoritar\ (monarhia
absolut\ la Hobbes) poate s\ opreas-
c\ m\celul. Dar tot în antichitate o
alt\ viziune mult mai luminoas\
era exprimat\ de un umanist pre-
cum Seneca pentru care omul era
un lucru sacru pentru om („Homo,
sacra res homin”). C\ci nu lupul,
s\rmanul, ci omul era cel care con-
ta în poveste.

Aceste reflec]ii au ap\rut în mo-
mentul în care încercam s\ deslu-
[esc ce filozofie s-ar putea ascunde
în spatele atitudinii PDL fa]\ de
restul lumii mai mult sau mai pu]in
politice. Precum lupul din povestea
hobbsian\, PDL-ul se afl\ într-un
r\zboi nedeclarat împotriva tuturor
(„Bellum omnium contra omnes”),
din care cauz\ partidul lui Traian
B\sescu, odat\ destabilizat, nu se
mai poate redresa. Posesor al ade-
v\rului unic, PDL-ul nu accept\
nici o alt\ interpretare a lumii. Lo-

gica conflictual\ nu poate îns\ ]ine
loc de viziune despre lume, [i mai
ales nu poate genera politici publi-
ce viabile. Marii preo]i ai cultului
pedelist, asista]i de la distan]\ de
Traian B\sescu, slujesc o mes\ r\z-
boinic\ pentru sfin]irea cavalerului
victorios. Cel care va împiedica ca
lumea s\ degenereze. Iar ast\zi, în
rolul cavalerului neprih\nit (politi-
cian independent) ce va lupta pen-
tru ca lumea s\ nu se schimbe în
r\u, se afl\ nimeni altul dec`t Mi-
hai-R\zvan Ungureanu.

Preocupa]i s\ respecte scenariul
fabricat de consultan]ii din umbr\,
PDL-ul nu se mai poate opri din
c\dere. Compl\c`ndu-se în situa]ia
de a refuza contactul cu realitatea,
PDL risc\ totul pe o singur\ carte.
{i chiar dac\ mecanica electoral\ ar
putea salva oarecum partidul, dac\
hemoragia ale[ilor locali nu va
continua, situa]ia sa nu se va relan-
sa dup\ alegerile locale. P\r\sit de
organiza]ii jude]ene întregi sau de
alia]i cu [ans\ în alegeri, excluz`nd
criticii din interior [i continu`nd
retorica r\zboinic\, PDL este din ce
în ce mai izolat. Iar atac`nd USL-ul
nu face dec`t s\-[i credibilizeze ad-
versarii [i s\ înt\reasc\ logica votu-
lui util. Efectul pervers al logicii
conflictuale absolute a fost trans-
formarea votului de protest antisis-
tem în vot util de care profit\ USL.
Între timp PPDD reu[e[te s\ înca-
dreze acel electorat antisistem pe
care Traian B\sescu îl atr\sese de
partea lui.

În aceste condi]ii, c`nd mi[ca-
rea lui Ungureanu ar putea fi lan-
sat\, cu o lun\ înaintea alegerilor
locale, tendin]a anti-PDL a publi-
cului nu va putea fi basculat\. Dac\
politica se reduce doar la rolul lu-
pului din povestea hobbsian\ nu poa-
te culege altceva dec`t a sem\nat.

Lupus in fabula

Silviu SERGIU

Cristian P~RVULESCU `n aceast\ construc]ie, menit\ a salva de la dispari]ie
partidul de suflet al lui B\sescu, nu vor avea loc to]i

Principalul partid de guvern\m`nt,
PDL, a intrat `n degringolad\ dup\
ce pre[edintele lui, Emil Boc, a de-
misionat din func]ia de prim-ministru,
l\s`ndu-l f\r\ acces direct la resurse.
Popularitatea noului premier Mihai
R\zvan Ungureanu nu a contaminat
[i PDL, a[a cum sperau liderii parti-
dului creditat de sondajele de opinie
cu un procent apropiat de 15%.  De-
ruta PDL a fost amplificat\ de ple-
carea lui Sorin Frunz\verde, prim-
vicepre[edinte [i cofondator al parti-
dului, la PNL, principalul adversar
al PDL pe dreapta esicherului politic.

Paradoxul este c\ tocmai demisia
lui Frunz\verde, un politician local
f\r\ anvergur\ na]ional\, reprezint\
unul dintre momentele cheie pentru
anul politic 2012. Nu doar c\ a cu-
tremurat PDL, dar a echilibrat [i ra-
porturile din USL, dup\ ce pasul `n
doi executat gra]ios de Mihai R\z-
van Ungureanu [i Victor Ponta l-a
transformat pe ultimul `n starul opo-
zi]iei. Cooptarea lui Frunz\verde `n
PNL l-a scos pe Crin Antonescu
din izolare [i a ar\tat PSD c\ [i lide-
rul liberalilor [tie s\ joace. „Greul”

PDL a reechilibrat balan]a puterii
`ntre Ponta [i Antonescu.

Plecarea lui Frunz\verde a dat
semnalul marii migra]ii politice dins-
pre putere spre opozi]ia care, dup\
sondaje, va prelua puterea. Frunz\-
verde a fost `nso]it `n USL de aproa-
pe 40 de primari din Cara[ Severin,
un alt primar important al PDL [i
[ef de organiza]ie jude]ean\, Darius
Valcov, a ales sa candideze pentru
PSD, iar Cristian Popescu Piedone
s-a `ntors `n partidul lui Dan Voicu-
lescu, arunc`nd `n aer alian]a dintre
PDL [i UNPR la Bucure[ti, care se
baza pe popularitatea  primarului Sec-
torului 4. Elena Udrea visa cu ochii
deschi[i la o campanie electoral\
Prigoan\ – Piedone. Visul s-a spul-
berat [i un alt PP, Dan Diaconescu,
pare s\ fi `ntrecut PDL `n Bucure[ti.

Demisia lui Frunz\verde a fost
[i momentul `n care reflectoarele s-au
mutat de pe noul intrat Mihai R\z-
van Ungureanu pe USL. Opozi]ia a
profitat de aten]ie [i a preluat ini]ia-
tiva ̀ n dezbaterile publice. USL a im-
pus pe agend\ tema privatiz\rilor,
v`nz\rilor sau concesion\rilor  p\gu-
boase pentru Romania. }inta aces-
tei campanii negative este chiar pre-
mierul Mihai R\zvan Ungureanu,
care pare s\ fi r\mas ultima speran]\

a salv\rii PDL de ru[inea de a fi de-
p\[it electoral de partidul populist al
lui Dan Diaconescu.

~n spa]iul public se discut\ des-
pre salvarea PDL prin includerea
partidului `ntr-o nou\ construc]ie po-
litic\, ce va fi condus\ de Mihai R\z-
van Ungureanu. Premierul a sugerat
c\ se va implica `n politic\ `ntr-un
proiect care are `ns\ nevoie de un
ingredient important [i anume recu-
noa[terea succesului noii administra-
]ii. Or tocmai acest ingredient se do-
vede[te greu de procurat, mai greu
dec`t se a[teptase  Ungureanu.

Opera]iunile de succes ale noului
cabinet, privatizarea Cupru Min, v`n-
zarea pachetului de 15% din Trans-
electrica [i contractul cu Chevron,
se dezumfl\ una c`te una. Privatizarea
Cupru Min a e[uat, dup\ ce `nsu[i
Ungureanu o prezentase ca adev\rat
succes datorat credibilit\]ii noului
guvern [i semn al unei „frenezii eco-
nomice”. Imaginea lui Ungureanu
este afectat\ deja de decizia de a
`mp\r]i precum Boc fondul de rezerv\
`ntre prim\riile puterii. {i asta dup\
ce chiar Ungureanu, spun surse po-
litice, ar fi l\sat s\ se afle c\ a tr`ntit
u[a coali]iei `n semn de refuz.

F\r\ un succes incontestabil, bi-
lan]ul celor 100 de zile va ar\ta ca
dup\ o zi de guvernare, `n condi]iile
`n care economia e `n recesiune. Iar
proiectul Ungureanu nu va avea
startul favorabil pe care acesta [i l-a
dorit. Asta dac\ Guvernul va trece
de mo]iunea de cenzur\ din aprilie.
Dac\ nu-i va supravie]ui, jocurile se
schimb\ din nou.

Frunz\verde, un moment
cheie pentru anul electoral

Ioana LUPEA

 a echilibrat [i 
raporturile din USL

Frunz\verde [i partidul ve[[[[ tttt eeee jjjj iiii tttt

 atac`nd USL-ul, PDL nu face dec`t s\-[i credibilizeze
adversarii [i s\ înt\reasc\ logica votului util
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Sînt lucruri pentru care Dan
Bruda[cu bag\ mîna în foc. Direc-
torul Casei de Cultur\ Cluj-Na-
poca, biograf al lui Octavian Goga,
le-a spus mereu în gura mare, f\r\
team\. Vara trecut\, se afla la Ciucea
cu un grup de epigrami[ti, partici-
pan]i la o nou\ edi]ie a Festivalu-
lui na]ional „Eterna epigram\”, [i
le vorbea acestora despre sfîr[itul
neoficial, dar crunt, al lui Goga. În
mod oficial, poetul transilv\nean a
murit în urma unui atac cerebral,
îns\ Dan Bruda[cu – [i mai to]i
s\tenii din localitatea Ciucea, acolo
unde s-a petrecut tragedia, pe 7 mai
1938 – merg pe varianta otr\virii cu
b\utur\. Octavian Goga – om po-
litic, nu doar poet - trebuia s\ moar\.

Cînd Dan Bruda[cu [i-a reluat
teoria în fa]a epigrami[tilor invita]i,
cî]iva angaja]i ai muzeului au zis, cu
voce sc\zut\, c\ nu pot merge pe
varianta crimei în lipsa dovezilor.
Bruda[cu s-a enervat [i le-a zis s\-l
dezgroape, dac\ nu cred. Exist\ mo-
tiva]ia, exist\ condi]iile. 

Cic\ Goga st\tea în calea lui Ca-
rol al II-lea [i a proiectelor sale „de
distrugere a statului na]ional unitar
român”. „De curînd, studiind docu-
mentele p\strate în arhivele CNSAS
am descoperit frica enorm\ pe care
Carol al II-lea o nutrea fa]\ de O.
Goga, de vreme ce chiar [i atunci
cînd trupul neînsufle]it al poetului
prim-ministru era transportat la Bu-
cure[ti, organele de Siguran]\ au
urm\rit, pas cu pas, pe tot traseul de
la Ciucea la Bucure[ti, acest tran-
sport, raportînd orice detaliu. Nici
dup\ înmormîntare, stricta supra-
veghere a apropia]ilor s\i nu a înce-
tat”, explic\ Dan Bruda[cu. Cic\ [i
parastasele au fost supravegheate. 

Dup\ scena tensionat\ de la
Ciucea, ni[te ziare din Cluj au f\cut
o [tire, iar dovezile au început s\
ias\ la lumin\, din praful micilor
istorii: un profesor clujean i-a adus la
cuno[tin]\ c\ un anume Rusalim
Piscoi, care a lucrat mai întîi ca a-
jutor de birjar [i apoi ca gr\dinar pe
domeniul de la Ciucea al lui Goga,
a fost martor al otr\virii lui Goga:
„Aceast\ persoan\ [i-a redactat
memoriile legate de acest eveni-
ment. Ele mi-au fost predate în co-
pie de profesorul clujean”.

Lucrurile trebuie l\murite odat\
pentru totdeauna, ciucenii nu pot [i nu
trebuie s\ tr\iasc\ în aceast\ incer-
titudine: „În momentul de fa]\, e-
xist\ tehnici [i aparatur\ aferent\,
înalt performant\, care pot stabili cu
precizie maxim\ cauzele decesu-
lui, inclusiv în cazul vechilor farao-
ni din urm\ cu mii de ani”. Un deces
de acum [apte decenii ar fi un mi-
zilic. 

Ar fi multe lucruri de zis despre
Goga. O lucrare publicat\ recent de
biograf – ce-i drept, într-un num\r
redus de exemplare – num\r\ nu mai
pu]in de 1.102 pagini în format
A4. Lucrarea ar fi trebuit s\ apar\
în volum, într-un tiraj adecvat. Din
motive necunoscute, asta nu s-a
întîmplat înc\.

Vlad OODOBESCU

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

Ce îmi place mie la capital\ e c\,
dac\ ai chef, undeva în ora[, oricînd
po]i vedea un film bun. Dac\ gu[ti Ho-
llywood-ul cu blockbustere [i comedii
romantice, ai seria nesfîr[it\ de multi-
plexuri de mall, cu ale lor s\li plu[ate,
spectatori care nu se pot ab]ine s\ nu
comenteze sau s\ r\spund\ la telefon în
timpul proiec]iei, cu biletele pe care
dai o treime de salariu (dac\ se în-
tîmpl\ s\ î]i dore[ti s\ vezi o premie-
r\ în zi de week-end), cu floricele s\-
rate [i suc îndoit cu ghea]\. Tot aici ai
parte de ultimele tehnologii, IMAX
sau 3 D. Dac\ nu înghi]i entertain-
ment-ul de genul acesta, pe list\ urmea-
z\ cinematografele romantice. Cel din-
tîi [i cel mai aproape de inima mea e
Elvira Popescu, un cinematograf co-
chet, proasp\t renovat, în spatele cl\-
dirii Institutului Cultural Francez.

Aici am v\zut, cufundat\ în fotoliile
joase (schimbate în urma renov\rii din
p\cate cu altele noi, foarte ro[ii), în
schimbul sumei de cinci lei, zeci de
filme europene. La Elvira Popescu,
la fel ca [i la Studio, nu-i o ru[ine s\
mergi de unul singur la film. Mereu te
vei sim]i bine printre celelalte suflete
cinefile singuratice, cum e domnul cu
trenci [i frez\ Einstein, care la cîte o
secven]\ acompaniat\ de muzic\, ri-
dic\ mîinile în aer [i d\ din degete
precum un dirijor. Ce dac\ st\ pe sca-
unul din fa]a ta! La Cinema Studio am
v\zut cele mai multe filme de festival
[i aici se strecoar\, din cînd în cînd, un
nebun homeless, care miroase atît de
urît, încît se face loc în jurul lui. Ni-
meni nu îl d\ niciodat\ afar\ din sal\.
Pesemne c\ are abonament. Îmi place
c\ atunci cînd e sala plin\, pot s\ îmi
trag un fotoliu din foaier, în col]ul din
dreapta spate [i v\d filmul, cu picio-
arele lungite, ca în avion la Business
Class. La cinemateca Union nu e bine
s\ vii cu bicicleta. Paznicul nu în]elege
c\ hipsterul cinefil nu poate l\sa bicla
de dou\ mii de euro afar\, sprijinit\ de

un stîlp, [i chiar dac\ holul de la in-
trare e destul de generos cu spa]iul,
acolo e jurisdic]ia lui [i nimeni nu par-
cheaz\ biciclete. La Eforie se întîlm-
pl\ s\ nimere[ti la filme în german\, cu
subtitrarea în italian\ sau poate la vre-
un film mut, a c\rui t\cere e acoperit\
de acordurile Radio ZU venite din ca-
feneaua ce func]ioneaz\ în foaier. Chiar
dac\ sala are parter [i balcon, niciodat\
u[a de la parter nu e deschis\. Dar sus
e loc suficient pentru cei cî]iva spec-
tatori r\t\ci]i: doi pensionari din care
unul se întîmpl\ s\ sfor\ie, un tîn\r cu
orientare sexual\ incert\ [i eventual o
pereche r\t\cit\, care foie[te o pung\
de chips-uri. Aici nu e indicat s\ vii
singur\, din motive lesne de ghicit.
{i ar mai fi un cinematograf aproape
intim, undeva în cartierul Cotroceni.
Dar pentru asta trebuie s\ fii suficient
de curios s\ p\r\se[ti centrul ora[ului
pentru o experien]\ marca Glendale
Studio. Era cît pe ce s\ uit de Noul
Cinematograf al Regizorului Român.

În afar\ de scaunele ca ni[te b\nci de
clas\, complet incomode pentru o
vizionare de dou\ ore, [i de foarte
desele probleme tehnice, aici po]i
vedea cel mai adesea, a[a cum îi zice
[i numele, filme române[ti, în regia
tinerilor absolven]i de UNATC. {i
acum c\ a dat c\ldura, nimic nu se
compar\ cu o experien]\ cinemato-
grafic\ în aer liber. La E-Uranus, ve-
zi stele de cinema sub clar de lun\. 

Ideea acestei tablete mi-a venit
dup\ ce asear\ am asistat cu triste]e
la deschiderea unui club de fi]e într-un
fost cinematograf. În semn de respect
pentru aceste temple ale cinema-ului,
azi am cump\rat un bilet la cinema-
tec\ [i am v\zut French Cancan, în
regia lui Jean Renoir. Nici un film
v\zut acas\, în fa]a calculatorului, nu
se compar\ cu experien]a hipnotizan-
t\ dintre supusul spectator [i marele
ecran.

Alina BB|ISAN
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Involuntar, am f\cut parte din
rîndul celor care au renun]at la spor-
tul na]ional al românilor, privitul la
televizor. Unii au f\cut-o din lipsa de
spa]iu, îns\ cei mai mul]i (ni[te filfi-
zoni) au f\cut-o pentru c\ nu mai re-
zistau s\ aud\ ]ipetele de gospodin\
ale prezentatorilor [i politicienilor. Eu
am f\cut-o cînd m-am mutat la c\min.
{i nu pentru c\ l-a[ fi ur`t, ci pentru c\
nu aveam bani s\-mi cump\r altul. A-
cum, în noua mea camer\, un Plati-
nium (firm\ de face televizoare pe
vapor) zace pe un dulap. Din prima zi
l-am [ters de praf, i-am cur\]at [i te-
lecomanda, preg\tit s\-mi petrec
prima sear\ adormind la televizor. 

Dup\ 30 de minute în care am
f\cut inventarul posturilor pe care le
am deschis din nou calculatorul [i
m-am uitat la un film. Într-adev\r, de
vin\ au fost [i emisiunile difuzate.
Moderatorii de la posturile de [tiri au
r\mas de la fel de în\cri]i, cu politi-
cienii care sem\nau cu acelea[i cuscre
cu p\rul f\cut permanent [i cu bigu-
diuri roz. M-am uitat la [tirile pe care
le prezint\ Cristian Sabagh de pe Ka-
nal D [i, sincer, o pasiune, implicare
[i emo]ie mai mare, nu am mai v\-
zut nic\ieri. {tie s\ empatizeze cu
fiecare [tire, chiar dac\ trece de la un
accident de ma[in\, la un caz cu o
b\tr`n\ bolnav\ [i ajunge la o petre-
cere de l\utari.

Dar nu astea au fost motivele pen-
tru care nu m-am mai uitat la tele-
vizor. Dup\ o absen]\ at`t de mare, î]i

dai seama c\ nu-]i mai faci progra-
mul în func]ie de filmul PRO al se-
rii sau dezv\luirile [oc de la OTV.
Nu am a[teptat, de atîta timp, în fa]a
micului ecran (pîn\ [i expresia asta a
devenit un cli[eu) s\ v\d o emisiune
anume. Nu mai am r\bdare s\ caut
printre cele 70 de canale. S`nt deja
prea multe, iar decizia de a alege unul
este din ce în ce mai grea. Mai bine
închizi [i nu [tii ce pierzi. Astfel îmi
aduc aminte de psihologul american
Barry Schwartz, care a vorbit despre
paradoxul alegerilor . „Cu cît s`nt mai
multe op]iuni, cu atît î]i este mai u[or
s\ regre]i [i s\ fii dezam\git”, spunea
Schwartz. Acela[i lucru se înt`mpl\
[i la mine, iar cheia, continu\ el, este
s\ ai a[tept\ri cît mai sc\zute. 

Cel mai probabil, televizorul îl
voi folosi doar pentru trei, patru e-
misiuni pe care voiam demult s\ le
v\d, în rest va fi doar pe post de lam-
p\. Nu-i g\sesc alt scop, asta e ale-
gerea pe care am f\cut-o, dac\ e s\ m\
iau dup\ Schwartz. Iar cei care-l v\d,
în continuare, ca pe o surs\ de in-
formare [i de distrac]ie, nu trebuie
acuza]i c\ sînt demoda]i. Aceea e a-
legerea pe care ei au f\cut-o. 

Pentru mine, acesta-i exemplul
cel mai bun atunci cînd vine vorba de
ruptura dintre genera]ii. Vom vedea
televizorul a[a cum p\rin]ii no[tri
vedeau patefonul.  Un alt bibelou în
cas\. Asta nu înseamn\ c\ lipsa unui
televizor în cas\ înseamn\ c\ avem
de-a face cu oameni mai inteligen]i.
La urma urmei, expresia „a]i prostit
poporul cu televizorul” poate fi ex-
trapolat\ [i înspre celalalte canale
de comunicare.

George GGURESCU

Bibelourile genera]iei mele 

Nu am suportat niciodat\ ciu-
piturile de obr\jori sau de nas ale
oamenilor mari, `nso]ite de `ntre-
barea: „Tu ce vrei s\ te faci cînd
vei fi mare?” A[a c\ am inventat pe
rînd: microbiolog, avocat sau vîn-
z\toare. Nimeni nu m-a întrebat
vreodat\: „Tu cum vrei s\ fii cînd
vei îmb\trîni?” Sigur o s\ vreau s\
dansez, voi merge la cursuri de g\-
tit, voi c\l\tori în toat\ lumea, voi
face cursuri de croitorie [i multe
altele. Voi face film documentar,
iar dimine]ile le voi rezerva frappe-
urilor `ntre prieteni. La doua zile voi
alerga prin parc, c`t s\ `mi men]in
energia. {i sigur o s\ fiu cea mai
simpatic\ bunic\. 

Pensia, la care visam de dup\
primul an de munc\, n-ar trebui s\
`nsemne cea mai lung\ perioad\ de
stat degeaba. ~n afara oamenilor de
la ]ar\ care ies pe c`mp [i la 90 de
ani cu sapa în mîn\, pensionarilor
de la ora[ li se închide universul în

jurul fotoliului. Cic\ popula]ia este
în îmb\trînire, [i mai mult, ne în-
drept\m spre o societate de femei
b\trîne [i bolnave. {i la cît de feri-
ci]i s`nt b\trînii no[tri, cred c\ plîn-
sul va deveni sport na]ional. 

Nu au bani, nu s`nt ferici]i, ni-
ci respecta]i, nu mai pup\ loc ofe-
rit în tramvai [i nu se mai satur\
din a dojeni: „tineretul din ziua de
azi...” {i tineretul din ziua de azi e
popula]ia de vîrsta a treia din vii-
tor. 

Elena Pagu a început s\ alerge
la 60 de ani, dup\ ce a ie[it la pen-
sie. Deprimarea a scos-o pe stadion
unde a mai g\sit vreo 20 de entu-
zia[ti în vîrst\ care fugeau [i ei de
sup\r\ri, necazuri, nepo]i care i-au
uitat sau s\r\cie. Mul]i dintre ei au
devenit campioni în ]ar\ sau în a-
far\ la cros. Nu înghit medicamen-
te, nu-i doare nimic, decît nep\sare-
a altora. „Îmi vine a cînta”, spune cu
hot\rîre Elena Pagu, acum ajuns\ la
86 de ani. 

E hot\rît\ s\-i scoat\ [i pe al]ii
din cas\. Un om care-[i umple ziua
[i n-o mai ui]i. De asta, mi-am pro-
pus ca la vîrsta a treia s\ nu fiu b\-
trîn\.

Andreea AARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

P\s\rile se plimb\ deasupra noastr\, `n noile s\li de spectacol

Andreea AARCHIP eeste 
reporter lla ccotidianul
„Adev\rul”

Alina BB|ISAN eeste rredactor
la rrevista „„ELLE”

Opera]iunea
Goga

 Bruda[cu s-a enervat
[i le-a zis s\-l dezgroape
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 „Cu cît s`nt mai multe
op]iuni, cu atît î]i este
mai u[or s\ regre]i [i s\
fii dezam\git”

Vlad OODOBESCU eeste
senior eeditor lla rrevista
„Opinia vveche”

 asear\ am asistat cu
triste]e la deschiderea
unui club de fi]e într-un
fost cinematograf

 pensia n-ar trebui s\
`nsemne cea mai lung\
perioad\ de stat 
degeaba
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Evenimentul
s\pt\m`nii

~n cadrul Cafékultour, pe
11 aprilie, de la ora 17.00 la Mol-
dova Mall se va putea vizita ex-
pozi]ia „Comics, Manga & Co.
Noua cultura a benzilor desena-
te germane”.

Prin aceast\ ac]iune, Cen-
trul Cultural German `ncearc\
s\ aduc\ evenimentele culturale
c`t mai aproape de public.

EEXXPPOOZZII}}IIEE

Dintr-o mie de CD-uri

O scuturare de prejudec\]i des-
pre dragoste [i de idei preconcepute
despre timp ar trebui s\ `nlocuiasc\
toate obiceiurile de dinaintea ap\s\rii
butonului play atunci c`nd vine vorba
de  „Barton Hollow”, albumul de debut
al celor doi romantici de la The Civil
Wars. Pentru c\, ̀ nainte de toate, Joy
Willliams [i John Paul White c`nt\
`ntr-o deplin\ lini[te, acompania]i dis-
cret de c`te o chitar\, de clapele t`n-
guitoare ale unui pian ori de acorduri
`nmuiate `n via]\ ale viorii sau mando-
linei. 

Acustic [i cu un ton c`nd `ndure-
rat, c`nd optimist, albumul trece prin
mai toate st\rile posibile ale unui `n-
dr\gostit. De la m`ng`ieri fragile, de
pian [i p`n\ la doruri b\tr`ne, de chi-
tar\, cei doi reu[esc s\ traduc\, at`t `n
versuri, c`t [i prin modula]ia vocilor,
texte scrise direct pe suflet. Vibra]iile
ritmurilor folk rock [i alternative
country `[i anun]\ domina]ia `nc\ de la
prima pies\, „20”, care spune o po-
veste veche de tot at`]ia ani despre
iubiri uitate printre r`ndurile unei
scrisori. „C’est la Mort” inverseaz\,
pu]in melodramatic, paradigma fran-
]uzescului „c’est la vie” ̀ n ritmul gin-
ga[ al unui c`ntec de leag\n. Iar `n „To
whom it may concern” vocile lui
White [i Williams se despart [i se re-
g\sesc din nou printre corzile chit\rii
acustice pentru a scrie un bilet nostal-
gic c\tre o iubire `nc\ neg\sit\, `n-
cheiat\ vis\tor cu „Dear whoever you
might be/ I’m still waiting patiently”
(n.r.: „Drag\ oricine ai fi/ Eu `nc\ te
a[tept cu r\bdare”).

Dup\ ce piesa care intituleaz\ al-
bumul reafirm\ categoric stilul coun-
try cu o percu]ie dur\ [i versuri ce

transpun ascult\torul `n atmosfera
resemnat\, dar vivace a unei inimi de
fugar („Devil gonna follow me e'er I
go” – „Diavolul m\ va urm\ri oriunde
a[ merge”), vocile se sting ̀ n „The Vio-
let Hour”, un instrumental u[or valsat
de chitar\ [i pian. R\d\cinile sufle-
te[ti ale arti[tilor se ghicesc `n caden]a
t\r\g\nat\ a piesei „Forget Me Not”,
ale c\rei corzi ciupite tanduriu fac fun-
dalul pr\fuit al unui bar din Alabama.
Probabil c\ singura „dezam\gire” a
albumulu e c\, dup\ ultima pies\, te
face s\ mai vrei `nc\ pe-at`t. S`nt me-
lodii de ascultat atunci c`nd cau]i prin
fotografii vechi, care reu[esc s\ ̀ nles-
neasc\ [i o lacrim\, dar pot s\ o [i
[tearg\ cu un sur`s.

Anca TTOMA

Scrisorile f\r\ ceas

The Civil Wars – „Barton
Hollow”, 2012

Benjamin e un reporter care a
trecut prin via]\ ca un uragan. De la
plimb\ri cu avioane prin mijlocul tor-
nadelor p`n\ la reportaje de pe buza
unui vulcan pe punctul s\ erup\, a str`ns
suficiente pove[ti `nc`t s\ scrie 100 de
c\r]i. Dar via]a s-a r\zbunat. La [ase
luni dup\ ce i-a murit so]ia, fiul s\u a
fost exmatriculat de la [coal\ [i la
serviciu i s-a spus s\ `ncerce s\ se a-

puce de scris editoriale pentru versi-
unea online a ziarului. 

Aceea a fost ziua `n care [i-a dat
demisia, hot\r`t s\ se dedice celei mai
grele meserii din lume: cea de tat\. ~n-
s\, chiar [i dup\ ce s-a decis s\ o ia de
la cap\t [i „s\ cumpere un Zoo” `ntr-o
zon\ rural\, tot se pricepea mai bine s\
fug\reasc\ ur[i [i s\ `ngrijeasc\ tigri
dec`t s\-[i `n]eleag\ fiul de 14 ani. Dar
gr\dina zoologic\ i-a dat lui Benja-
min ceea ce `i lipsea, un scop mai im-
portant dec`t probleme de zi cu zi, a-
supra c\ruia acesta se arunc\ f\r\ re-
mu[c\ri: renovarea. Ajunge s\ `[i verse
toat\ averea pentru ca cele aproape
100 de animale s\ aib\ cu[ti, m`ncare,
sau medicamente, p`n\ c`nd se-nve-
cineaz\ cu falimentul. ~ns\, v\ruind

gardurile [i c\ut`nd [erpii evada]i prin
iarb\ `mpreun\ cu staff-ul de la Zoo,
b\rbatul reu[e[te s\-i fac\ pe cei doi
copii ai s\i s\ z`mbeasc\ cum n-au
mai f\cut-o de c`nd a murit mama lor.

De la ̀ nceput, e clar c\ „We bought
a Zoo” a fost g`ndit ca un film de fami-
lie. Ajungi s\ empatizezi cu Benja-
min, cu soarta animalelor [i cu rolul
dr\gu] jucat de Maggie Elizabeth Jo-
nes, fiica reporterului. Mai mult, e pl\-
cut s\ o vezi pe Scarlet Johansson `n-
tr-o astfel de produc]ie, ea fiind `n
ultimul timp mai mereu pe posterul
mult-a[tepta-tului „The Avengers”.
Tot de la `nceput se remarc\ [i faptul
c\ produc]ia nu se fere[te de cli[eele
pe care le presupune un astfel de film:
cecul descoperit ca mo[tenire `n

m`neca unei bluze vechi sau revolta
adolescentului care se mut\ de l`ng\
prietenii [i locurile pe care le-a
cunoscut de mic. Sau mica poveste
adolescentin\ de dragoste, bazat\ aici
pe mottoul „20 de secunde de curaj”.

Dar pelicula se deosebe[te de cele
`n care predomin\ astfel de cli[ee prin
sinceritate. Nu se vinde un ambalaj al
suferin]ei, al re`ntregirii familiale, al
salv\rii unor animale [i nici nu se `n-
cearc\ ̀ n vreun mod ieftin s\ se stoarc\
lacrimi. Filmul promite o aventur\. O
aventur\ care e limpede c\ nu va inova
industria, nu va r\sturna listele de la
Oscar, dar va face una dintre serile mo-
hor`te din timpul s\pt\m`nii mult mai
pl\cut\.

C\t\lin HHOPULELE 

Stop cadru Terapie cu tigri

De aproape o lun\, coloratul co-
tidian „Libertatea” apare `n fiecare
mar]i la tarabe `nso]it de o carte, un
roman de dragoste, `n care pasiu-
nea `[i schimb\ des nuan]ele. Prima
din seria pove[tilor reeditate de E-
ditura Litera a fost „Armance”, ope-
ra cu care a debutat anonim `n 1827
Henrie-Marie Beyle, cunoscut ul-
terior cu pseudonimul de Stend-
hal. Dup\ cum noteaz\ [i autorul,
volumul integreaz\ „c`teva scene
dintr-un salon parizian” astfel `nc`t
s\ surprind\ atmosfera anilor Resta-
ura]iei franceze. 

Octave de Malivert [i Arman-
ce de Zohiloff s`nt cuplul pe care 
l-au unit diferen]ele sociale. Despre el
se [tie c\ este bogat, cu o familie a
c\rei tradi]ie `l ]ine cu capul sus,
st`rnind admira]ia tuturor. R\d\-
cinile ei, `n schimb, nu s`nt at`t de
apreciate `n saloanele pariziene. F\-
r\ familie, deoarece [i-o pierduse `n
timpul r\zboielor napolioniene, Ar-
mance este o t`n\r\ luat\ de mil\, sub
protec]ia unei doamnei faimoase,
care-i face intrarea `n societatea fad\
a Fran]ei din secolul al XIX-lea.
Aici, `n spatele m\[tilor de elegan]\ [i
beautitudine, se ̀ nt`lnesc cei doi. Du-
p\ un timp, s`nt deja cei mai buni pri-
eteni care se caut\ pentru m\rturisi-
rea celor mai intime g`nduri. De alt-
fel, a[a `ncepe suferin]a. De[i admi-
te [i-i este ur`t\ lumea fals\ din jur,
domni[oarele care mai degrab\ i se

ofer\ ca jertf\, dec`t s\ se lase cuce-
rite precum o aventur\ interzis\, la
insisten]ele familiei, Octave devine
un `mp\timit al acestei minciuni `n-
conjur\toare. Armance `ns\ nu se
opune. Ea ̀ l a[teapt\, pl`nge ̀ n tain\,
ba chiar `l alung\ c`nd simte c\ a-
propierea dintre ei risc\ s\ trezeasc\
un vulcan. 

Pe seama acestor idei, am putea
spune c\ „Armance” este un cli[eu
cu iz de telenovel\, `n care cei mai
buni prieteni se `ndr\gostesc f\r\ s\
recunoasc\ [i pe urm\ se r\nesc cu
confiden]e spuse `n joac\. ~ns\, din-
colo de aceste observa]ii de supra-
fa]\ este interesant de v\zut tehnica
cu care Stendhal `[i contureaz\ per-
sonajele. Una `n care cele mai as-
cunse g`nduri provoac\ violen]e [i
omoruri, `mpu[c\turi `n p\dure la
miezul nop]ii, sau friguri din cauza
indiferen]ei cu care Armance `l tra-
teaz\ pe Octave.

Iulia CCIUHU

 domin\ ritmurile folk,
rock [i alternative country

 personajul `[i vars\ toat\ averea pentru cu[tile leilor
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S\rut pe
interzis

 protagonista se afla
sub protec]ia unei doam-
ne care-i face intrarea `n
societatea francez\  

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: ~ntruc`t nu ai
bani s\ pleci acas\ `n aceast\
scurt\ vacan]\, ai hot\r`t s\

faci Pa[tele cu portarii, c`inii [i bosche-
tarii de l`ng\ c\min.

LEU: }i-era at`t de dor
s\ joci un fotbal, c\ ai schim-
bat sala de curs cu vechea

curte a liceului. Nostalgic fiind, ai mai
trecut [i pe la o or\ de dirigen]ie.

FECIOAR|: Ai fost un
cre[tin cumsecade [i ai f\cut
toate demersurile pentru a

intra curat `n Pa[te. Numai c\ s-ar putea
s\ fi exagerat pu]in cu vinul liturgic.

BALAN}|: Chiar dac\
stai la c\min, cu `nc\ patru
persoane `n camer\, vrei ne-

ap\rat un c`ine sau o pisic\. Nu te g`ndi
prea mult, s`nt at`tea pe la Balena.

SCORPION: Faptul c\
tot prime[ti pliante pe strad\
cu oferte de locuri de munc\

nu e `nt`mpl\tor. E un semn, chiar tre-
buie s\ te apuci de treab\.

S|GET|TOR: De c`nd
au `nceput s\ circule din nou
tramvaiele pe Copou, trebuie

s\ `]i faci tehnici noi de a face blatul.
Prea te obi[nuisei cu microbuzele.

CAPRICORN: Dac\
nu ̀ ]i vedeai colegii de came-
r\ f\c`ndu-[i bagajele pentru

a pleca acas\, nici nu [tiai c\ mai vine
`nc\ o vacan]\.

V|RS|TOR: Nici nu
au `nceput bine s\rb\torile [i
deja te-ai apucat s\ dai ture

prin pia]\, s\ furi ou\ de la ]\rani, s\ le
vinzi apoi la pre]uri mai mari.

PE{TI: Te-ai s\turat
de post. Visezi cu nesa] la
zilele `n care vei reveni la

programul normal, de trei shaworma
pe zi [i o ciocolat\ la culcare.

BERBEC: Ai auzit c\
la tine acas\ a nins zilele as-
tea. Speri s\ nu se blocheze

drumurile, `ntruc`t vrei s\ pleci acas\
c`t mai cur`nd.

TAUR: Speri s\ reu[e[ti
s\ pleci mai devreme cu
c`teva zile acas\, s\ ai timp

s\ te spovede[ti [i s\ recuperezi pentru
toate p\catele din ultimul semestru.

RAC: Vrei s\ se ia cu-
rentul ̀ n tot Ia[ul pentru dou\
s\pt\m`ni, s\ nu mai aib\

cum s\ te oblige nimeni s\ munce[ti sau
s\-]i faci temele pentru facultate.

Nu am fost niciodat\ str\in de
handbal. C`nd eram ̀ n clasa a [asea,
f\ceam antrenamente la sala din
Gr\dinari [i eram titular `n mai
toate meciurile importante. ~ntr-o zi,
mi-am `ntrebat antrenorul de ce ]ara
noastr\ e a[a de slab\ la acest sport [i
de ce nu cunosc nici un juc\tor. A-
cesta m-a chemat la el [i mi-a dat o
castan\ peste cap, cum obi[nuia s\
dea doar atunci c`nd ratai o lovitur\
de la [apte metri. Mi-a explicat c\
handbalul nu a fost foarte popular,
mai ales dup\ perioada 1990-2000,
c`nd Rom=nia `nc\ se afla `nc\ `n
tranzi]ie. ~ns\, `nainte de asta, am
reu[it s\ ob]inem rezultate foarte
bune, cu ni[te echipe care reu[eau
s\ „lase teroare `n urma lor”.

Se [tie de asemenea c\ mass
media nu acord\ o aten]ie prea mare
acestui sport, dec`t `n cazuri excep-
]ionale, cum s-a ̀ nt`mplat acum doi
ani, `n momentul `n care Oltchim
R=mnicu V=lcea a reu[it s\ joace
finala Ligii Campionilor, pe care
din p\cate a pierdut-o. Dac\ e s\ ne
luam dup\ [tirile de atunci, ne tre-
zisem deodat\ cu o echip\ `n fina-
la celei mai importante competi]ii
din handbal a cluburilor, ca [i cum
s-ar fi aflat acolo dintotdeauna, de[i
`nainte de asta `nvinsese Gyor-ul
`ntr-o semifinal\ memorabil\, ce
abia fusese men]ionat\. Acum c`te-
va zile, fetele au jucat iar\[i `mpo-
triva forma]iei din Ungaria `n se-
mifinala aceleia[i competi]ii, [i dup\
turul promi]\tor de la noi `n care am
`nvins la o diferen]\ de patru goluri
(35-31), ziarele titrau timid „Mi-
nunea de la V=lcea”. ~n returul de
s`mb\t\ `ns\, Lumini]a Hu]upan,
portarul Oltchimului [i probabil una
dintre cele mai v`rstnice juc\toare
(40 de ani), nu a reu[it s\ blocheze
atacurile tinerelor de la Gyor, echip\
care se laud\ cu cel mai mare buget
din handbal, rezult`nd astfel o `n-
fr`ngere a echipei noastre (31-23).

{i probabil cum era de a[teptat,
presa de la noi nu a exploatat `n-
deajuns acest subiect, ajung`nd ̀ n cel
mai bun caz o [tire de coloan\. Au
fost [i c`teva publica]ii care l-au a-
bordat mai complet, dar prea pu]i-
ne. Bine, `n]eleg c\ handbalul nu
vinde, la fel de bine ca fotbalul, dar
totu[i, de ce tot `ncet\m s\ fim ro-
m=ni?

Iulian BB~RZOI

Scor la pauz\

Adev\ratul
sport rege

 dup\ ce am `nvins,
ziarele titrau timid „Mi-
nunea de la Vâlcea”



Doi tipi masivi [i foarte serio[i a-
sigur\ accesul `n bar al celor care pl\-
tesc bilet [i par mai mult plictisi]i dec`t
ner\bd\tori. Odat\ trecut\ de u[a cu o
m`n\ alb\ pictat\, de la intrare, ̀ n]eleg
[i de unde atitudinea lor at`t de pasiv\:
`n local nu s`nt mai mult de dou\zeci
de oameni, num\r`nd membrii forma-
]iei care urmeaz\ s\ urce pe scen\, bar-
manul, b\ie]ii de la u[\ [i pe mine, de-
[i ceasul arat\ c\ reprezenta]ia ar tre-
bui s\ `nceap\ `n mai pu]in de un sfert
de or\. Din fericire, peste 30 de mi-
nute, `n sal\ se adun\ tot mai mul]i fani,
iar mesele se umplu cu sticle de bere.
C`nd lumea pare s\ se fi resemnat [i

fiecare ̀ [i urm\re[te cu mai mult interes
partenerul de discu]ii, membrii trupei
urc\ pe scen\, pentru prima oar\ `n
Ia[i cu noul chitarist solo.

„Ai ss\-]]i uurli mmirarea” 
La sunetul primelor acorduri, care

anun]\ c\ melodia din deschidere va fi
„Asfalt”, mul]imea str`ns\ `n fa]a
scenei `ncepe s\ murmure, apoi sune-
tele se transform\ `n ]ipete, pentru ca
doar c`teva secunde mai t`rziu s\ se
urle puternic versurile piesei. Ritmul
este ]inut de fanii care lovesc ritmic cu
palmele-n blugii zdren]\ro[i, cu sticle-

le goale de bere ̀ n mese [i cu bocancii `n
podea. ~n dreapta scenei, o t`n\r\ firav\,
`mbr\cat\ ̀ ntr-o fust\ hippie, se b\l\ng\-
ne alene cu o bere `n m`n\, `n deban-
dada sonor\ [i `n agita]ia din fa]a ei, pe
versurile piesei „Gri dorian”. 

Un tip cu dread-uri lungi, noncon-
formist `ncearc\ s\ dea din cap, mi[-
c`ndu-se nevrotic [i zbuciumat. Dansul
lui rupe din atmosfera general\ a con-
certului, animat ca [i c`nd muzica pe
care o aude ar fi de fapt drum’n’bass [i
nu rock, iar el un dansator profesionist
[i nu ciudat. Al\turi, un altul `nalt [i
slab, cu mi[c\rile lui Eminem din „Lo-
se yourself”, pare s\ nu `n]eleag\ nici
el foarte bine ce se petrece, mi[c`ndu-
se mai degrab\ mecanic, `ntr-un ritm
`nchipuit, departe de a exprima izbuc-
nirile colegilor din ringul de dans. 

„{i lluna-nn aape nnegre aar
t\cea”

Luminile ro[iatice ale barului
adaug\ un plus de vitalitate ambian]ei,
f\r\ a o `nc\rca excesiv, iar dup\ a cin-
cea pies\, `n mijlocul rocker-ilor `nc\l-
zi]i, deja se face pogo, cu o brutalitate
[i o vitez\ ame]itoare. ~n timp ce trupu-
rile se resping unul de cel\lalt cu un
efect ne`nt`rziat de bumerang `n ma-
s\, `ntr-un joc n\ucitor de for]e [i lo-
vituri, mi[c\rile lor arat\ ca o provoca-
re sfid\toare a legilor fizicii, cu repre-
zent\rile tobo[arului la sf`r[itul fiec\-
rei melodii care `i instig\ s\ nu se op-

reasc\ prea cur`nd. Deja clasica „Ro-
[u aprins” o c`nt\ doar Mihnea, ̀ n timp
ce colegii de trup\ se odihnesc [i au
p\r\sit scena, astfel c\ partea a doua a
concertului `ncepe `ntr-o cheie ceva
mai melodic\: cuplurile danseaz\ `n-
g`n`nd versurile piesei, iar cei mai
energici se retrag la mese s\ mai ia c`-
te-o gur\ din berea uitat\ acolo la `n-
ceputul serii. Dup\ melodie, trompe-
tistul urc\ `napoi pe scen\ [i dedic\
ultima parte a concertului moldovenilor
din Basarabia, care cu fix trei ani `n
urm\ „ie[eau ̀ n strad\ s\ ̀ [i cear\ drep-
turile [i s\ spun\ nu comunismului”,
`n fa]a unei mul]imi `n delir. 

Dup\ un [ir lung de aplauze, pie-
sele „Chihlimbar” sau „~n tine tu”, mai
pu]in dure [i cu o ritmicitate hipnotic\,

transform\ violen]a care umplea ringul
cu mai pu]in de un sfert de or\ `n urm\
`ntr-o neclintire general\, o trans\ a
mul]imii care pare `mpietrit\ sub o
vraj\ cu trompete care sun\ grav. Nu-
mai paharul cu t\rie uitat pe una din
boxe mai anun]a c\ atmosfera este una
de concert. Spre sf`r[it, una din mese-
le barului se anim\ c`nd, revenindu-[i
din trans\, g\l\gio[ii `ncep s\ se bat\ cu
bere [i cu pernele care zboar\ `n latul
barului, aproape ajung`nd pe scen\. 

Dup\ dou\ ore [i un sfert de con-
cert ne`ntrerupt, b\ie]ilor nici nu li s-a
mai cerut bis, iar fanii s-au mul]umit
s\ aplaude zgomotos [i s\ urle c`t `i
]ine pieptul – zece minute.

Livia RRUSU

Am citit undeva c\ atunci c`nd
e[ti celebru [i treci de un num\r de ani,
nu te po]i declara cu adev\rat un artist
`mplinit dec`t dup\ ce scrii [i o carte.
Regula aceasta cred c\ a fost urm\rit\ [i
de c\tre rapperii americani, care dup\
ce au jucat ̀ ntr-un film, au trecut la ul-
timul nivel, cel de a scrie [i o carte, a-
v`nd exemplu pe Eminem, 50 Cent
sau Jay-Z. Astfel, ajuns la v`rsta de 40
de ani, c`nt\re]ul de rap Snoop Dog nu
a vrut s\ r\m`n\ `n urma confra]ilor,
lans`ndu-[i s\pt\m`na trecut\ cartea
„Rolling words” (n. red.: „Cuvinte ca-
re se ruleaz\”).

P`n\ aici, nimic anormal, proba-
bil tot vreo biografie a greut\]ilor [i a
vie]ii de pe strad\ prin care a trebuit s\
se zbat\ p`n\ ce a ajuns s\ c`nte, sau da-
c\ nu, o prezentare a artistului din spa-
tele scenei. Dar nu e deloc a[a. „Rol-
ling words”este o carte mai diferit\,
paginile ei con]in`nd versuri ale celor
mai cunoscute melodii ale rapper-lui,
imprimate cu o cerneal\ care nu este
toxic\. {i motivul pentru care a ales o
astfel de cerneal\, este pentru c\ pa-

ginile c\r]ii s`nt formate din foi]e
pentru rulat ]igarete, ce pot fi deta[ate
cu u[urin]\. Un alt aspect „practic” al
volumului este cotorul, care poate fi
folosit pentru a-]i aprinde chibriturile [i
coperta confec]ionat\ din sfoar\, ce-i d\
un aspect autentic. Scris\ natural, de
m`n\, cu t\ieturi [i rescrieri, asemeni
carne]elului personal al lui Snoop Dogg,
cartea `[i propune s\ ajute fanii fum\-
tori s\ citesc\ versurile `n aceea[i stare
mental\ cu care au fost scrise, precum
cea `n care ei vor intra. Arestat de ne-
num\rate ori `n ultimii zece ani pentru
posesie de droguri (ultima oar\ `n ia-
nuarie anul acesta) sau port ilegal de ar-
m\, Calvin Broadus (numele real du-
p\ care e cunoscut rapperul), transmi-
te `n filmule]ul de prezentare al volu-
mului c\ „de fiecare dat\ po]i s\ rule-
zi cu un expert, po]i s\ rulezi cu Snoop”.

Cei ner\bd\tori s\ pun\ m`na pe
carte, vor trebui s\ a[tepte p`n\ pe 20
aprilie, c`nd ea fi pus\ spre v`nzare, la
Festivalul de la Coachella, Califor-
nia, pe scena c\ruia va urca [i autorul
c\r]ii, `mpreun\ cu bunul s\u prieten,

Dr. Dre. ~n magazine, volumul va a-
p\rea din p\cate doar `ntr-un num\r li-
mitat de exemplare, urm`nd ca `n vii-
tor s\ se discute despre negocierea co-
mercializ\rii sale pe Internet. Sper ca,
`n urma discu]iilor s\ se ajung\ la ti-
p\rirea sa `n mas\, deoarece ar fi in-
teresant de urm\rit cum va cre[te po-
pularitatea c\r]ior fizice, recuper`nd
teren `n fa]a e-book-urilor sau a c\r]i-
lor audio.

Iulian BB~RZOI
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Mi[c\rile trupului dezl\n]uit ne ame]esc 

 deschiderea cu „Asfalt” a str`ns mul]imea `n fa]a scenei murmur`nd  la pogo,
trupurile se resping unul de cel\lalt cu un efect ne`nt`rziat de bumerang `n mas\

}ig\ri rulate pe band\ muzical\

 „Rolling words” se poate aprinde, pentru un fum 

Sezonul de prim\var\-var\ al concertelor pentru
`mp\timi]ii de muzic\ rock a adus s`mb\t\, `n

Club Hand, forma]ia care a impresionat cel mai
mult ascult\torii genului `n ultimii zece ani, pe b\ie]ii
de la Luna Amar\. Sala `nc\ nu era plin\ c`nd Mih-
nea, solistul forma]iei, a urcat pe scen\, iar
evenimentul a asmu]it uralele publicului adunat s\ `i
asculte. Concertul a `nc`ntat ascult\torii forma]iei cu
peste jum\tate dintre piesele de pe ultima
compila]ie, iar noul chitarist solo a demonstrat pub-
licului entuziast c\ `[i merit\ locul `n forma]ie, fiind
imediat recompensat cu aplauze generoase.

{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.

»

~n ultima vreme au ap\rut `n
Ia[i baruri cu un specific nou pentru
ora[, cele ̀ n care se poate g\si o ofer-
t\ generoas\ de tipuri de bere [i ̀ n ca-
re se poate lua [i masa. Groapa cu Be-
re este un loc de genul acesta, care
s-a deschis la `nceputul lunii martie.
Localul este situat `n centru, la de-
misolul Teatrului Luceaf\rul [i ar pu-
tea atrage clien]i noi de `ndat\ ce se
va deschide proiectul Palas. Barul
este spa]ios, `n form\ de semicerc,
iar mesele s`nt r\sfirate f\r\ s\ creeze
senza]ia de aglomera]ie de[i s`nt
multe; `ns\, din nefericire, cele de la
extremit\]i nu au vizibilitate spre
scen\.

Prima dat\ c`nd am ajuns `n a-
cest bar a fost `ntr-o s`mb\t\ sear\
[i, cum atunci unele baruri organi-
zeaz\ karaoke, m\ g`ndeam c\ s`nt
[anse s\ fie un eveniment de felul
acesta. Era invitat\ `ns\ o forma]ie
care se concentra pe cover-uri, mu-
zica fiind astfel, mai mult de fun-
dal. Clien]ii barului s`nt cu prec\-

dere trecu]i de 25 de ani [i, teore-
tic, s`nt angaja]i [i `[i permit o bere
mai scump\, c\ci oferta abund\ de
draft-uri germane cu pre]uri ce pot
face un student s\ se g`ndeasc\ de
dou\ ori ̀ nainte s\ comande. Am nu-
m\rat peste 40 de tipuri de bere, `n
special neagr\, ro[ie [i nefiltrat\. De-
[i ai de unde alege, merit\ `ncerca-
t\ [i berea casei, care este servit\ `n
dou\ cantit\]i. Halb\ mic\ la 4,5 lei
[i la halb\ mare, pentru 8 lei. Apa-
rent nu e nici o economie dac\ `n
loc de dou\ halbe mici serve[ti una
mare, pentru c\ cea din urm\ are
700 de mililitri. Pentru c\ aici se poa-
te lua [i masa, am ̀ ncercat o por]ie de
cartofi pr\ji]i pentru 4,5 lei [i s-a
dovedit consistent\. Iar, din ce-am
observat `n meniu, se pot alege
fripturi sau salate pentru ni[te pre]uri
care echivealaz\ cu cele de res-
taurant [i care arat\ la fel de bine.

La prima vedere, tablourile par
a[ezate pe pere]i haotic, ame]itor,
`ntre pilonii de lemn, `ns\ ele s`nt
repartizate dou\ dup\ unu. Groapa
cu Bere aduce a bar irlandez, `ns\,
[i dup\ c`teva halbe, clien]iii nu au
`nceput s\ c`nte [i nici s\ danseze.

Georgel CCOSTI}|

Groapa din centru
 clien]ii barului s`nt cu
prec\dere trecu]i de 25
de ani

Chit\rile s-au acordat `n lummiinnii rroo[[uu aapprriinnss

Localul Troian


