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Arca inventatorilor a
naufragiat la Ia[i
 la cea de-a patra edi]ie

Euroinvent, o m`n\ de oameni de

[tiin]\ [i-au expus crea]iile `n Sala

Pa[ilor Pierdu]i  

 mini-submarinul seam\n\ cu o

capsul\ de antibiotice pagina 4

O s\ par\ c\ m\ repet. ~ns\ redundan]a cu
care impostura [i farsa s-au pus s\-[i fac\ un
cuib `n v`rful `nv\]\m`ntului rom=nesc sfidea-
z\ cele mai primejdioase meandre ale absur-
dului. O nou\ propunere a Guvernului Ponta
pentru Educa]ie, pe numele ei Ioan Mang,
este `nso]it\ [i de o descoperire aproape mai
`nfior\toare dec`t cea a unor cadavre: articole
[tiin]ifice reprezent`nd ni[te duplicate ale unor
lucr\ri originale (nu vorbim despre traduceri
sau adapt\ri, ci despre ni[te copy-paste-uri sfrun-
tate). Drept dovad\, `n s\pt\m`na care a trecut,
au refulat `n spa]iul public schimburi de do-
vezi incotenstabile servite de jurnali[ti [i de
noua opozi]ie c\ut\toare de petarde ale r\zbu-
n\rii, `nso]ite de dezmin]iri fabuloase din par-
tea domnului ministru, de tipul „Lucr\rile s`nt
copiate, dar nu s`nt ale mele!”. Nici practi-
cieni ai magiei negre s\ fim c\ n-am putea s\
ne vindem imagina]ia unor astfel de explica]ii
fabuloase (s\ fim `n]ele[i – acele lucr\ri zac
publicate de ani de zile `n reviste sau volume,
semnate de Ioan Mang & co. – co. reprezen-
t`nd nevast\ [i „apropia]i”). 

L-am v\zut `ns\ pe domnul Mang la An-
tena 3, intervievat fiind de Victor Ciutacu.
Senin\tatea cu care dumnealui `[i sus]inea ne-
vinov\]ia m-au contrariat. A[teptam ca vreun
mu[chi s\ mi[te pe fa]a dumnealui, s\ aib\ o
r\bufnire de om care vrea s\ se elibereze, a c\-
rui cedare s\ reprezinte un act de salvare a ul-
timei r\m\[i]e de demnitate. Acest lucru nu s-a
`nt`mplat, probabil [i din cauza faptului c\ a-
meni]\rile intervievatorului erau de fa]ad\, iar
scopul interviului acela de perpetuare a farsei,
p`n\ c`nd prim-ministrul Ponta prime[te r\s-
punsul de la Academia Rom=n\ care investi-
gheaz\ cazul Mang (sic!). ~ns\, revenind la
expresia domnului Mang, la goliciunea privi-
rii [i la indolen]a dumnealui, exprimat\ prin ]i-
nuta relaxat\, mi-am dat seama c\-mi era cu-
noscut\ postura. Am `nt`lnit-o la studen]ii ca-
re, asemeni dumnealui, preluasear\ integral e-
seuri, [tiri, comunicate de pres\ [i altele, dar
erau dispu[i cu senin\tate s\-[i sus]in\ „nevi-
nov\]ia” p`n\ `n p`nzele albe, chiar confrunta]i
fiind cu sursa original\ a furtului lor, eventual
cu injurii adresate „acuzatorilor”. Revolt\tor,
nu? Cu toate acestea, didactic, li s-a explicat
c\ practica poart\ numele de plagiat sau de
fraud\ academic\, c\ poate comporta sanc-
]iuni severe, care s\ mearg\ p`n\ la exmatri-
culare. Pragmatic [i reduc]ionist li s-a prezen-
tat oferta potrivit c\reia produsul min]ii lor
proprii ar putea s\ le aduc\ un cinci cinstit `n
locul unui unu furat. ~ns\, de[i li s-a acordat
[ansa de reabilitare, majoritatea celor care sub-
scriu acestei categorii au continuat cu osten-
ta]ie practica, `nso]ind-o [i de atitudinea m`ndr\
corespunz\toare, poate chiar mai pu]in auto-
justificativ\ [i mai agresiv\ ̀ n raport cu acel care
le contest\ rezultatul demersului surmenant al
combina]iei de taste CRL^C – CTRL^V. 

~ntr-un sistem normal de educa]ie, ace[ti
studen]i ar trebui s\ fie extirpa]i din `nv\]\m`n-
tul superior asemenea unor celule canceroase.
Cu toate acestea, ̀ n contextul actual, ace[tia se
disting ca tineri cu poten]ial de a ajunge s\
ocupe func]ii de conducere – de ce nu chiar [i
`n Ministerul Educa]iei. Cum s\-l mai faci tu
pe un student, ca profesor, s\ `n]eleag\ c\ viciul
de a copia `l va duce spre pierzanie? C`nd de
fapt nici tu nu mai crezi acest lucru. 

Laura PP|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Cultural

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Mar]i, 8 mai, conducerea Universit\]ii „Ale-
xandru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a acor-
dat distinc]ia de Doctor Honoris Causa Ma-
jest\]ii Sale, Regele Mihai I al Rom=niei, `n
prezen]a Alte]ei Sale Regale, Pricipesa Mo[-
tenitoare Margareta [i a Principelului Radu
Duda. Ceremonia de `nvestitur\ a avut loc la
Palatul Elisabeta, din Bucure[ti, `n Sala
Regilor, `ncep`nd cu ora 17.00, iar evenimen-
tul a fost primul din seria celor care au fost
preg\tite pentru a marca, pe 10 mai, Ziua
Monarhiei.
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ACTUALITATE Tronul din umbr\

Coada de la spital s-a mutat la universitate

 cei de la Bucure[ti au
`ncercat s\-mi fure, din invi-
die, Festivalul „Goldfaden” 
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 drumul ttinerilor pp`n\ lla ccabinetul mmedical aare ddou\ ssta]ii ccostisitoare:
prima lla CCasa dde AAsigur\ri dde SS\n\tate, iiar aa ddoua lla uu[a ssecretariatului
de lla ffacultate  un sstudent dde lla LLitere aa ppl\tit 6600 dde llei ppentru oo pproce-
dur\ mmedical\ ccare aar ffi ttrebuit ss\ ffie ggratis

Istoricul literar lucreaz\ cu 
lespezi, cu morminte

Planorism 
deasupra unui
cuib de cuci

interviu ccu IIoan HHolban, ddirectorul TTeatrului
pentru CCopii [[i TTineret „„Luceaf\rul” ddin IIa[i 

T`lcul pove[tilor din
uzinele comuniste 
 s`nt oameni care au muncit cu

`nsufle]ire zeci de ani sub

acoperi[ul fabricilor ceau[iste

 „`nainte nu era persoan\ din

zona asta, [i nu numai, care s\ nu

lucreze la }es\tura” pagina 7

De Ziua Monarhiei, Universitatea
„Cuza” l-a omagiat pe Regele Mihai 

Studen]ii cer 
bani de acas\

pentru tratamente
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~n coloan\,
adunarea

Vineri, 11 mai, `ncep`nd cu ora
18.00, a avut loc a [asea edi]ie a Fes-
tivalului Interna]ional de Foarte
Scurt-Metraj „Très Courts”.  Fil-
mele care au fost difuzate la eveni-
ment au fost `nscrise `n trei compe-
ti]ii: una interna]ional\, care a avut
proiec]ii din 17 ]\ri, a fost c`[tigat\
de filmul Sherman, regizat de Kate
Tsang din SUA. A doua a fost rezer-
vat\ scurtmetrajelor realizate de fe-
mei sau av`nd ca tem\ femeia, care
a fost c`[tigat\ de Soil, realizat de
Diana Hroub din Germania, iar ul-
tima competi]ie a fost destinat\ regi-
zorilor din Rom=nia [i a fost c`[ti-
gat\ de László József din T=rgu
Mure[, cu filmul Cap.

Filmele `nscrise `n competi]ie
au fost de diferite genuri, fic]iune,
anima]ie, documentar sau experimen-
tal [i au trebuit s\ aib\ maximum
trei minute. Evenimentul s-a desf\-
[urat concomitent `n 80 de ora[e
participante din 15 ]\ri, dintre care
25 de ora[e din Rom=nia. „Festi-
valul de film a fost unul foarte a[-
teptat de publicul ie[ean [i foarte bi-
ne primit, mai ales c\ acesta era o-
bi[nuit cu experien]ele din anii tre-
cu]i”, a declarat Dan Daia, asistent
cultural al Centrului Cultural Fran-
cez din Ia[i.

Evenimentul a fost organizat de
c\tre Organiza]ia Interna]ional\
a Francofoniei. Intrarea a fost li-
ber\, iar publicul a avut posibilitatea
de a vota filmele preferate, numele
c`[tig\torul desemnat de ei urm`nd
s\ fie f\cut public mar]i, 15 mai. Pe-
liculele clasate pe podium au fost
premiate cu trofee, smartphone-uri
oferite de Orange, un sejur de trei
zile la Cluj-Napoca în perioada Fes-
tivalului de Film Transilvania [i
un premiu de 250 de euro.

Andrei MMIHAI

~n perioada 14-20 mai va avea
loc cea de-a XI-a edi]ie a „S\pt\m`nii
Na]ionale a Voluntariatului” (SNV).
~n acest sens, voluntarii din Ia[i vor pe-
trece, mar]i, 15 mai, o zi `mpreun\ cu
b\tr=nii din C\minul de b\tr`ni „Sf.
Parascheva”, iar familiile defavoriza-
te din Ia[i vor putea s\-[i spele gratis
hainele [i lenjeria la „Sp\l\toria Soci-
al\”. Mai mult, tot mar]i, `n cartierul
T\t\ra[i, se vor colecta haine, alimen-
te, `nc\l]\minte, mobil\, electrocasnice
[i juc\rii pentru familiile s\race din ju-
de]. De asemenea, se va realiza ecolo-
gizarea, cur\]area [i renovarea unui
parc de copii din cartierul Ciurchi.

„~n acest an aveam la ultima nu-
m\r\toare 48 de activit\]i pe care s\ le
desf\[ur\m `n cadrul SNV. Pe acestea
le-am `mp\r]it `n trei categorii, prima
este cea de voluntariat efectiv, prin ac-
]iuni de ecologizare, vizite la spitale [i
la centre de b\tr`ni, a doua categorie
este cea pentru voluntari, `n care au
loc training-uri [i workshop-uri pentru
ei [i ultima este promovarea efectiv\ a

voluntariatului, [i m\ refer aici la «Smi-
ley-ul uman» pe care-l vom face luni”,
a declarat Georgiana Vieru, coordo-
natorul evenimentului SNV de la Cen-
trul de Voluntariat Ia[i, Funda]ia
Serviciilor Sociale Bethany.

Cursuri dde pprim aajutor
Voluntarii implica]i `n proiect, dar

[i to]i cei interesa]i de voluntariat, pot
participa la workshop-ul [i masa rotun-
d\ pe aceast\ tem\, organizat\ de Cen-
trul de Carier\ (CIPO), de la Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i, iar filiala Crucea Ro[ie Ro-
m=n\ `i va `nv\]a m\suri de prim aju-
tor pe cei care trec, miercuri, 16 mai,
prin parcul Copou. „Fa]\ de anul tre-
cut, c`nd am avut mai multe asocia]ii
[i ONG-uri implicate [i numai 45 de
activit\]i, acum avem mai multe eve-
nimente, dar ceva mai pu]ine organi-
za]ii. Totu[i, fa]\ de acum doi ani, a
sc\zut [i num\rul celor implica]i, dar
[i num\rul de manifest\ri”, a comple-

tat Georgiana Vieru. ~n ultima zi a
SNV va avea loc [i concursul „Cel
mai bun ecologist ie[ean”, coordonat
de Biblioteca Jude]ean\ „Gh. Asa-
chi” Ia[i, care va premia cele mai bu-
ne desene, fotografii sau colaje cu vo-
luntari `n ac]iune. 

„S\pt\m`na Na]ional\ a Volunta-
riatului” este un eveniment coordonat
de Pro Vobis – Centrul Na]ional de
Resurse pentru Voluntariat, imple-
mentat `n colaborare cu VOLUM –
Federa]ia Organiza]iilor care spri-
jin\ Dezvoltarea Voluntariatului `n
Rom=nia [i partenerii locali ai SNV.

Prima edi]ie a fost organizat\ `n
2002, iar la cea de anul trecut au luat
parte peste 200 de organiza]ii, din 41
de jude]e [i din capital\, organiz`nd
500 de evenimente publice concomi-
tente.

Laura-EElena BBEJINARIU

 la eveniment se va realiza [i ecologizarea, cur\]area
[i renovarea unui parc de copii din cartierul Ciurchi

Ie[enii, voluntari pennnn tttt rrrruuuu  oooo  ssss\\\\pppptttt\\\\mmmm`̀̀̀nnnn\\\\

Ecologi[ti de mici

Universitatea de {tiin]e Agri-
cole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i a devenit membru oficial
al Consor]iului European al Uni-
versit\]ilor de {tiin]e ale Vie]ii din
Centrul [i Estul Europei (CASEE).
Aderarea institu]iei de `nv\]\m`nt
superior a avut loc `n cadrul celei
de-a treia conferin]e a CASEE, „A-
gricultura durabil\ [i produc]ia ali-
mentar\ `n regiunea Dun\rii”, orga-
nizat\ pentru prima dat\ `n Rom=-
nia, la Cluj-Napoca, `ntre 3-4 mai.

~n cadrul aceluia[i eveniment,
al\turi de institu]ia ie[ean\, au mai
devenit membri ai CASEE [i
USAMV Bucure[ti [i universita-
tea de profil din Novi Sad, Serbia.
„Urm\rim `n primul r`nd ideea de
proiecte comune, pentru c\ e mult
mai u[or s\ te implici `n proiecte `n
condi]iile unui consor]iu, dec`t atunci
c`nd e[ti o universitate solitar\. {i
sigur c\ nu ne putem situa `n afar\
odat\ ce este vorba de universit\]ile
de [tiin]\ ale vie]ii”, a declarat prof.
univ. dr. Constantin Leonte, prorec-
tor cu activitatea de cercetare, ino-
vare [i dezvoltare tehnologic\ de
la USAMV Ia[i. Acesta a ad\ugat
c\ apartenen]a la o asemenea aso-
cia]ie va aduce beneficii `n ceea ce
prive[te cercetarea [i parteneriatele
pentru mobilit\]i ale studen]ilor prin
colaborarea cu celelalte institu]ii. 

Din acest consor]iu fac parte 21
de universit\]i din 10 ]\ri europene.

Anca TTOMA

Festivalul filmelor de
trei minute

Agronomia `n 
consor]iu european

Vineri, 11 mai, Facultatea de In-
ginerie Chimic\ [i Protec]ia Me-
diului de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” din Ia[i (UTI)
a s\rb\torit `mplinirea a 100 de ani de
la `nfiin]are. Celebrarea a fost inte-
grat\ `n programul cursului festiv de-

dicat absolven]ilor de
anul acesta ai facul-
t\]ii [i s-a desf\[urat
la Teatrul pentru Co-
pii [i Tineret „Lu-
ceaf\rul” din Ia[i.

Primul cadru di-
dactic invitat pe sce-
n\ de c\tre studen-
]ii moderatori a
fost rectorul prof.
univ. dr. ing. Ion
Giurma, recto-
rul UTI, care,
`n c`teva cu-

vinte, a subliniat importan]a facult\-
]ii, at`t din punct de vedere istoric, a-
ceasta st`nd la baza dezvolt\rii Politeh-
nicii din Ia[i, c`t [i din punct de ve-
dere educa]ional. „Cei mai mul]i pro-
fesori conduc\tori de doctorat erau [i
s`nt de la facultatea dumneavoastr\, cei
mai mul]i doctoranzi erau [i s`nt de la
facultatea dumneavoastr\, cele mai
multe contracte de cercetare erau [i
s`nt de la facultatea dumneavostr\.
Deci, Facultatea de Inginerie Chimic\
este cea mai perfomant\ din univer-
sitate, av`nd un rol decisiv ̀ n formarea
noastr\ ca o unitate de cercetare [i
educa]ie avansat\” a precizat acesta.

Dup\ discursul rectorului, cele do-
u\ [efe de promo]ie ale facult\]ii au
mul]umit `n numele tuturor colegilor
acestora, profesorilor [i p\rin]ilor, a-
mintind primele experien]e ca studen]i,
l\s`nd locul prof. univ. dr. Dan Ca[-

caval. Acesta, `nainte de a `mp\r]i
diplomele [i de a `ncheia evenimen-
tul, [i-a ]inut ultimul curs `n fa]a ab-
solven]ilor, „Destina]ia: succesul”. {i-a
`nceput prelegerea cu o mic\ istorie a
robelor, ele dat`nd „de pe vremea cel-
]ilor. Doar druizii purtau robe, care le
dovedeau superioritatea `n fa]a gru-
pului… ele au inspirat [i pe creatorii
seriei «Star wars», pentru crearea `m-
br\c\min]ii cavalerilor Jedi”. ~n con-
tinuare, decanul a vorbit despre matu-
rizare, pasiune, e[ec [i succes, rapor-
t`ndu-se la o ecua]ie matematic\. „Voi
v\ afla]i `n punctul A, iar visul vostru
`n punctul B. Cum ajungi acolo, de-
pinde numai de voi”, a `ncheiat Dan
Ca[caval.

Profesorul a primit cadou din par-
tea absolven]ilor un tablou cu un por-
tret al s\u, `n care `i apare pe birou o
roat\ de ca[caval [i opt [oareci, unul
pentru fiecare specializare a facult\]ii.

Iulian BB~RZOI

Facultatea de Educa]ie Fizic\
[i Sport a Universit\]ii ,,Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i organi-
zeaz\, `ntre 21 [i 26 mai, „S\pt\m`na
Sportului Studen]esc Ie[ean” (SSSI).
Acest eveniment le ofer\ posibilita-
tea tuturor studen]ilor [i cadrelor di-
dactice de la institu]iile de `nv\]\m`nt
superior publice din municipiu s\ par-
ticipe la cel pu]in una din cele nou\
activit\]i sportive propuse. ~nscrierile
se fac online, p`n\ pe 20 mai, at`t pe
echipe, ̀ n ceea ce prive[te fotbalul (p`-
n\ pe 17 mai), handbal, tenis cu picio-
rul, volei [i streetball, c`t [i individu-
al, la tenis de mas\, badminton,
culturism [i cross (p`n\ pe 25 mai).

„Chiar dac\ este prima edi]ie a a-
cestui eveniment, noi ne dorim s\ se
`nscrie c`t mai multi participan]i, de-
oarece nu exist\ un num\r de locuri

limit\ sau vreo clauz\ c\ studen]ii sau
cadrele didactice trebuie s\ participe
la o singur\ competi]ie. Ne dorim ca
prin SSSI s\-i facem con[tien]i de im-
portan]a mi[c\rii, dar [i a socializ\rii
pe cei p\rta[i la aceste activit\]i sporti-
ve. Ne dorim s\ le organiz\m, pe viitor,
la nivel na]ional [i, dac\ se va putea,
chiar interna]ional”, a declarat conf.
univ. dr. Marin Chirazi, decanul Fa-
cult\]ii de Educa]ie Fizic\ [i Sport,
a UAIC.

~nainte de a `ncepe competi]iile,
studen]ii [i profesorii `nscri[i vor par-
ticipa la o [edin]\ tehnic\ `n care `[i
vor prezenta carnetul de student sau
legitima]ia de serviciu, pentru confir-
mare. „Terenul nostru de sport este lo-
cul unde se vor desf\[ura competi]iile
sportive, participan]ii trebuie s\ vin\
cu echipament sportiv propriu, min-
gile [i celelalte materiale sportive vor
fi asigurate de noi”, a mai spus conf.
univ. dr. Marin Chirazi. 

C`[tig\torii activit\]ilor sportive
vor fi premia]i s`mb\t\, 26 mai, la ora
11.00, `n fa]a Corpului B de la UAIC,
de c\tre campioanele olimpice la scri-

m\ [i atletism: Laura Badea, respec-
tiv Maricica Puic\. Premiile vor con-
sta ̀ n carduri cadou, dou\ pachete me-
dicale de evaluare a s\n\t\]ii, tricouri,
mascota Alexa din plu[, hanorace,
[epci [i rucsacuri personalizate cu si-
gla UAIC, oferite de sponsorii eve-
nimentului.

Laura-EElena BBEJINARIU

Studen]ii [i profesorii, la linia de start
 `nscrierile se realizeaz\
online, at`t pentru spor-
turile pe echipe, c`t [i
cele individuale

Un secol de inginerie chimic\
 rectorul universit\]ii a apreciat c\ facultatea st\ la
baza dezvolt\rii Politehnicii ie[ene

Oficiul de Programe Comu-
nitare [i Rela]ii Interna]ionale de
la Universitatea de Medicin\ [i
Farmacie „Grigore T. Popa” din
Ia[i (UMF) va organiza miercuri,
16 mai, „Aniversarea Erasmus, 25
de ani ̀ n Europa [i 13 la UMF”. Eve-
nimentele realizate cu ocazia acestei
celebr\ri se vor desf\[ura `n Sala
Senat a universit\]ii, de la 13.30 la
16.00, [i la ele vor participa prof.
univ. dr. Marin Burlea, prorector
rela]ii internationale [i parteneriate
academice, conf. univ. dr. Camelia
Margareta Bogd\nici, coordona-
tor Erasmus [i Mihaela Vacariu Si-
rotta, secretar Rela]ii Interna]io-
nale [i Programe Comunitare.

Dup\ conferin]a de la 13.30 se
vor ]ine sesiuni `n cadrul c\rora stu-
den]ii care au plecat sau vor pleca
la facult\]ile de peste hotare vor pu-
tea cere informa]ii [i discuta despre
programul Erasmus. Pe l`ng\ aces-
tea, vor fi prezentate grafice cu eva-
lu\ri ale presta]iilor tinerilor care au
fost `n centrele universitare euro-
pene [i se vor lansa bro[urile „A fi
student Erasmus 1999-2012”, ce
con]in pove[ti [i poze ale celor ca-
re s-au calificat pentru bursele euro-
pene `n perioada 2007-2012.

„~n acea zi vom ]ine o confe-
rin]\ la care s`nt chema]i to]i stu-
den]ii care au plecat la centre uni-
versitare din Fran]a, Italia, Finlanda,
de la genera]ia din 2007 p`n\ la cea
din acest an. De asemenea, am in-
vitat [i 18 studen]i de la alte univer-
sit\]i care au fost `n str\in\tate cu
o mobilitate Erasmus, s\ poat\ `m-
p\rt\[i din experien]ele c\p\tate”,
a ad\ugat Mihaela Vacariu Sirotta.

Anul trecut, UMF a organizat
evenimentul pe 15 aprilie 2011, sub
denumirea „Erasmus Open Doors”.
Acesta va fi s\rb\torit `n acest an
de toate ]\rile participante la pro-
gram, `ntre 14 [i 18 mai.

Paul AANDRICI

13 ani de
Erasmus la
Medicin\

 vor fi prezentate
grafice cu evalu\ri ale
presta]iilor tinerilor care
au accesat mobilitatea

S\ `nceap\ jocurile!



Aproape c\ mi-e ciud\ c\ nu am
prins [i eu anii aceea ̀ n care de Ziua
Regalit\]ii se aruncau buchete de
flori de la balcoane. Dac\ a[ fi lo-
cuit `n Bucure[tii de atunci, m-a[ fi
strecurat p`n\ aproape de tr\sura re-
gal\, iar c`nd c\deau deasupra sa cu-
nunele parfumate, le-a[ fi c\utat pe
jos, [i a[a pr\fuite sau poate chiar
zdrobite de vreun picior gr\bit s\
salute familia suveran\, le-a[ fi ri-
dicat [i p\strat ca pe ni[te comori
sfinte. Ascunse de lume, ele mi-ar
fi fost ca ni[te podoabe cu care m-
a[ fi aranjat numai `n momente pre-
cum cele de acum, `n care lumea
alearg\ `ncruntat\, oc\r`nd [i batjo-
corind, tocmai pentru ca atmosfera
aceea de alt\dat\ cu oameni veseli,
z`mbete, `mbr\]i[\ri [i dansuri s\
m\ cuprind\ iar. 

Noi am uitat s\ tr\im frumos.
De 10 mai am uitat s\ ne `mpodo-
bim cur]ile, s\ `ntindem covoarele [i
s\ ag\]\m buchete de flori [i panglici
colorate la balconele apartamentelor.
Iar dac\ le-am fi scos pentru s\rb\-
toare, praful de dinaintea alegerilor
le-ar fi `ntinat. Am mai uitat toto-
dat\ [i de cutumele care atunci
func]ionau ca un reflex. Nu ai s\
vezi `n nici un tablou de pe 10 mai,
de la promenada monden\ a tr\su-
rilor decorate cu trandafiri, liliac [i
bujori, cupluri care s\ nu fi ales
pentru „B\taia cu flori de la [osea”
ve[mintele cele mai deosebite, de[i
nu erau obligatorii. Acum ̀ ns\, chiar
dac\ regulile Casei Regale impun
anumite standarde, invita]ii le ignor\,
iar dac\ blugii prefera]i se asorteaz\
cu c\ma[a cump\rat\ de cur`nd, atunci
blugi s\ fie. P\cat deci c\ azi cere-
moniile regale la care se folosesc
doar tac`muri din argint [i aur fac
parte numai din scenariul celor care
(se) viseaz\ prin]i sau prin]ese.

***
~n discursul rostit pe 25 octom-

brie `n fa]a Parlamentului, Majes-
tatea Sa, Regele Mihai I al Ro-
m=niei eviden]ia chiar de la ̀ nceput:
„prima noastr\ datorie ast\zi este s\
ne amintim de to]i cei care au murit
pentru independen]a [i libert\]ile noas-
tre, în toate r\zboaiele pe care a tre-
buit s\ le ducem [i în evenimentele
din Decembrie 1989, care au d\r`-
mat dictatura comunist\. Nu putem
avea viitor f\r\ a respecta trecutul”. 

Oare am auzit noi bine care ne
este cea dint`i `ndatorire?

Iulia CCIUHU
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Flori de
epoc\ cu

miros incert

Student ppe vvia]\
S\pt\m`na trecut\ au avut de

dat examene cei de la frecven]\
redus\ [i c`]iva dintre ei au fost ca-
za]i `n c\minele Universit\]ii. A[a
ne-am trezit peste noapte colegi de
camer\ cu domni de 60 [i ceva de
ani, studen]i la Biologie sau Istorie.

N-am apucat s\ socializ\m prea
mult, dar am aflat c\ au nepo]i care
`n cur`nd ne vor fi colegi de clas\.
Poate dac\ mai a[teptau pu]in,
puteau s\ fie [i ei colegi, s\ copieze
bunicii de la nepo]i [i invers.

Cu pp`ine [[i mmu[tar
A `nceput sezonul de gr\tare. Dar

cum p\durea de la Breazu sau
Buciumul s`nt destul de departe,
b\ie]ii improvizeaz\ un mic [i-un
c`rn\cior `n spatele c\minului, de
afum\ [i `nfometeaz\ `n acela[i timp
c`te jum\tate din fiecare palier. Nu ne
deranjeaz\ `n mod special, ba chiar
avem o rug\minte. Dac\ v\ r\m`ne
un mic sau m\car un cartof copt, cu

mare pl\cere le primim.

Peste pprogram
B\ie]ii buni de la Prim\rie au

anun]at c\ tramvaiele vor circula
cu traseu redus (numai p`n\ la
Rond Triumf) doar `ntre 2 - 5 mai.
Este deja 14 mai [i bine`n]eles c\
tot p`n\ la Casa Armatei se `ncu-

met\ s\ urce vatmanii. Nu e de mi-
rare. ~n ]\ri mai bune, dac\ trenul
`nt`rzie dou\ minute, reprezentan]ii
c\ilor ferate `[i cer scuze. La noi,
dac\ `nt`rzie doar dou\ ore, ne fa-
cem cruce [i spunem „Mul]u-
mesc”. Oricum, nu v\ face]i griji.
P`n\ la alegeri sigur se rezolv\.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Tronul din umbr\

 noi am uitat s\ tr\im
frumos. De 10 mai am
uitat s\ ne `mpodobim
cur]ile [i s\ ag\]\m flori
de balcoane

Mar]i, 8 mai, conducerea Univer-
sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i a acordat distinc]ia de Doctor
Honoris Causa Majest\]ii Sale, Re-
gele Mihai I al Rom=niei, `n prezen]a
Alte]ei Sale Regale, Principesa Mo[te-
nitoare Margareta [i a Principelui
Radu Duda. Ceremonia de `nvestitur\
a avut loc la Palatul Elisabeta, din Bu-
cure[ti, `n Sala Regilor, `ncep`nd cu
ora 17.00, iar evenimentul a fost primul
din seria celor care au fost preg\tite pen-
tru a marca, pe 10 mai, Ziua Monarhiei.

~n deschidere, rectorul universit\-
]ii, prof. univ. dr. Vasile I[an, a subli-
niat importan]a zilei, care r\m`ne `n is-
torie ca un „moment privilegiat” [i a
men]ionat principalul motiv care a de-
terminat Senatul Universit\]ii s\ ofere
distinc]ia academic\ Regelui Mihai I.
„G`ndurile, faptele, dezideratele Majes-
t\]ii Sale s-au suprapus bun\ [i lung\
durat\ de timp cu istoria contemporan\
a Rom=niei. Din acest motiv, am hot\-

r`t s\ acord\m Majest\]ii Sale titlul de
Doctor Honoris Causa al Universit\]ii
«Alexandru Ioan Cuza» din Ia[i, uni-
versitate a c\rei existen]\ s-a suprapus,
`n cea mai bun\ perioad\, cu existen]a
[i via]a Casei Regale a Rom=niei”.

Ulterior, prof. univ. dr. Alexandru
Platon, membru al Senatului UAIC,
a prezentat `n fa]a principilor [i a dele-
ga]iei de la Ia[i Laudatio, discurs `n
care s-a accentuat rolul pe care Ma-
jestatea Sa, Regele Mihai I, l-a avut
`n istoria contemporan\ a rom=nilor, dar
mai ales `n timpul celui de-al Doilea
R\zboi Mondial [i `n perioada post-
belic\. „Este de ajuns s\ se reamin-
teasc\ faptul c\ actul de la 23 august
1944, înf\ptuit de Majestatea Sa prin-
tr-un gest al c\rui curaj extraordinar era,
de bun\ seam\, înt\rit de intui]ia clar\
a marelui imperativ al momentului, a
c\rui nesocotire risca s\ pericliteze fiin-
]a statului român, a salvat România de la
un dezastru sigur, reintroducînd-o în gru-

pul Na]iunilor Unite, unde atît tradi]ia,
cît [i interesele politice o a[ezau în chip
firesc.” Mai t`rziu, „`n perioada recon-
struc]iei postbelice, refuzul suveranului
de a aproba documentele elaborate de
un executiv (Guvernul doctorului Petru
Groza), impus la presiunile Kremlinului,
nu constituie decît manifestarea cea mai
evident\ a acestui imbold, prin care Mi-
hai I al României s-a erijat, atunci, în
ap\r\tor al democra]iei [i valorilor na-
]ionale”.

„Omagiu ppentru RRomânia
democratic\”

Pe diploma pe care conducerea
UAIC a oferit-o Regelui Mihai I s-a
men]ionat `nc\ o dat\ punctul de ve-
dere al universit\]ii care a contribuit la
oferirea distinc]iei academice, [i anume,

faptul c\ suveranul „a servit, întotdea-
una, cu loialitate, abnega]ie [i curaj in-
teresele fundamentale ale poporului ro-
mân”. ~n discursul Regelui, prezentat
delega]iei de c\tre Alte]a Sa Regal\,
Principele Radu, acesta a men]ionat
c\ „eu nu privesc acest gest ca pe o
recompens\ personal\, ci mai degrab\
ca pe un omagiu adus genera]iilor care au
suferit pentru a vedea România demo-
cratic\, prosper\ [i liber\. Tinerii de as-
t\zi de pe b\ncile UAIC se vor bucura
de roadele acestor binecuv`nt\ri, în
deceniile care vor urma”. 

Delega]ia oficial\ a UAIC a fost
reprezentat\ de 28 de profesori, rec-
torul institu]iei, pre[edintele [i membri
ai Senatului, prorectori [i decani.

Iulia CCIUHU
M\d\lina OOLARIU

Rectorul `i ofer\ Principesei Margareta diploma 

De Ziua Monarhiei, „„CCuuzzaa””  ll --aa  oommaaggiiaatt
pe Regele Mihai I
 `n Laudatio s-a accentuat rolul pe care l-a avut Ma-
jestatea Sa `n timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial

Joi, 17 mai, de la ora 12.00, va avea
loc, `n Sala Aula Magna „Mihai E-
minescu” a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i, ceremo-
nia de acordare a titlului de Doctor
Honoris Causa profesorului Norman
Manea de la Bard College, New York
(SUA).

Comisia de `ntocmire a Laudatio-
ului este format\ din pre[edintele aces-
teia, prof. univ. dr. Andrei Hoi[ie, di-
rectorul Editurii Universit\]ii, prof.
univ. dr. Codrin Liviu Cu]itaru, deca-
nul Facult\]ii de Litere, prof. univ. dr.
Ion Bogdan Lefter, de la Universi-
tatea din Bucure[ti, prof. univ. dr. Co-
rin Braga, de la Universitatea Babe[
– Bolyai din Cluj, precum [i prof.
univ. dr. L\cr\mioara Petrescu, conf.
univ. dr. Antonio Patra[ [i lect. univ.
dr. Bogdan Cre]u, de la Facultatea
de Litere a UAIC.

„Norman Manea este unul din scri-
itorii cei mai importan]i ai spa]iului lite-
rar rom=nesc, distins cu numeroase pre-
mii interna]ionale [i una dintre speran-
]ele literaturii rom=ne pentru Premiul
Nobel. Aceasta este prima vizit\ pe

care domnul profesor o are la universi-
tatea noastr\, iar admira]ia pentru o-
pera lui este necondi]ionat\, mai ales c\
aceasta este predat\ [i studiat\ la noi,
la Litere”, a declarat prof. univ. dr.
Codrin Liviu Cu]itaru. Decanul a
mai ad\ugat faptul c\ vizita profesoru-
lui nu este prilejuit\ doar de acordarea
distinc]iei, explic`nd c\ „aceste dou\
zile `n care scriitorul ne viziteaz\ uni-
versitatea s`nt foarte importante, mai
ales c\ la evenimentul de acordare a
titlului de Doctor Honoris Causa vor
fi lansate [i unele dintre c\r]ile sale pe
care le-a publicat la Editura Polirom”.

Scriitorul Norman Manea este au-
tor a peste 20 de volume, printre care
[i „~ntoarcerea huliganului”, care a pri-
mit `n 2006 premiul „Médicis Etran-
ger”. ~n acela[i an a fost ales membru
al Academiei de Arte de la Berlin, iar
`n 2008 i s-a acordat titlul de Doctor
Honoris Causa al Universit\]ii din
Bucure[ti [i al Universit\]ii „Babe[-
Bolyai” din Cluj-Napoca. ~n prezent,
este profesor de literatur\ european\
la Bard College `n New York [i este
nominalizat, `mpreun\ cu Paul Cor-
nea [i Basarab Nicolescu, la „Premiul
na]ional pentru literatur\ 2012”, acordat
de Uniunea Scriitorilor din Rom=nia.

Laura-EElena BBEJINARIU

 scriitorul este autor al
peste 20 de volume, multe
dintre ele premiate 

Norman Manea prime[te al
treilea Honoris Causa la Ia[i

Vineri, 11 mai, s-a stins din via-
]\ matematicianul ie[ean, prof. univ.
dr. Dan Br=nzei, profesor la Facul-
tatea de Matematic\ a Universit\-
]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i [i Pre[edintele Societ\]ii
de {tiin]e Matematice din România,
filiala local\. Trupul ne`nsufle]it al
profesorului este depus la capela Ci-
mitirului Eternitatea, iar ̀ nmorm`n-
tarea acestuia va avea loc joi, 17
mai, de la ora 12.00 ̀ n acela[i cimitir.

Profesorul Dan Br=nzei este re-
cunoscut ca fiind un reper al mate-
maticii rom=ne[ti, prin manifestele
sale îmbun\t\]ind teoria algebric\ a
grupurilor pe care o dezvoltase an-
terior Viktor V. Vagner (n.r.: teoria
grupurilor investigheaz\ conceptul
de simetrie în mod abstract, f\c`nd
leg\tura între studiul structurii [i al
spa]iului). De asemenea, acesta este
[i unul dintre ini]iatorii proiectului
de modernizare a educa]iei matema-
tice rom=ne[ti, implic`ndu-se `n pro-
cesul educa]ional prin redactarea de
lucr\ri [i materiale auxiliare adresate
profesorilor de gimnaziu [i de liceu.

Profesorul ie[ean a absolvit Li-
ceul Internat „Costache Negruzzi”
din Ia[i, în anul 1959, iar apoi p`n\
`n 1964 a urmat cursurile Facult\]ii
de Matematic\ de la UAIC. Dup\

absolvirea acesteia a fost încadrat
ca preparator, 13 ani mai t`rziu sus-
]in`ndu-[i teza de doctorat cu titlul
„Structuri de variet\]i diferen]iabile
generalizate”. Dan Br=nzei a pre-
dat cursuri despre fundamentele ma-
tematicii, geometrie proiectiv\, geo-
metrie sintetic\, geometrie neeuclidi-
an\, m\suri în geometrie [i despre
metodica pred\rii matematicii. Pe
l`ng\ conferin]ele na]ionale pe care
le-a sus]inut, matematicianul ie[ean
a reprezentat Rom=nia `n Grecia la
Universit\]ile din Salonic [i din
Amaliada, [i `n Canada la Univer-
sitatea din Vancouver.   

Anul acesta, pe 21 martie, prof.
univ. dr. Dan Br=nzei, a `mplinit 70
de ani.

Iulia CCIUHU

Matematicianul ie[ean Dan
Brânzei s-a stins din via]\

 profesorul a fost un
reper al matematicii
române[ti [i un reputat
cercet\tor interna]ional

Prof. univ. dr. Dan Brânzei

foto: Departamentul MEDIA
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~n filme savan]ii nebuni s`nt cei
care creau dispozitive malefice pen-
tru cucerirea lumii `ns\ `n lumea real\
p\rin]ii inven]iilor menite s\ u[ureze
via]a celor de r`nd s`nt oamenii cu vi-
ziune [i imagina]ie. Ace[tia nu se as-
cund `n laboratoare obscure, ci [i-au
dat `nt`lnire pe Copou s\ se laude cu
inova]iile lor.

Imediat ce am intrat `n sala cu
standuri un zumzet demn de un turn
Babel `mi n\p\de[te `n timpane. Arunc
o privire prin `nc\perea imens\ [i r\-
coroas\, `n compara]ie cu z\pu[eala
de afar\, [i observ standul cu inven]ii
militare.

Dup\ un lung slalom prin mul]i-
me, ajung `ntr-un final `n fa]a mesei
p\zit\ de dou\ manechine cu unifor-
me kaki [i de un b\rbat `mbr\cat la
costum. ~l `ntreb pe omul `n]olit la
patru ace dac\ `mi poate ar\ta ceva
care ar putea fi folosit de un agent
007. ~ncepe prin a-mi vorbi de un exo-
schelet din metal care cre[te for]a [i

rezisten]a picioarelor. G`ndul mi se
duce imediat la supereroii din filme
[i m\ [i imaginez `n costumul lui Iron
Man. Fantezia dispare `ns\ c`nd v\d
c\ scheletul de exterior seam\n\ de
fapt mai cur`nd cu ni[te picioroange
hidraulice dec`t cu `mbr\c\mintea de
tinichea a lui Tony Stark. 

OZN-uuri ff\r\ ppilot
Urm\toarele inven]ii s`nt ni[te

platforme terestre, aeriane [i navale,
capabile s\ se orienteze singure ̀ n spa-
]iu, s\ vad\ `n infraro[u [i care pot
transporta persoane sau obiecte. Ima-
gina]ia mea iar o ia la goan\ [i deja
v\d str\zile pline de g`ndaci mi[ca]i
de ro]i mari de cauciuc, iar cerul `m-
p`nzit de OZN-uri pilotate de inteli-
gen]a artificial\. M\ `n[el din nou c\ci
ma[inile f\r\ pilot abia pot purta gre-
ut\]i mici la viteze la fel de mici [i nu
seam\n\ cu g`zele metalice din filme-
le SF.

B\rbatul la costum `mi vede deza-
m\girea [i, dup\ ce `mi mai arat\ c`-
teva inven]ii, exclam\ `mp\ciuitor:
„stai lini[tit, c\ `n cinci sau zece ani
vom avea cu to]ii arsenalul lui Bond,
dar f\r\ pistol”. Eu sper s\ am m\car
unul cu ap\ pentru z\pu[eala de afa-
r\ care `nc\ nu m\ las\ s\ plec. 

De celelalte standuri nu m\ prea ̀ n-
duplec s\ m\ apropii, fiind p\zite ba
de chinezi, ba de cad`ne `nfofolite `n
n\frame de m\tase, supravegheate de
un b\rbat cu tenul `nchis [i cu o ti-
chie ro[ie [i mo] galben. Dup\ `nc\ o
plimbare prin sala r\coroas\ ultimul
la care m\ opresc e standul din grija
a trei b\ie]i `mbr\ca]i `n hainele ma-
rinei [i e nevoie s\ tu[esc zgomotos
de trei ori p`n\ s\ mi se dea aten]ie. M\
mai `nv`rt de c`teva ori pe la standuri,
mai schimb p\reri cu al]i vizitatori [i
cum cuno[tin]e despre prelucrarea prin
a[chiere nu am [i nici vreun reuma-
tism de tratat cu produse naturiste
las refluxul de oameni s\ m\ scoat\
`napoi `n strad\. Nu de alta, dar nu a[
vrea s\ privesc prea mult `n viitor.

Andrei MMIHAI

Am avut sentimentul c\ locul un-
de am g\sit cele mai noi inven]ii de
anul acesta a fost prea mic pentru
c`te idei au fost g\zduite. Dou\ [i-
ruri de tarabe cu fel de fel de expo-
nate [i zeci de expozan]i veni]i din
Egipt p`n\ `n Constan]a, de la Aca-
demia Naval\ „Mircea cel B\tr`n”,
a[teapt\ vizitatori. Marinarii poart\
haine navale [i, de cum observ\ c\
m-am oprit la masa lor, `mi spun cu
un z`mbet nedisimulat „te-ai oprit
pentru c\ s`ntem `n uniform\, nu?”.
Cu o mimic\ asem\n\toare `i `ntreb
despre obiectul de pe mas\, care es-
te prea galben ca s\ treci pe l`ng\ el
f\r\ s\ `n]epe retina. Dup\ c`teva mi-
nute, `n care Nicu [i Marian `ncear-
c\ s\-mi explice ce `nseamn\ ROV

(„The Remotely Operated Vehicles”),
pe scurt, un vehicul telecomandat,
ambii `n]eleg c\ ar fi mai bine s\-mi

spun\ c\ este folosit la descoperi-
rea [i detonarea minelor din Marea
Neagr\, precum [i „`n civil, dac\
vrea cineva s\ studieze pe[tii sau alte
animale din ap\”, completeaz\ Ma-
rian.

Aparatul seam\n\ cu o capsul\
de antibiotice m\rit\ de milioane de
ori c`t s\ ajung\ la o lungime de
aproape un metru. Dac\ ar fi avut ca-
pac [i i-ar fi lipsit motoarele de sus-
]inere, ai fi spus c\ este un dul\pior
de pantofi pentru spionii care deza-
morseaz\ bombe. Nepriceperea mea
`l face pe Nicu s\ se apropie [i s\-mi
[opteasc\ „s\ [tii c\ `n Marea Nea-
gr\ s`nt aproape o mie de mine din al
Doilea R\zboi Mondial. Au trecut
ru[ii, au aruncat din acelea cu sen-

zori [i acustice, au venit germanii au
f\cut la fel, dar nimeni nu le-a mai
luat ̀ napoi”  [i, r`z`nd, se ̀ ndep\rteaz\.

45 dde zzile ppe mm\ri
Nici nu apuc s\-i `ntreb pe cei

doi „lei de mare” dac\ ROV-ul a fost
testat `n larg, c\ maiorul lor m\ [i ia
la ̀ ntreb\ri. Apoi cadrul militar ̀ mi ex-
plic\ avantajele utilajului care „ajun-
ge p`n\ la 100 de metri ad`ncime,
ceea ce este foarte mult, g`nde[te-te
c\ rezist\ la o presiune de zece atmos-
fere! Din c`te [tiu eu este singurul
astfel de aparat construit `n Rom=nia
[i l-am terminat `n numai cinci luni”,
iar pieptul i se umfl\, spatele i se arcu-
ie[te [i ia pozi]ia de „Drep]i!”.

Din dreapta mea, Nicu, cinstit,
`mi zice [i dezavantajul c\ aparatul
„are cablul de alimentare prea scurt
[i nu se poate, momentan, s\ ajung\
p`n\ la 100 de metri” privindu-[i a-
poi superiorul, de parc\ ar a[tepta
vreo pedeaps\. Glumind, acesta `mi
propune s\ m\ `nrolez `n marin\, am
deja tricou de marinar, nu-mi mai
trebuie nimic ca s\ ajung pe mare.
Studen]ii ̀ i ]in isonul [i-mi povestesc
cum au stat o lun\ [i jum\tate la bor-
dul bricului „Mircea”. {i `ncerc\rile
de cooptare `n armata naval\ a Ro-
m=niei ar fi continuat dac\ a[ fi ac-
ceptat invita]ia la un suc, f\cut\ de
maior „noi st\m `n Ia[i p`n\ s`mb\-
t\ dup\ amiaz\, dac\ te r\zg`nde[ti, te
a[tept\m aici”. 

Laura-EElena BBEJINARIU

Aduna]i `n holul de maraton al
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu-
za”, Sala Pa[ilor Pierdu]i, „me[te-
ritorii” veni]i din toate col]urile lu-
mii `[i pun `n spa]iul cubic, mai ceva
ca la tarabe, inven]iile [i posterele
informa]ionale, oriunde cred c\ au
s\ atrag\ aten]ia.

De[i `ncerc s\-mi ]in capul doar

`ntr-o singur\ direc]ie, curiozitatea
de a vedea cum ar putea ar\ta bici-
cleta viitorului `mi `ntoarce g`tul de
la st`nga la dreapta. Un domn cu chi-
pul pu]in bronzat [i c\ruia cunoscu-
]ii `i spun „generalul” reu[e[te `ns\ s\
m\ opreasc\ `n fa]a exponatelor sale
pentru oamenii `mbr\ca]i `n unifor-
m\ [i beret\. Po]i s\-l `ntrebi orice, c\

el imediat te duce la aparat [i, cu pu-
]ine mi[c\ri de buze combinate cu o
foial\ de coate [i palme, ]i-a prezentat
entuziasmat obiectul.

Nu s`nt singurul care se las\ vr\jit
de jocul din m`ini al domnului Nico-
lae, al]i trei tineri erau de dinaintea mea
numai ochi [i urechi. De[i nu am ha-
bar ce s\-l `ntreb, c\ci despre echipa-
mente militare [tiu c`t [tiu [i din mate-
matic\, minimul necesar, `ncerc s\
m\ iau dup\ b\ie]i, ̀ ntreb`nd despre un
mic aparat care `mi cam face cu o-
chiul. „Ce este ma[inu]a asta?”, este
nedumerirea care `l face pe general
s\-[i `ntoarc\ privirea asupra mea ca
s\-[i exercite magia. „Asta nu e o ma-
[inu]\, ci mai exact un aparat care poa-
te filma [i aduna informa]ii de pe c`m-
pul de lupt\”.

Alifii ppentru ppalme dde ffier
A[ezat `ntr-un col] se afl\ un alt e-

chipament, care parc\ este scos din-
tr-un film SF, dar domnul „general”
Nicolae `mi aminte[te c\ s`ntem `n
2012, `napoi `n viitor. Ata[ate de un
manechin s`nt dou\ picioare roboti-
ce, care pot fi folosite de solda]i pen-

tru a c`[tiga un pariu de c\rat pe ce-
l\lalt `n spate sau pentru o mic\ plim-
bare prin terenuri neprimitoare.

Printre micile inven]ii aduse se
num\r\ [i una ce reu[e[te s\ atrag\ un
stol de fete care, `n mod bizar, se ui-
t\ la ea asemenea b\ie]ilor la obiectele
militare. O femeie cu pielea la fel de
ro[iatic\ ca a lui ’nea Nicolae `ncearc\,
dar nu reu[e[te, s\-l ajung\ pe acesta `n
arta prezent\rii exponatului. „Uite aici
avem o crem\ special\ pentru m`ini
sau, dac\ vre]i, degetele de la picioa-
re, bazat\ pe o formul\ special\ creat\
de noi.” Chiar dac\ produsul chimic
nu poate fi folosit pentru a-]i p\stra tine-
re]ea pentru mul]i ani, fetele, venite `n-
tr-o excursie cu clasa, stau toate frumos
aliniate `n [ir dezordonat pentru a pu-
tea `ncerca alifia. Printre primele care
au folosit-o se num\r\ [i o elev\, care,
dup\ ce `[i freac\ pu]in palmele, se `n-
toarce entuziasmat\ la o prieten\. „Oa-
re se poate cump\ra de undeva?”, spu-
ne aceasta z`mbind. 

Eu tot nu mi-am dat seama ce fa-
ce, de fapt, produsul, dar dac\ se com-
par\ cu conducerea unei ma[inu]e cu
camer\ video, atunci [i-a `ndeplinit
menirea.

Paul AANDRICI

La cea de-a patra
edi]ie a Euroinvent, o

m`n\ de oameni de
[tiin]\ [i-au str`ns crea]ii-
le [i le-au expus `n Sala
Pa[ilor Pierdu]i a Uni-
versit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza”  S-au r\zbo-
it robo]i din viitor cu picioa-
re metalice [i submarine
c`t o cutie de pantofi. 
{i, ca totul s\ mearg\ ca
pe roate, unii le-au uns
cu alifii naturiste cu pro-
priet\]i magice.

Drep]i `n fa]a 
leilor de mare

 aparatul seam\n\ cu o capsul\ de antibiotice

T`rguial\ la tarabe universitare
 „ce este ma[inu]a asta?”, este nedumerirea care `l
face pe general s\-[i `ntoarc\ privirea asupra mea

Arca inventatorilor a naufragiat la Ia[i

„Lipse[te capacul [i ai spune c\ este un dul\pior de pantofi”

Soldatul viitorului are picioare robotice 

Printre obiecte de agen]i secre]i

 submarinul este folosit la descoperirea [i detonarea
minelor din Marea Neagr\  urm\toarele inven]ii s`nt
ni[te platforme capabile s\ vad\ `n infraro[u

 imagina]ia mea iar o ia la goan\ [i deja v\d str\zile pli-
ne de g`ndaci mi[ca]i de ro]i mari de cauciuc
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La coad\ la Urgen]e

~n Rom=nia, calitatea de asigu-
rat a tuturor categoriilor sociale, din-
tre care aproximativ 15 procente s`nt
studen]i, este garantat\ de c\tre Le-
gea nr. 95 din 14 aprilie 2006 pri-
vind reforma în domeniul s\n\t\]ii.
Conform acesteia, beneficiaz\ de ser-
vicii medicale to]i cet\]enii stabili]i
pe teritoriul ]\rii, str\inii [i apatri-
zii, care dovedesc plata taxelor spe-
cial colectate pentru sistemul de s\-
n\tate. ~ns\, din totalul acestora, o
serie de zece categorii sociale au par-
te de tratament special. Una dintre
aceste categorii o reprezint\ studen-
]ii. Conform articolului 213, alinea-
tul a, din Legea nr. 95/2006, „bene-
ficiaz\ de gratuitate to]i copiii p`n\
la v`rsta de 18 ani, tinerii de la 18
ani p`na la v`rsta de 26 de ani, dac\
s`nt elevi, inclusiv absolven]ii de li-
ceu, p`n\ la `nceperea anului univer-
sitar, dar nu mai mult de trei luni,
ucenici sau studen]i [i dac\ nu reali-
zeaz\ venituri din munc\”. Ace[tia
`[i pot verifica statutul de asigurat
oric`nd, pe Internet, prin introduce-
rea CNP-ului în interfa]a Sistemului
Informatic Unic Integrat (SIUI)
de pe paginile web ale caselor de
asigur\ri.

Un ppas `̀nainte [[i ddoi
`napoi

Pentru ca asigurarea s\ nu fie
doar teoretic\, o prim\ parte din pro-
cedur\ trebuie realizat\ de univer-
sit\]i. Astfel, odat\ ajun[i `ntr-un ca-
binet medical, studen]ii ie[eni s`nt la
m`na institu]iilor de `nv\]\m`nt su-
perior la care urmeaz\ cursurile, de-
oarece pentru ca tinerii s\ benefi-
cieze de gratuitate, acestea trebuie
s\ trimit\ de la `nceputul anului uni-
versitar datele personale ale celor
`nscri[i. ~ns\ listele `n care s`nt tre-

cute CNP-urile fiec\rui cursant s`nt,
adesea, trimise Casei de Asigur\ri
de S\n\tate din Ia[i (CAS) cu `n-
t`rziere, situa]ie `n care studen]ii s`nt
pu[i s\-[i pl\teasc\ tratamentul sau
consulta]ia, servicii care `n mod nor-
mal lor le s`nt garantate de c\tre statul
rom=n. „Administra]ia universit\]i-
lor trebuie s\ fac\ ceva [i nu o prea
face, asta e problema. Facult\]ile, ca
orice angajator, ca orice institu]ie pu-
blic\, trebuie s\ raporteze studen]ii
pe centre, ̀ ntr-un sistem conform le-
gii, centralizat, care este transmis di-
rect la ministerul Educa]iei. Este o
regul\ foarte clar\, pe care unele u-
niversit\]i o cunosc [i o aplic\, iar
altele nu, chiar dac\ este obliga]ia
lor s\ o fac\. Procedura este una foar-
te simpl\. Se introduce doar CNP-ul
studentului, deci `i ia cinci minute
unui func]ionar din universitate”, a
declarat dr. Iulian {erban, pre[e-
dintele CAS. 

Atunci c`nd procedura nu este
respectat\, studen]ii care apeleaz\
la serviciile medicale `nt`mpin\ pro-
bleme. De exemplu, Vlad Trifan,
student `n anul al III-lea la Facul-
tatea de Litere de la Universita-
tea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i (UAIC), a descoperit `n ianua-
rie anul trecut, c`nd a ajuns la me-
dicul specialist, c\ nu este asigurat.
Astfel, acesta a trebuit s\ pl\teasc\
contravaloarea serviciilor medica-
le, iar explica]ia din partea repre-
zentan]ilor universit\]ii a fost c\ nu
se ocup\ ei de asigur\ri. „Se `nt`m-
pla anul trecut c`nd aveam nevoie
de un RMN. Mi-am f\cut o progra-
mare la clinic\ [i dup\ ce m-am
prezentat mi s-a spus c\ m\
cost\ 600 de lei. Am dat
buletinul, carnetul de
student, dar din
nefericire nu fi-
guram la Casa

de Asigur\ri, astfel c\ am fost nevo-
it s\ pl\tesc suma de 600 de lei inte-
gral. Interes`ndu-m\ la secretariatul
de la Litere, mi s-a spus c\ fiecare
student `n parte trebuie s\ mearg\
anual cu o adeverin]\ de student la
CAS, pentru c\ nu este de compe-
ten]a universit\]ii”, a declarat acesta.

~n aceea[i situa]ie s-a aflat [i
Cristian Cojocariu, student `n
anul al III-lea la Facultatea de Au-
tomatic\ [i Calculatoare de la
Universitatea „Gheorghe Asachi”
din Ia[i (UTI), care a aflat `n al II-
lea an c\ nu este asigurat. „Aveam
probleme cu stomacul, iar prima da-
t\ am mers la cabinetul medical din
Campusul «Tudor Vladimirescu».
De acolo am fost trimis la Spitalul
Sf. Spiridon ca s\ fac analize. M-au
c\utat `n baza de date [i au spus c\
a[ fi asigurat doar `n Boto[ani, `n
jude]ul de unde provin, [i c\ trebuie
s\ merg acolo s\ rezolv cu asigu-
rarea. Am renun]at [i m-am dus la o
clinic\ privat\, unde am fost sf\tuit
s\ m\ `nscriu la un medic de fami-
lie `n Ia[i”, a men]ionat t`n\rul. Ne-
cesitatea trecerii studen]ilor, care
vin din alte zone la universit\]ile
din Ia[i, `n baza de date a unui cab-
inet de medicin\ de familie local\,
a subliniat-o [i prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae, rectorul Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Grigo-
re T. Popa” din Ia[i, care sus]ine
c\, de fapt, aceasta este prima etap\
necesar\ pentru ob]inerea calit\]ii de
asigurat, deoarece „degeaba furni-
z\m noi datele dac\ nu s`nt `nscri[i
la un medic. Datele le trimitem la

`nceputul anului universitar, dar
nu `nseamn\ c\ studentul res-

pectiv beneficiaz\ de servicii
sanitare dac\ nu es-
te `nscris. Acestea

confirm\ c\ per-
soana res-

pectiv\ studiaz\ la noi, iar `n mo-
mentul ̀ n care t`n\rul vede c\ nu apa-
re asigurat, el `[i ia o adeverin]\ care
o depune [i pe baza acesteia `l iden-
tific\ CAS-ul.” 

~ns\, dac\ la `nceputul anului uni-
versitar, studentul duce la medicul
de familie o adeverin]\ care s\ de-
monstreze c\ urmeaz\ cursurile u-
nei facult\]i, acesta prime[te re]ete [i
trimiteri, chiar dac\ pe platforma
SIUI figureaz\ neasigurat. „Eu, dac\
am la dosar adeverin]a de student a
persoanei, `i dau tratament. Problema
celor neasigura]i apare la clinici, un-
de se verific\ pe loc dac\ CNP-ul
figureaz\ `n baza de date a CAS. ~n
acest caz, studentul merge acolo cu
adeverin]a [i cu buletinul [i pl\te[te
asigurarea” a declarat Adriana Luca,
medic primar specializat pe medici-
na de familie. La fel se `nt`mpl\ [i
`n unit\]ile de primire ale urgen]elor
medicale. 

Odat\ ajuns pacientul, indiferent
de statutul s\u, acestuia i se ofer\ ini-
]ial ajutor, urm`nd ca mai apoi s\ fie
verificat. „~n caz de urgen]\ nu con-
teaz\ dac\ este asigurat sau nu. Este
consultat [i tratat `n func]ie de ur-
gen]a pe care o are. Dac\ figureaz\
neasigura]i [i dac\ s`nt interna]i, pl\-
tesc asigur\rile semestrial sau trimes-
trial, `ns\ nu am avut astfel de ca-
zuri dec`t la elevii implica]i `n acci-
dente rutiere [i care au necesitat spi-
talizare, dar atunci pl\te[te cel vino-
vat”, a declarat asistenta de tur\ de
la Spitalul de Urgen]e „Sf`ntul
Ion” din Ia[i. 

La AAgronomie ss\n\tatea
are pprioritate

Motivele pentru care listele nu
ajung la CAS s`nt diferite. Anul tre-
cut, la UAIC, studen]ii se pl`ngeau
de faptul c\ medicul din campus nu
poate elibera mai multe trimiteri
dec`t norma stabilit\ prin lege [i de
faptul c\, odat\ ajun[i la control,
erau trimi[i la CAS deorece figurau

neasigura]i pe platforma SIUI.
Anul acesta, principalul mo-

tiv care a determinat `nt`r-
zierea listelor a fost de
ordin tehnic. Practic,
dac\ `n anii anteriori
situa]ia era trimis\ la

CAS de c\tre o sin-
gur\ persoan\ din
universitate, `nce-
p`nd de anul aces-

ta, datele s`nt direc-
]ionate de c\tre fie-

care facultate `n parte. „Problema
pe care am avut-o anul acesta este
din cauza faptului c\ datele se trimit
la CAS printr-un e-mail, iar anul
acesta o alt\ persoan\ s-a ocupat de
transmiterea lor [i astfel s-a schim-
bat e-mail-ul administratorului res-
pectiv. Din cauza asta s-a `nt`rziat
procesul cu dou\ luni”, a declarat
Cristina Hanganu, secretar [ef al
Facult\]ii de Economie [i de Ad-
ministrare a Afacerilor de la UAIC.

Acelea[i impedimente au fost
`nt`mpinate [i de c\tre studen]ii de
la UTI, `ns\, `n cazul acestora, situa-
]ia este legat\ mai degrab\ de cet\-
]enia studen]ilor dec`t de probleme
de ordin tehnic. Astfel, cazurile cele
mai dese au fost `nregistrate `n r`n-
dul studen]ilor basarabeni, deoarece
ace[tia au comunicat, personal, da-
tele cu `nt`rziere universit\]ii. „Stu-
den]ii basarabeni nu au venit de la
`nceputul anului universitar [i atun-
ci baza de date a fost trimis\ mai
greu”, a declarat dr. Dan Leca, me-
dic primar `n Campusul din „Tu-
dor Vladimirescu”. ~n astfel de si-
tua]ii, solu]ia studen]ilor este de a
solicita la secretariatele facult\]ilor
adeverin]a care s\ ateste c\ urmea-
z\ cursurile unei facult\]i, pentru ca
s\ se asigure personal c\ la urm\toa-
rea vizit\ la cabinetul medical nu vor
fi pu[i s\ scoat\ iar bani din buzu-
nar. „Studen]ii trebuie doar s\-[i cea-
r\ drepturile pentru c\ altfel oamenii
de la conducere nu se uit\ la ei. So-
lu]ia este s\ dea `n judecat\ univer-
sitatea [i are [anse de c`[tig, `ntr-un
stat cu o justi]ie normal\. ~n Rom=nia
nu este ceva sigur, deciziile juridice
fiind `n contradic]ie cu legea. Altfel
spus, legea le va da dreptate, dar
justi]ia nu”, a apreciat dr. Iulian
{erban, pre[edintele CAS.

Mai mult, acesta sus]ine c\ nu
toate institu]iile de `nv\]\m`nt supe-
rior din Ia[i au avut studen]i cu ast-
fel de probleme. Dac\ Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve-
terinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
a trimis `n fiecare an, la timp datele
tinerilor care `i urmeaz\ cursurile,
„problematic a fost cazul UAIC, ca-
re nu le-a trimis la timp, `ns\ pen-
tru c\ s-au f\cut presiuni din partea
studen]ilor, situa]ia s-a schimbat.
Conform legii, universitatea certifi-
c\ un student [i nu noi”, a conchis
dr. Iulian {erban. 

Iulia CCIUHU
M\d\lina OOLARIU

Studen]ii cer bani de 
acas\ pentru tratamente

Criza din sistemul
sanitar românesc nu

prive[te doar angaja]ii
care ies `n strad\ cer`n-
du-[i drepturile ci [i pe
beneficiarii serviciilor
medicale. Studen]ii ie-
[enii, o parte dintre cei
care solicit\ tratamen-
tele doctorilor, `nc\ nu
au recurs la aceast\ for-
m\ de manifesta]ie [i
nici `mpotriva universi-
t\]ilor care nu comunic\
eficient cu Casa de
Asigur\ri de S\n\tate
(CAS) nu s-au r\zvr\tit.
De obicei, `ns\, drumul
lor p`n\ la cabinetul
medical are dou\ sta]ii
costisitoare. Prima la
CAS, iar a doua la u[a
secretariatului de la fa-
cultatea de care apar]in,
doar pentru ca s\ vad\
cum institu]iile arunc\ cu
vina dintr-o curte `n
alta. 

Coada de la spital s-a mutat la secretariate

 facult\]ile ar trebui s\ trimit\ listele cu studen]ii `nma-
tricula]i c\tre Casele de Asigur\ri, dar s`nt mereu proble-
me  Vlad Trifan a pl\tit 600 de lei pentru o analiz\
care ar fi trebuit s\ fie gratis dac\ ar fi fost asigurat



TTAABBLLEETT||66
Zgomotul motorului de cenzur\

Google-ul va fi `ntotdeauna oglin-
da imperfect\ a oamenilor. E o oglind\
mincinoas\ pe care n-o po]i ]ine sub
control. E ca acea carte de vizit\ pe ca-
re n-ai cerut-o, nu ]i-ai propus s\ ]i-o
faci, dar pe care o verifici mereu, s\
vezi ce mai zice despre tine.

Unii se laud\. Pentru ei, faptul c\
un motor de c\utare le-a indexat nume-
le e mai mult dec`t un motiv de m`ndri-
e. E o dovad\ a existen]ei. Pentru c\, `n-
tr-un final, existen]a `ntr-o societate se
rezum\ la prezen]a `n spa]iul public.
De aceea tanti Aglaia d\ din bra]e c`nd
o `ntreab\ televiziunea local\ cu cine
voteaz\. De aceea sare Ionu] `n spatele
reporteri]ei c`nd transmite `n direct de
printr-o pia]\, [i ai lui `l privesc cu o-
chii `n lacrimi de pe canapea dup\ ce
`[i sun\ to]i vecinii. 

F\c`nd calculele, e [i mai simplu. O

mare parte dintre rom=ni, cu particula-
rit\]ile, greut\]ile, calit\]ile [i defectele
lor, duce o via]\ relativ similar\. C\ s`nt
v`nz\tori, macaragii, ingineri, m\tur\-
tori de strad\ sau c\ `[i desf\[oar\ mun-
ca `n birouri frumos mobilate, cu to]ii
se uit\ la televizor. {i se reflect\ `n ce
v\d acolo. ~n oamenii, comportamen-
tul, atitudinea pe care o au cei din spa-
tele sticlei, sau mai nou, al plasmei. 

{i nu e un sentiment de mimetism.
N-ar vrea neap\rat s\ fie ca ei, adesea
chiar `i critic\ f\]i[, dar ar vrea s\ fie a-
colo. S\ `i `ntrebe cineva ce p\rere au,
s\ `i recunoasc\ oamenii pe strad\, nu
doar vecinii pe casa sc\rii. S\ `i caute,
`n final, cineva pe Google! {i acolo s\
nu g\seasc\ doar un blog, o pagin\ de
Facebook [i poeziile pe care le scriau,
`n adolescen]\, acoperi]i de co[uri. S\
le g\seasc\ viziunea, crezul [i principi-

ile, l`ng\ cele ale oamenilor care i-au
inspirat pe ei [i, mai departe, s\ influ-
en]eze [i ei pe al]ii. S\ devin\ din pu-
blic ]int\, formatori. 

Google-ul va fi `ntotdeauna oglinda
imperfect\ a oamenilor. {i `n ea, toat\
lumea se str\duie s\ arate frumos.

C\t\lin HHOPULELE

Obi[nuia s\-[i [tearg\ urmele. Ca
un t`lhar de nimicuri, bolnav de para-
noia, avea grij\ s\-[i rup\ scrisorile, s\-n-
groape ca un c`ine [i ultimul oscior de
la pr`nz [i s\-[i ascund\ chipul de cei
care [tiau s\-l citeasc\. S-a-nchis `ntre
patru pere]i pentru c\ oamenii p\reau
m`r[avi. ~i vedea ca pe-un sistem de
circuite care-i capteaz\ fiecare mi[care
gre[it\ [i care nu uit\ niciodat\ dac\ le
calci b\t\turile. Sau ca pe-o arm\ arun-
cat\-n grab\ care p\streaz\ rotocoalele
`nvinuitoare ale amprentelor pe tr\gaci.

{i-a crezut c\ poate merge departe,
c\ poate urc\ treapt\ dup\ treapt\ f\r\
s\ se-mpiedice de trecut, fiindc\ n-avea
unul. C\ n-o s\ doar\ pe nimeni capul
de fi]uicile lui din liceu, de petele de
pe chipul prins `n poza de absolvent ori
de `njur\tura pe care-a vopsit-o cu gra-
ffiti `ntr-un cap\t de pod `n vremea stu-
den]iei. {i n-a contat. P`n\ c`nd a tre-
buit s\ cad\ de undeva, p`n\ c`nd a de-
venit incomod [i n-au mai `nc\put de
el. Atunci a `nv\]at c\ pere]ii dup\ care
s-a ascuns aveau ochi, urechi [i gur\,

c\, de[i nu a legat prietenii din sus-
piciune, du[manii s-au z\mislit singuri,
iar scrisorile nesemnate i-au servit
drept mostr\ de vinov\]ie. I-au dat `n
ochi cu m\sc\ri pe care credea c\ [i le-a
spus numai `n oglind\, `nver[unat pe
nedrept\]ile unei lumi de c`rma c\reia
a ajuns s\ trag\ [i el. F\r\ folos, `ns\,
c\ci sapa care se-ad`nce[te `n p\catele
vechi nu se sfie[te de func]ie. Cu c`t
urca mai sus [i vorbele lui trebuiau s\
devin\ mai grele, cu-at`t mai ap\sat in-
tra h`rle]ul `ntr-un trecut de care uneori
nici el nu-[i amintea.

Credea c\ [i-a ascuns oscioarele
bine, c\ nici unul n-o s\ naufragieze la
suprafa]\ [i s\-l dea de gol. Dar nimi-
curile de alt\dat\ ale celui de jos au de-
venit c`rligele de care l-au ag\]at [i l-au
tras r`z`nd atunci c`nd s-a v\zut coco]at
pe divane matlasate. A aflat c\ a p\c\-
tuit mai mult dec`t credea [i, `n lumina
monitoarelor [i-a bli]urilor, p`n\ [i scri-
sorile de dragoste i-au fost p\c\toase.

Anca TTOMA

Mereu am avut necaz pe mu[cate.
Mai ales p`n\ am crescut mai sus de
nivelul pervazului de la ferestre. Din
cauza lor, adesea o `mbr\cam pe Bar-
bie ca pe-o zdren]\roas\, f\r\ s\ aleg
culorile potrivite pentru ]inuta de zi,
iar c`nd ie[eam cu d`nsa la joac\, pier-
deam concursul de miss de la poart\.
P\pu[a purta combina]ii deosebite, dar
stilul lor nu convenea juriului pentru c\
Barbie a mea nu era la fel de rafinat\
ca atunci c`nd am cump\rat-o din ma-
gazin. Odat\ chiar m\ chinuisem s\
c`[tig, dar la lumin\, rochi]a galben\
din cas\ se transformase deodat\ `n-
tr-un portocaliu de t`rg. De-
geaba spuneam eu c\ nuan]a
hainei era alta, pentru c\ cele-
lalte fete nu m\ credeau. ~mi `mbr\ca-
sem p\pu[a `n culorile g`n-
dacului de Colorado [i nu
trebuia s\ am preten]ii c\
nuan]a ar fi ase-
m \ n \ t o a r e
cu cea a nar-
ciselor sau a
crizanteme-
lor. Mai de-
grab\, spuneau
ele, mergeam s\ m\ r\z-
bun\m pe flori. Dac\ le
tundeam, mon[trii nu mai

erau a[a `nal]i [i nu mai speriau culo-
rile din cas\ cu din]ii lor roz, ro[ii sau
p\ta]i. 

Oricum, nu c`[tigam dec`t atunci
c`nd preg\team p\pu[a `n scr`nciob.
Barbie a mea era cea mai elegant\ c`nd
o scoateam din curte cu volane rozalii,
bluzi]e trandafirii [i sabo]ei albi, iar `n
zilele n\bu[itoare asortat\ cu c`te o
p\l\rie a[ezat\ [ic pe o parte. Atunci
nu se `nt`mpla s\ vin\ nimeni mai pre-
g\tit\ dec`t ea, cu co[ule]ul plin de po-
doabe pentru schimb, `n func]ie de ce
anotimp decideam s\ fie a[ezat pe fun-
dal. {i ca s\ str`ng mai multe diplome
de miss, `ncoronate de curcubeu, i-am

zis mamei `ntr-o zi s\ mut\m
mu[catele `n alt\ parte, c\ `n
geam stau l\l`i [i-mi par ur`te. Iar

ea mi-a r\spuns mirat\ „vrei s\
vad\ lumea c\ ]ii
p\pu[ica dezbr\-

cat\”?

Iulia CCIUHU

O discordie reflectat\
 `ntr-un final, existen]a `ntr-o societate se rezum\ la
prezen]a `n spa]iul public

Din trecut vin p\catele

N\lucile din geam

Printre cei mai enervan]i pe Inter-
net s`nt curio[ii misterio[i. |ia care nu
divulg\ absolut nici o informa]ie des-
pre ei, care la pozele de profil au ceva
dubios – vreo poz\ `n culori psihedeli-
ce sau vreo pictur\ obscur\ a unui artist
[i mai necunoscut – [i at`t, iar la „info”
nu au scris dec`t o adres\ de mail pe
care oricum n-o folosesc.

Dar s`nt al naibii de curio[i [i ur-
m\resc tot ce faci, ce postezi, pe unde
[i cu cine umbli, ce c\r]i cite[ti, ce fil-
me vezi [i ce jocuri joci. Nu comentea-
z\ niciodat\, c\ nu trebuie s\ [tii c\-s a-
colo [i c\-]i studiaz\ `ndeaproape mi[-
c\rile. Doar „noteaz\” [i bag\ la cap. ~n
schimb, dac\ ai ocazia s\ intri, f\r\ s\-
]i dai seama, `ntr-o discu]ie `n care s`nt
implica]i [i ei, uneori `]i dau parc\ de
`n]eles c\ „[tiu de tine”, parc\ averti-
z`ndu-te s\ „ai grij\”.

Mai amuzant e c`nd te `nt`lne[ti cu
dubio[ii sau obsedatele astea `n „off-

line”, `ntr-un bar de exemplu, [i se uit\
la tine cu un amestec de curiozitate cu
superioritate [i arogan]\. Un fel de „nici
nu-]i `nchipui c`te [tiu despre tine”. {i
ori `ncep s\-]i dea sfaturi pe care nu le-ai
cerut, ori te critic\ pentru ceva ce-ai f\-
cut acum cinci luni, ori exprim\ pro-
funda admira]ie pentru gusturile tale
`ntr-ale muzicii [i pozelor amuzante cu
pisici.

Toate astea f\r\ ca tu s\ [tii cine-i
omul care-]i vorbe[te [i de unde te cu-
noa[te. Ace[ti descenden]i ai lui Lebe-
dev din „Idiotul” lui Dostoievski au
`nlocuit telenovelele cu Internetul [i se-
rialele de comedie sau dram\ cu vie]ile
„prietenilor” de pe Facebook. Nici nu
vreau s\ m\ g`ndesc, dac\ n-ar fi c\zut
regimul comunist, ce securi[ti buni ar
fi fost.

Ioan SSTOLERU

Securi[tii 2.0

 de[i nu a legat prietenii din suspiciune, du[manii s-au
z\mislit singuri

 nu comenteaz\ niciodat\, c\ nu trebuie s\ [tii c\-s
acolo [i c\-]i studiaz\ `ndeaproape mi[c\rile

 Barbie a mea nu era la
fel de rafinat\ ca atunci
c`nd am cump\rat-o 

Ca o femeie u[oar\,
auto-dezv\luirea este o carne din

care sinapsele noastre se hr\nesc  ca
termitele pentru a ne produce pl\ce-
re, drept dovad\ c\ aproape jum\tate
din zi ne-o dedic\m vorbindu-le al-
tora despre noi `n[ine. ~n care facem
piruete printre barierele autocenzu-
rii  pe care le dobor`m cu o r\suflare
atunci c`nd `nt`lnim o adiere de em-
patie. „Platforma” pe care se desf\-
[oar\ devoalarea, fie ea sau nu virtu-
al\, e mai pu]in important\, spun o
serie de studii din domeniul psiho-
logiei [i neuro-[tiin]ei. Cu alte cu-
vinte, dezbr\carea noastr\, par]ial\
sau total\ din spa]iul public este a-
dictiv\ [i terapeutic\, indiferent de
specificitatea mediului `n care se pro-
duce. Consecin]ele sau riscurile ei s`nt
con[tientizate a[a cum s`nt asimilate
[i mesajele de pe pachetele de ]ig\ri
`n momentul `n care te-nvele[ti con-
fortabil `n fumul lor. Dar,

Ca o femeie isteric\,
auto-dezv\luirea o s\ te urm\reas-

c\ [i o s\-]i m\n`nce zilele, p`n\ c`nd
o s\-]i regurgitezi toate pl\cerile. Tot
ce ai spus, ai scris, ai declarat sau ai
postat va ie[i la iveal\ ca dejec]iile
dintr-o latrin\ defect\. Fiindc\ nimeni
nu a stat s\ cunoasc\ eul de printre
r`nduri, nimeni n-a putut s\ `n]eleag\
c\ s`nul dezgolit este o metafor\ [i ni-
meni nu va pricepe c\ ]i-ai pus su-
fletul pe tav\ f\r\ pricin\. Totul se va
dilua `n oceanul de grobianism `n ca-
re ai crezut c\ vei str\luci ca o buca-
t\ de sticl\ `ntr-o b\ltoac\ murdar\. {i
atunci vei c\uta s\ te acoperi imedi-
at `napoi, `ntruc`t,

Ca o femeie violat\,
e firesc s\ `ncerci s\-]i ascunzi

trupul de privirile insidioase ale ce-
lorlal]i, dup\ ce-ai fost p`ng\rit\. ~n-
s\ `n drumul t\u spre casa sinelui mai
g\se[ti s\ te `nf\[ori doar cu o per-
dea de fum.

Laura PP|ULE}

Noile tehnologii, mai abitir ca oric`nd, dau fr`u unei
goliciuni morale cu multe t\i[uri. Unii vor s\ figu-

reze c`t mai des `n clasamentele motoarelor de c\utare,
urm\rind o faim\ derizorie. Al]ii se feresc de `mpache-
tarea vie]ii lor `n bi]i [i vor s\ ]in\ registrele curate, de
teama compromiterii. Oricum, dosarele ce zboar\ pe
Internet se `ntorc, uneori, peste fa]a proprietarului.

 n-ar vrea neap\rat s\
fie ca ei, adesea chiar `i
critic\ f\]i[, dar ar vrea
m\car s\ fie acolo  dez-
br\carea noastr\ din spa-
]iul public este adictiv\ [i
terapeutic\

~n oglinzile mincinoase, rege poate fi oricine
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Ce haine purt\m pe Goooggllee

Avatarurile
pornografiei
 nimeni n-a putut s\
`n]eleag\ c\ s`nul dez-
golit este o metafor\
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Cu un pas `n trecut

Discursurile electorale `nc\-l a[-
teapt\ pe mas\, candida]ii au venit la
el s\ le scrie vorbe me[te[ugite, doar
nu degeaba l\sa vaca f\r\ ap\ ca s\
citesc\ „Aventurile lui Huckleberry
Finn”. Domnul Vasile a fost peste 20
de ani jurist [i director al fostei Fa-
brici de Bere de pe malul Bahlu-
iului, iar `n 1982, c`nd a intrat de
pe b\ncile Facult\]ii de Drept `n
`ntreprindere, a devenit imediat u-
nul de al lor. „Mi-am c`[tigat foarte
repede simpatia colegilor de la bi-
rouri, `n fiecare diminea]\ m\ du-
ceam [i treceam pe la fiecare, salu-
tam [i `i spuneam fiec\ruia c`te un
banc. Eram un depozit de bancuri,
[tiute de la colegii din `nv\]\m`nt”,
zice b\rbatul r`z`nd cu poft\.

A ajuns la ~ntreprinderea de
Bere [i Spirt Ia[i f\r\ s\ se g`ndeas-
c\ vreodat\ c\, de la p\zitul focului,
ca s\ nu se reverse berea de cas\, va
ajunge s\ p\zeasc\ bunul mers al
unei fabrici adev\rate. ~[i aminte[te
perfect re]eta mamei sale, se [i vede
deasupra oalei de 35-40 de
kilograme `n care fierbea apa cu
cele dou\ kilograme de mal] p`n\
sc\dea de „un lat de palm\”.
„Mama pleca la munc\ [i m\ l\sa
pe mine s\ pun florile de hamei [i
s\ iau berea de pe foc. Pe urm\ o
strecura, amesteca un kilogram de
zah\r cu o nuc\ de drojdie [i o turna
`n sticle cu dop de plut\. Le ]ineam

`n cas\ jum\tate de zi [i `nc\ patru
`n beci, iar atunci c`nd deschidea
sticla, ]`[nea o spum\ extraordi-
nar\“, `[i aminte[te juristul care [i
acum merge `n Bucovina la sora lui
ca s\ bea bere de cas\.

Func]ia pe care a avut-o i s-a p\-
rut ingrat\, el era cel care primea re-
feratele ̀ ntocmite de mai[trii cu mun-

citori acuza]i de furt. De aceea, chiar
dac\ `i [tia pe cei care„mai luau c`te
o sticl\, dou\, pe care o ascundeau la
br`u, `n geant\ sau saco[\”, domnul
Vasile a `nchis ochii. To]i spuneau
c\ poart\ «ochelari de cal», drept pen-
tru care a intrat `n conflict cu condu-
cerea care i-a repro[at c\ este „avo-
catul muncitorilor [i nu al firmei”.

Bani ppu]ini `̀n mmediu ttoxic
Fabrica de pe malul Bahluiului

avea peste 450 de angaja]i c`nd Va-
sile Diacon a preluat func]ia de di-
rector general. Acesta spune c\ be-
rarii erau pl\ti]i cu mai pu]ini bani
dec`t cei de la Metalugrica, }es\-
tura, sau CUG, deoarece se consi-
dera c\ ei au o meserie u[oar\. „Erau
oameni nec\ji]i, mai ales la depozi-
te, unde se `nc\rcau [i desc\rcau na-
vetele acelea grele cu bere. La m\l-
]\rie lucrau 80 de persoane, iar la com-
presoare se muncea `ntr-un mediu
toxic, deoarece se lucra cu amoniac `n
cantit\]i mari. Este adev\rat c\ pri-
meau sporuri de toxicitate, dar [i cu
acestea nu aveau un salariu foarte
mare”, [i b\rbatul `[i duce m`na la
b\rbie, r\m`n`nd cu ochii `n gol.

La fiecare trei-patru minute, dom-
nul Vasile r\spunde gr\bit la tele-
fon [i stabilie[te c`te o nou\ `nt`l-
nire. ~i a[teapt\ pe to]i `n biroul de la
etajul trei, cu tapet roz, `n camera un-

de prind form\ discursurile electo-
rale, ori `n spatele jaluzelelor verzi
din antecamera `n care-[i ]ine valo-
rile. ~n bibliotec\ stau a[ezate, ca la
expozi]ie, cele dou\ volume ale sale:
„Berea la Români. Pagini de istorie”.

Laura-EElena BBEJINARIU

Pe peronul g\rii din Ia[i, l`ng\ u[a
alb\ [i `nalt\ a unei foste magazii, e-un
col] din geamuri termopan prin care
se v\d pungi colorate [i sticle cu li-
cori ar\mii a[ezate pe rafturile de sus,
aliniate ca la expozi]ie. La mesele ro-
[ii din fa]a pr\v\liei de sticl\ se-adun\
c\l\tori `nfometa]i ori fura]i de g`ndul

unui p\h\rel cu t\rie [i domnu’ Nicu
nu e niciodat\ singur la tejghea. De
15 ani st\ `n triunghiul acela [i ascul-
t\ pove[ti. Cine-l cunoa[te, `ns\, `l
[tie de „dom’ inginer” [i el z`mbe[te
doar pe jum\tate c`nd e salutat a[a. 

Din ’79 a lucrat la IMAMUS sau
Întreprinderea de Ma[ini Agregat [i
Ma[ini Unelte Speciale, una dintre
uzinele care-au c\zut odat\ cu comu-
nismul. „{tii cum e… schimbarea [e-
fului – bucuria nebunilor? A[a [i cu
schimbarea regimului”, glume[te dom-
nu’ Nicu. Era o f\bricu]\ `n cap\tul
Metalurgiei, cum mergi spre Baza 3.
Mai mult de 1200 de oameni nu mun-
ceau `n sec]iile ei care, `ncet-`ncet,
au ajuns ruine. Dup\ ’90, un grup bel-
gian, Baume-Marpent-Thirion, a
vrut s-o cumpere dar „c`nd au venit
[i-au v\zut «finan]ele» au renun]at”.

De lla ccap\t, ccu cchitara [[i
televizorul

~n uzina ie[ean\ a ajuns, de fapt,
dup\ ce s-a `ntors din Craiova, de la
Oltcit, o alt\ poveste `n dreptul c\reia
se opre[te cu pumnul pe mas\, str`ns a
ciud\. „Am vrut s\ m\ fac muntean”,
[i z`mbe[te prietene[te, „fosta so]ie
prinsese reparti]ie la Oltcit [i-am lu-
crat acolo mai bine de [apte luni. |sta
era visul meu [i \la era locul”. ~ns\
cum n-a putut r\m`ne chiria[ la o co-
leg\ de facultate, a trebuit s\ se-ntoarc\
la Ia[i. La IMAMUS era inginer prin-
cipal I, „la revolu]ie eram uite-at`ta
de-aproape de nivelul maxim `n func-
]ie, dar na…”, se opre[te b\rbatul, `n
timp ce-[i apropie degetele demon-

strativ. P`n\-n ’93 a dibuit uneltele `n
fabric\, `ntr-o sec]ie de produse uni-
cat, unde construia prototipurile ce-
lor mai noi ma[in\rii ce realizau pie-
se. „Am lucrat o dat\ chiar pentru
Oltcit [i-au venit s\ verifice produsul.
Gre[isem ceva [i l-au plimbat pe bie-
tul om pe la teiul lui Eminescu p`n-am
rezolvat”, `[i aminte[te amuzat. 

A demisionat, n-a a[teptat s\ cad\
uzina cu tot cu el, [i a format o socie-
tate comercial\ `mpreun\ cu al]i doi
fo[ti colegi, pe-un capital m\surat `ntr-
un televizor color [i-o chitar\. „Vreun
an de zile am t`r`t navete printr-un
sat de l`ng\ Prut p`n\ c`nd grupul s-a
destr\mat [i-am r\mas numai eu”,
`mi poveste[te domnu’ Nicu de prima
lui afacere. 

S-a `ntors iar la Ia[i, cu trei tone-
te care s-au f\cut `n scurt timp nou\ [i
tot a[a s-a `nmul]it [i munca. Abia a-
poi a ajuns `n col]ul lui de sticl\ de pe
peronul g\rii. E `nc\ `ndr\gostit de ve-
chea meserie. „{tii cum era desenul
tehnic pentru inginer? Cum ar veni
faptul c\ m\ uit la punga aia [i v\d ce
scrie pe ea” [i arat\ c\tre un pachet
ro[u de sticks-uri. Are privirea `nc\ t`-
n\r\ domnu’ Nicu [i ochii `i s`nt sin-
ceri ca glasul c`nd `mi spune c\ „cel
mai mare regret mi-e c\ nu mi-am pu-
tut face meseria p`n\ la cap\t”.

Anca TTOMA

 „erau oameni nec\ji]i, mai ales la depozite”

Era mai bun\ re]eta bucovinean\ dec`t cea din fabric\

Meserie str`ns\
`n dibluri

Avocatul berarilor

 fabrica de pe malul Bahluiului avea peste 450 de
angaja]i c`nd Vasile Diacon a devenit director 
 „`nainte, nu era om din zona asta, [i nu numai, care
s\ nu lucreze la }es\tura”

 s-a `ntors iar la Ia[i, cu trei tonete care s-au f\cut `n
scurt timp nou\ [i tot a[a s-a `nmul]it [i munca

Au lucrat cu `nsufle]ire
zeci de ani sub aco-

peri[ul uzinelor ceau[iste,
lega]i de un jur\m`nt tacit
pe care l-au rostit propriilor
con[tiin]e. „Era mai bine
atunci”, spun ei, dar `i `n-
vinuim de minte `ngust\.
{i c`nd trecem indolen]i
pe l`ng\ cl\dirile sub care
`nainte `[i [tergeau frun]ile
p\rin]ii no[tri, ne oprim
doar s\ mai facem c`te o
poz\ pentru posteritate. 

T`lcul pove[tilor din uzinele ccomuniste

Domnul [i doamna Popescu s`nt
un cuplu devotat Ia[ului de dinainte
de ’89. C`nd r\sfoiesc amintirile [i dau
peste cele de pe „timpul lui Cea[c\”,
cum numesc ei perioada comunist\, se
f`st`cesc ca ni[te copii c\rora le este ru-
[ine s\ recite o poezie. 

„~mi amintesc c\ eram mic\ [i ie-
[eam cu al]i copii din bloc s\ ne ju-
c\m. Aruncam cu pietre, ]ipam, ]op\-
iam [i aveam o vecin\ care mereu ne
certa [i ne spunea s\ nu mai facem g\-
l\gie, c\ a lucrat ̀ n tura de noapte. «Tu-
ra de noapte?», ne `ntrebam noi. R`-
deam de ne durea burta [i ne `ntre-
bam «c`t poate s\ doarm\ femeia
asta?»”, poveste[te doamna Dorina r`-
z`nd cu poft\. C`]iva ani mai t`rziu,
c`nd a `nceput s\ lucreze la Fabrica
de Mase Plastice din Ia[i, mai c\ ̀ i era
mil\ de biata vecin\ pe care acum o
`n]elege perfect. 

„Era obositor, ̀ ntr-adev\r. Dar erau
at`t de multe sec]ii, erau oamenii a[a

ferici]i, c`[tigam bine, [tiam c\ am un-
de s\ merg a doua zi la lucru. Acum...”,
`[i aminte[te doamna Popescu, l\s`nd
m`na s\ `i cad\ `ntr-un gest de necaz.
Din fosta fabric\, `n care pe timpuri
se construiau p`n\ [i utilaje pentru
naviga]ie, au mai r\mas c`teva cl\diri
privatizate, r\s\rite prin ora[ precum
ciupercile dup\ ploaie. „Uite, butonul
\sta de aragaz noi l-am f\cut. Erau lu-
cruri utile oricui pe care acum le im-
port\m”, spune fosta lucr\toare sco-
]`nd un buton vechi, alb-negru, dintr-o
cutie de pe frigider. 

Doamna Dorina e m\run]ic\ de sta-
tur\ [i ochii `i s`nt `ntr-o continu\ c\u-
tare. Fere[te cu aten]ie perdeaua, prive[-
te lung `nspre str\du]a care d\ pe Bu-
levardul }u]ora [i `ncepe s\ vorbeas-
c\ ap\sat, dar calm. „M\ uit acum, `n
autobuz, c`nd merg la serviciu, se urc\
doi oameni aici, doi `n sta]ia de la ca-
p\t [i gata. ~nainte, nu era om din zona
asta, [i nu numai, care s\ nu lucreze
la }es\tura. Veneau autobuzele pline
diminea]a [i se retr\geau seara la fel.
Acum ce s\ mai fac\? S\ p\zeasc\
zidul care a mai r\mas `n picioare din
cl\dire?”.

„Se llucra [[i `̀n ««schimburi
de rrezisten]\»”

Domnul Vali a lucrat de c`nd se
[tie la Combinatul de Utilaj Greu
(CUG) din Ia[i. Are aproape 30 de ani
de c`nd `ntre]ine utilajele din combi-
nat [i a fost martorul „pr\bu[irii unui
mamut”, cum `i spune el. „{tii cum
se lucra `nainte? La foc continuu. Se
lucra [i `n «schimburi de rezisten]\»,
de duminic\ diminea]\ p`n\ luni aproa-
pe de amiaz\ [i nimeni nu se pl`ngea”,
`[i aminte[te domnul Vali, acum ma-
istru la CUG. ~[i [terge ochii [i poves-
te[te cu nostalgie `n glas despre com-
binatul care din prin] a ajuns cer[etor
`n decursul a dou\ decenii. Erau `na-
inte at`t fream\t [i at`tea urale, Cea-
u[escu vizita constant Combinatul [i
„nu era angajat care s\ nu `[i fac\ tre-
aba, oric`t de grea era”.

C`nd ̀ ncep a vorbi despre acele pe-
rioade, so]ii Popescu se `ntrerup unul
pe cel\lalt, vorbesc repede parc\ de tea-
m\ c\ [i-ar pierde cuvintele, dar pove[-
tile lor au acela[i final ca al fabricilor
pe care le evoc\. 

Cristina BBABII

 a fost martorul „pr\-
bu[irii unui mamut”, cum
`i zice el Combinatului

~i pl\cea [i munca de atelier

Jur\m`nt sub verighete de plastic

Vasile Diacon a condus Fabrica de Bere aproape 20 ani



OPINIAVECHE: Le citi]i nepo-
]ilor pove[ti?

IOAN HOLBAN: Da, da. Nepo-
tul meu [tie deja tot ce trebuie la v`rs-
ta asta. ~n primul r`nd, la mine acas\
vine numai `n vizit\, c\ st\ cu p\rin]ii
[i cu surioara lui de trei ani care a in-
trat [i ea la mori[c\. De fapt, acum e
r`ndul ei. La mine nu au calculator, a-
cas\ da.Au unDVD pentru desene an-
imate, dar nu orice fel de desene, c\
trebuie s\ se joace [i ei, doar s`nt copii.
~n schimb, am o bibliotec\ imens\.
Mult, nu v\ pot spune, e mult, foarte
mult, [i atunci am repartizat c\r]ile pe
categorii. Acum mititica e cu c\r]ile
colorate, cu mai multe desene, iar
b\iatul, fiind mai mare, a ie[it u[or din
zona coloristicii [i a intrat `n cea cu
mai mult text, cu mai mult\ poveste.
Cam tot ce trebuia s\ `i citesc p`n\ la
v`rsta asta i-am citit. De acum a[tept
s\ `nceap\ clasa `nt`i ca s\ citeasc\ sin-
gur. P`n\ o s\ `nve]e, `l mai ajut, dup\
aceea, o s\ ascult eu povestea de la el.
{i feti]ei `i place s\ asculte, de[i `nc\
nu vorbe[te bine. Spre exemplu, c`nd
vine la mine `n cas\, merge glon] la
c\r]i [i se a[az\ `ntr-un col] unde-i
place ei s\ citim, apoi alegem
povestea, mai pleac\ la joac\ [i vine
iar. Este o joac\ foarte pl\cut\. Chiar
facem prin cas\ tot felul de scenarii [i
ne juc\m de-a p\pu[ile.Altminteri, am
avut grij\ s\ am `n bibliotec\ titluri

bune, s\ nu fie scamatorii din acestea
care s`nt pe pia]\, o mul]ime de c\r]i
aiurite cu tot felul de prostii.

O. V.: {i de la cine a]i deprins s\
face]i diferen]a dintre c\r]ile bune [i
cele proaste?

I. H.: Eu am avut noroc mare de
un profesor de rom=n\ foarte bun, Ste-
lian Cristian. Tot `n acea perioad\, la
sf`r[itul anilor ’60, laLiceul „A. T. La-
urian” din Boto[ani, am avut [i o pro-
fesoar\ deosebit\ de limb\ francez\,
care apoi a plecat `n Israel. Eram `n
clasa a XI-a atunci [i pentru c\ eram
elevul ei preferat mi-a dat biblioteca
ei. Era o colec]ie foarte mare [i foarte
important\. {tiu c\ atunci am c\rat c\r-
]ile de la un bloc mare din Boto[ani
p`n\ la mine acas\ cu ni[te saci din
p`nz\, din \ia de cartofi, dac\ [ti]i,
cura]i, bine`n]eles. {i `i duceam pe un
c\ru] din \sta de dus butelia, pentru c\
atunci nu aveam ma[in\ [i nici taxiuri
nu erau. {i apoi c\r]ile acestea le-am
luat de acas\ [i le-am adus la Ia[i, deci
mi-au r\mas mie ni[te colec]ii foarte
importante. De exemplu, am seria `n-
treag\ de autor a lui André Gide, c\r]i
foarte valoroase pe care le-am cunos-
cut atunci doar cu ocazia aceea. Asta
a fost un lucru important, un impact
serios `n clasa a XI-a. Deci s\ `nt`lne[ti
c\r]ile astea la un moment dat, s\ le ai
acas\ la `ndem`n\ f\r\ alte impedi-
mente, este un noroc. Practic, ele au

contribuit la orientarea mea viitoare.
~n plus, la vremea aceea, `n ora[ul a-
cela mic, era un poet, Lucian Valea,
care a activat [i `n cercurile de la „G=n-
direa” a lui Nechifor Crainic [i el ne
chema la cenaclu, ne spunea versuri [i
ne `nv\]a. Chiar a f\cut la noi `n liceu
[i o revist\ literar\, care a ap\rut nu-
mai `n dou\ numere din cauz\ c\ di-
rectorul de atunci nu prea avea el
treab\ cu astea. Ba `mi amintesc c\ nu
[tiu prin ce minune am venit eu cu
Baudelaire la [coal\ s\ citesc la ni[te
colege „Florile r\ului” [i un profesor
mi-a confiscat cartea, a dus-o la direc-
tor, [i acela c`nd a v\zut despre ce ver-
suri este vorba, mi-a luat-o, am primit
exmatriculare trei zile de la liceu [i
norocul meu c\ tata, fiind `nv\]\tor, s-
a dus [i s-a rugat de el s\-i dea cartea.
Am r\mas exmatriculat totu[i, dar mie
mi-a folosit pentru c\ am stat trei zile
[i am pescuit.

O.V. : Avea]i edi]ia integral\ a
volumului „Florile r\ului”? Pentru
c\ ini]ial ap\ruse cenzurat\, f\r\ c`-
teva poeme.

I. H.: Aveam edi]ia aceea biling-
v\, care e de baz\, s\ zic a[a, la ro-
m=ni, pentru c\ traducerile rom=ne[ti
s`nt f\cute de poe]i foarte importan]i,
cum este, de exemplu,Alexandru Phi-
lippide. Cartea are traduceri excep]io-
nale f\cute de poe]i interbelici `n care
ai pe partea st`ng\ textul baudlerian [i
`n partea dreapta textul rom=nesc. Este
foarte util\ din multe puncte de
vedere. {i, pentru un necunosc\tor de
limb\ francez\ variantele `n rom=ne[te
tot s`nt excep]ionale. Deci acestea au
fost ni[te `mprejur\ri favorabile `n vre-
mea tinere]ii mele [i apoi am venit la
Ia[i. Aici am avut noroc iar\[i pentru
c\ am fost prima genera]ie care a in-
trat `n universitate [i a g\sit acolo pro-
fesori adev\ra]i. Pe noi nu ne-a mai
`mpiedicat nimeni s\-i citim pe Blaga,
s\ citim pe Eminescu, cum s-a
`nt`mplat cu al]ii `nainte care au prins
interdic]iile [i tot ce a mai fost. ~n plus,
profesorii care predau, [i asta se
`nt`mpla `n toat\ ]ara, erau de o rigoare
extraordinar\. De exemplu, `l aveam
peAlexandru C\linescu la curs la lit-
eratur\ franez\ [i la seminar ne d\dea
de `nv\]at capitole `ntregi. Deci am
avut parte de un mediu creativ [i stim-
ulator. Apoi am intrat colaborator [i `n
mediul redac]iilor astea culturale, la
Convorbiri sau la Rom=nia literar\.
Iar atunci chiar se vorbea `n mediile lit-
erare de [coala de critic\ de la Ia[i,
care era reprezentat\ de Val Con-
durache, Daniel Dimitriu, Alexan-
dru C\linescu sau Alexandru
Dobrescu, o echip\ foarte bun\. Dar
atunci mai era [i un mediu foarte stim-
ulator. Acela[i care era [i la Cluj pen-
tru c\ [i colegii mei de acolo, Radu
}eposu, Ioan Buduca, care f\ceau fa-
cultatea `n vremea luiVirgil Podoab\,
aveau profesori peMarian Papahagi,
Ion Pop, Mircea Zaciu sau Ioana
Em. Petrescu [i atunci s-au f\cut [i
oameni intelectuali, nu v\rs\turi din
astea cum se `nt`mpla prin anii ’50,
c`nd tot felul de oameni veni]i cine [tie
de unde voiau s\ fac\ cursuri la uni-
versitate. Nu mai era [coala de lite-
ratur\ care se `nt`mplase prin deceniul

cinci sau [ase [i toate prostiile care s-
au mai f\cut atunci. Deci [coala mi-a
folosit. L-am avut aici la stilistic\ ca
profesor pe Dumitru Irimia, care
preda un obiect care mi-a pl\cut foarte
mult. Am fost [i la cercurile [i la sem-
inariile pe care le ]inea. El m-a disci-
plinat [i m-a `nv\]at s\ citesc un text,
s\ nu umblu eu cu metafore [i cu im-
presii. Trebuia s\ lucrezi aproape
[tiin]ific, uneori excesiv de [tiin]ific,
dar asta a fost bine. ~n felul acesta s-au
disciplinat [i s-au atenuat tot felul de
porniri pe care le are orice „t`n\r fic-
]ionar”, cum `i spune Radu Cosa[u.
Are tot felul de g`nduri de a o lua raz-
na cu impresiile, cu g`ndurile, nu-i a-
[a? Ori mie din aceste lucruri nu mi s-a
`nt`mplat.

DDaacc\\  nnuu  eerraauu  mmoollddoovveenniiii,,
mmaannuuaalluull  ddee  lliitteerraattuurr\\
rroommâânn\\  ssee  `̀nncchhiiddeeaa  llaa  ppaagg--
iinnaa  cciinnccii  

O.V.: A avut rolul s\u [i F\ltice-
niul, despre care se spune c\ este al
treilea mare ora[ care a dat ]\rii
personalit\]i?

I.H.: Ce se spune despre F\l ti ceni
este foarte sigur [i se poate nu m\ ra. Ce
]ine de trecut nu mai putem [terge, \sta
este trecutul, a trecut. Si gur c\ mai este
[i altceva. A fost ceva a colo, nu [tiu de
ce, nu vreau s\ dau ex plica]ii, nu vreau
s\ intru `n teoriile alea cu genele, cu
rasa, c\ acelea s`nt u[or dep\[ite, dar
totu[i este un fapt. ~nt`i [i `nt`i s`nt
acolo Lovine[tii, apoi An ton Holban,
Sadoveanu sau Gri go re Vasiliu Bir-
lic, din partea asta de actorie. Este o
zon\ extraordinar\ din punctul \sta de
vedere [i sigur c\ mai este [i vorba aia
celebr\ a profesorului Titus Raveica,
de la filosofie, ca re prin anii ’90 era
pre[edintele Con si liului Na]ional al
Audiovi zua lu lui. La un moment dat,
l-au chemat la ra port la Parlament [i
a spus acolo, la mi crofon, c\ „dac\ nu
erau mol do ve nii, manualul de liter-
atur\ rom=n\ se `nchidea la pagina

cinci”. 
Pe de alt\ parte este [i o `mpre ju ra -

 re care nu a fost bun\, dar care a a ju tat,
[i anume, anii din 1982 p`n\ `n ’89,
c`nd, conform planurilor editu ri lor din
Rom=nia – [i erau pu]ine pe atunci:
Junimea la Ia[i, Dacia la Cluj, Fapta

la Timi[oara, Scrisul Ro m= nesc la
Craiova, iar la Bucure[ti, Al ba tros,
Minerva [i Univers –, autori lor care
tr\iau nu le era permis s\ de p\ [easc\
140 de titluri. Deci 140 de tit luri pe an
la toate editurile, `n sem n`nd tot ce era
poezie, proz\, drama tur gie [i critic\ lit-
erar\. {i atunci noi, criticii, (pentru c\
nu am fost singurul, mai erau [i Lau-
ren]iu Ulici [i Ni colae Ma nolescu)
am putut gestiona `ntreaga arie. Se pu -
 teau citi [i comenta toate aceste 140 de
titluri `ntr-un an. ~n fe lul acesta am
putut controla `n `n tre gi me c`m pul lit-
erar de atunci vre me de [ase-[ap te ani,
control `n sensul de a citi, de a [ti ce
apare, de a urm\ri autorul [i de a-i ob-
serva evolu]ia. De aceea zic c\ mi-a
fost mai u[or `ntr-o `mprejurare care
nu este prea fericit\ pentru au tor, pen-
tru c\ era oprit de la publicare, dar pe
de alt\ parte mie mi-a folosit pentru c\
mi-a fost relativ u[or s\ m\ duc ̀ n con-
tinuare cu „Istoria li te  raturii rom=ne
contemporane” pentru c\ deja aveam
enorm f\cut. Pe autorul X `l [tiam,
erau [i texte scrise [i fi[e f\cute, deci
am venit cu un material acumulat `n
timp. Nu m-am apucat acum s\ `i
citesc pe Virgil Mo vilescu sau pe
Ileana M\l\n cio iu. Si gur c\ am mai
ad\ugat restul ce s-a mai `nt`mplat
dup\ ’90, am reluat mul te c\r]i, dar de-
pozitul [i fi[ierul `l a veam, a[a c\ n-a
fost un autor pe care s\-l iau chiar de la
`nceput. 

PPrriimmeesscc  ooppeerree  ppooeettiiccee  ccaarree
ss`̀nntt  ddee  ddooii  bbaannii,,  iiaarr  eeuu  ddee--
sspprree  cc\\rr]]iillee  pprrooaassttee  nnuu  ssccrriiuu

O.V.: Ast\zi cred c\ nu mai este
po sibil s\ fi]i la curent cu toate
apari]iile. 

I.H.: Sigur, nu mai este posibil.
Dar v\ asigur c\ mai s`nt [i alte for-
mule. Av`ndu-i pe autorii ace[tia, pe
ca re `i [tiu bine, clar mi-e u[or s\ nu -
mesc autorii care apar. |sta-i un as-
 pect. Al doilea ar fi faptul c\, mai ales
poe]ii, `[i scot antologii de autor `n se -
lec ]ia lor. Chiar am militat pentru as ta,
i-am `ncurajat s\ fac\ lucrul a ces ta
g`ndindu-m\ c\ s`nt foarte mul]i tineri
care s-au n\scut mai t`rziu dec`t mine
[i au intrat `n [coli dup\ ’90, `ncoace
spre 2000, [i pentru oamenii ace[tia

este mai greu s\ ̀ nceap\ de la volu me -
le publicate de ei `n anii ’60. {i atunci,
dac\ autorul scoate o antologie, primul
semnal, [i anume acela de cu noa[tere
efectiv\, este tras. Altfel, ̀ l descurajezi
s\-i spui „vino, drag\, la Bi blioteca
Central\, [i ai s\ vezi c\ iei vo lumele

din ’58 p`n\ `n zilele noastre”. Ei, e
complet altceva. 

~n al treilea r`nd, totu[i am a proa pe
patru decenii de c`nd fac treaba as ta, `i
este mai greu cuiva s\ m\ p\ c\ leas c\,
s\ intre acum cineva pe u[\ [i s\-mi
arate opera sa poetic\ ca s\ o analizez.
{i, `ntr-adev\r, am opere poetice care
s`nt de doi bani. Nu m\ p\c\lesc. Sigur
c\ ̀ i primesc cartea, o citesc, dar cu \la
nu am ce face eu. Doar dac\ vreau s\
m\ amuz [i at`t. Despre c\r]ile proaste
nu scriu. Le ci tesc, dar nu scriu pentru
c\ mi-am pro pus lucrul acesta de la
`nceput. Am luat o hot\r`re pentru
mine [i am spus c\ dac\ mi-am pierdut
vremea citind o carte proast\, nu mai
pierd si al doi lea timp ca s\ scriu de-
spre ea, chiar da c\ scriu de r\u. Pentru
c\ ar `nsemna s\ `mi bat joc de timpul
[i de vremea mea. {i atunci am pierdut
timpul o dat\, asta e, a trebuit s\
cunosc ex pe rien]a, am v\zut despre ce
e vorba, dar nu mai continui s\ mai
pierd [i alt timp. Iar atunci c`nd scrii
un text din acesta vreau s\ spun c\ `]i
consumi [i nervii la greu, pentru c\ te
enervezi. Nu se poate s\ nu te enervezi
cu pros ti ile pe care le `nt`lne[ti. Sigur
c\ s`nt co legi de ai mei, cum este Alex
{te f\ nes cu de exemplu, care se amuz\
pe sea ma textelor acestea. El cite[te
pros  tiile astea, toate maculaturile [i fa -
 ce o serie de m\rgaritare din care a poi
d\ citate, amuz`ndu-se de ce a scris \la
acolo. I se spunea chiar Bul do  zerul
pentru c\ lovea chiar `n c\r ]ile proaste.
Da, dar asta era struc tu  ra lui, structura
mea nu e a[a. Ca s\ faci o istorie a lit-
eraturii rom=ne nu po]i s\ mergi a[a pe
s\rite [i dup\ ureche. 

O.V. Apropo de istoria literatu -
rii rom=ne, c`]i ani de studiu au fost
necesari pentru `ntocmirea ei?

I.H.: Depinde de unde `ncepi. La
un moment dat, f\c`nd [i alte lucruri `i
vine vremea, dar prin acumul\ri. Sau
po]i s\ zici: dom’le, eu ̀ ncep`nd de as -
t\zi asta fac. Ei, dac\ asta faci, e mult.
{i s\ v\ spun, atunci e [i u[or des -
curajant. S`nt [i colegi de-ai mei im-
 por tan]i care s-au apucat de acest
lu cru, dar au p\r\sit imediat. S`nt o
mul ]ime de titluri care spun a[a „pro -
za rom=n\ de ast\zi”, sau „proza ro -
m=  neasc\ contemporan\”. Sun\ ca
pro  iect, dar `n\untru s`nt numai anii
’60. Dup\ aceea, anii ’60 nu r\m`n de -

c`t cu Marin Preda [i Eugen Bar bu,
o parte din proz\, deci la capitolul a -
ces ta nu st\m chiar foarte grozav. {i
atunci se face un lucru care nu este
chiar ok. Ca s\ ias\ volumul s`nt dou\
o preli[ti: trec`nd de anii ’60 se intr\ `n
zona foarte alunecoas\ cu oameni ca -

re tr\iesc, care `nc\ scriu, [i atunci se
face un profil de autor, dar el mai ur -
meaz\ s\ mai scrie nu [tiu c`te c\r]i.
Deci studiul iese un fel de provizorat
din \sta care nu `i prea place istoricu-
lui literar. El lucreaz\ cu lespezi, deci
cu morminte. „Dom’le, s-a `nchis les-
 pe   dea, omul a murit, acestea s`nt c\r ]i -
le, hai s\ vedem!” A doua opreli[te
este c\, dac\ r\m`n numai la anii ’60,
atunci e prea sub]ire. Ca s\ nu fie a [a,
au ad\ugat la proza contemporan\ [i
autori interbelici care au scris `n pe-
rioada cu pricina. Asta nu e normal,
pentru c\ autorii ale[i nu fac par te din
perioada contemporan\, ei s`nt la locul
lor [i fac parte din perioada modern\,
sau cea interbelic\. Nu po]i s\-i ata[ezi
la perioada contemporan\, chiar dac\
au mai scris [i dup\? Ca mil Petrescu
la proza rom=n\ con tem  poran\, cum
vine asta? Autorii a ce[ tia s`nt ata[a]i
pentru c\ atunci le a p\ ruser\ car]ile.
Ei, [i, `n cazul acesta, c\r]ile despre
care vorbesc au deformat conceptul de
istorie a literaturii con temporane. S`nt
anumite lucruri care s-au tulburat, fie
din motive i de o  logice, fie din cauza
presiunii facto ru lui politic, fie din alte
motive, dar asta e.

Practic, de c`nd `ncepe aceast\ pe-
 rioa d\ contemporan\? S-au n\scut tot
felul de discu]ii pe tema aceasta. S\ ̀ n -
ceap\ de la ’44, dar ce leg\tur\ are 23
august 1944 (n.red. `nl\turarea ge ne -
ralului Ion Antonescu de la putere de
c\tre Regele Mihai I al Rom=niei) cu
literatura rom=n\, al]ii au zis s\ `n cea -
p\ din 1950, al]ii nu. Nu ai de ce s\ `i
ata[ezi pe Vasile Voiculescu, pe Bla ga,
pe Bacovia, care au scris [i publicat
volume `ntre 1940 [i '50 [i p`n\ la
moartea lor, doar pentru c\ au publicat
atunci, locul lor este `n alt\ parte. Deci
munca mea a fost un antrenament con-
tinuu pentru ani de zile. P`n\ la urm\
este ceva [i de anduran]\, de fapt, `n
povestea asta cu critica. Nu po]i s\ o
faci uneori, doar atunci c`nd mai cite[ti
c`te o carte [i nici nu po]i s\ spui c\,
dac\ `mi place cartea respectiv\, poate
o analizez, s\ v\d. 

N-am  venit  la  Teatrul
Na]ional  adus  de  m`n\.  Eu
nu  s`nt  politruc

O.V. Cum a]i ajuns `n lumea tea-
trului?

I.H.: Se `nt`mpla `n ’96. Eu a veam
prieteni `n lumea asta, mergeam la
spectacole, socializam [i `i [tiam pe
mul]i dintre actori. {i, atunci, `n anul
acela, s-au ]inut de capul meu s\ m\
aduc\ director la Teatrul Na]ional, iar
eu le spuneam c\ nu vin a[a, adus
acolo de m`n\ de cineva. Da’ ce, eu
s`nt politruc? Nu, eu nu le am cu po li -
tica. Ei [i, ca s\ scap de gura lor, le-am
zis c\ vin numai dac\ se d\ concurs [i,
evident, dac\ c`[tig. {i chiar `n a nul
acela a fost dat\ o lege care men ]iona
c\ posturile acestea nu se mai pot da
dec`t prin concurs pentru c\, p`n\
atunci, venea unul [i spunea c\ eu `l
numesc pe cutare `n func]ia de con-
 ducere. S-a publicat anun]ul `n ziar,
mi-am f\cut proiectul de mana gement
[i m-am dus cu el la Bu cu re[ti. Prac-

tic, ace[ti prieteni s-au ]inut de capul
meu din motive de management pen-
tru c\ [tiau c\ m\ pricep la asta. Eu nu
am veleit\]i artistice, nu s`nt dra-
maturg, nici regizor, so]ia mea nu e
actri]\, nici fiic\-mea [i nici a man te nu
am actri]e, deci nu s`nt leg\turi din
acestea periculoase.

Ce  s\  fac,  s\  `nchid  teatrul
de  la  Ia[i  [i  s\  plec  cu  trupa
prin  lume?

O.V. De c`nd a]i plecat de la Tea -
trul Na]ional „Vasile Alecsandri” nu
se mai organizeaz\ Festivalul In-
 terna]ioanal Evreiesc de Teatru
„Avram Goldfaden”. Dum nea voas -
tr\ cum a]i reu[it s\ pune]i la punct
pa tru edi]ii?

I.H.: Nu este evreiesc, a[a s-a `n -
ce t\]enit. Nici nu l-am vrut a[a. C`nd
l-am ̀ nfiin]at ̀ n 2002 i-am spus „Gold -
faden festival multimedia”. ~n plus, el
nu se joac\ doar `n evreie[te, iar eu
nici nu s`nt evreu, `mi pare r\u, dar
asta e. Au fost trupe din toat\ ]ara
acolo. Sigur `ns\ c\ veneau [i trupe e -
vre ie[ti, dar aveam [i expozi]ie de a fi -
[aj adus\ din Polonia, am [i dublat, am
f\cut [i un colocviu despre multi cul -
 turalitate. Ziua, pe la 11.00 sau 12.00 se
f\cea simpozionul acesta la uni ver si -
 tate, `n Sala Senat, iar seara coboram
la spectacole. A fost un eveniment de
grandoare [i a ]inut cinci e di ]ii. Nu [tiu
de ce nu s-a mai ]inut, dar e p\cat, pen-
tru c\ o realizare ca aceasta nu este de
colo. Vreau s\ spun c\ a ajuns pe aici
foarte mult\ lume bun\ de pe tot
globul: „Dom’le, festivalul A vram
Goldfather, primul teatru e vre iesc din
lumea asta larg\ s-a f\cut toc  mai la
Ia[i”. Ei, acesta este un brand. A fost o
foarte mare reu[it\ mediatic\. Am avut
`n The New York Times pa gini
`ntregi scrise foarte elogios des pre
ora[, despre festival, pentru care, dac\
era s\ pl\tim s\ se scrie pozitiv, ne tre-
buiau vreo 2 milioane de dolari.

O.V. Acum am citit c\ cei de la
Bucure[ti `ncearc\ s\-l readuc\ `n
aten]ie.

I.H.: Nu. Cei de la Bucure[ti au
`n cercat s\ mi-l fure pentru c\ erau in-
vidio[i pe ce se `nt`mpla aici. ~mi aduc
aminte c\ mi-au propus chiar de la
edi]ia a doua s\ facem un duplex, trei
zile la Ia[i [i trei la Bucure[ti. {i am
spus c\ nu, las\, veni]i voi la Ia[i.
Reu[isem [i un mugure chiar pentru c\
m\ g`ndeam s\ dezvolt altfel ideea
asta, s\ fac [i turism cultural pe tema
aceasta. Ei, la edi]ia a patra a ap\rut [i
mugurele despre care v\ spun. A venit
un charter de la Tel Aviv cu 30 de c\ -
l\ tori care erau oameni boga]i special
ca s\ vad\ spectacolul \sta timp de do -
u\ zile, cum g`ndeam [i eu proiectul.
~n 2005 chiar am aranjat cu Vla di mir
Simon, cu ata[atul cultural al am-
basadei Israelului [i cu reprezentan]i
din Spania un festival european de
teatru. Ei ziceau a[a, cu degetul pe
hart\, „hai s\ pornim din nord din
Fran ]a [i Spania [i apoi ]u[ti! ̀ n Ro m= -
nia la Ia[i [i de aici o lu\m spre Po lo-
nia”. Am f\cut traseul cu degetul pe
hart\, umblam ca Stalin. Era vorba s\

`ncep `n 2007 aici iar festivalul. Mi-a
trecut prin cap s\-mi iau juc\ria [i s\
m\ mut aici. Dar dup\ aia am zis c\ nu
ar fi frumos. ~n fond [i la urma urmei
nu e proprietatea mea. Eu l-am inven-
tat pentru Teatrul Na]ional, s\ r\m`n\
acolo. 

O.V.: Pe aceea[i idee de turism
cultural a]i organizat [i Festivalul
In terna]ional de Teatru pentru Co -
pii [i Tineret FITCT Ia[i?

I.H: Evident, v\ da]i seama c\ asta
fac. Am reu[it s\ aduc aici trupe de pe
toate continentele numai din Australia
nu. Din Chile, Brazilia, Ca nada,
Statele Unite ale Americii, A sia, iar
din Europa nu mai spun. De a cum,
`ncet, `ncet, m\ mi[c `n zona asta [i m\
duc mai departe pentru c\ el este deja
fixat [i deja are efecte pe care de altfel
le [i a[teptam. Deci vreau s\ zic c\,
dintr-o dat\, num\rul invita]iilor pe
care le primim noi ca s\ re pre zen t\m
Rom=nia este enorm. Nu le pu tem
onora pentru c\ trebuie bani [i, `n plus,
ce s\ fac, s\ `nchid teatrul de la Ia[i [i
s\ m\ duc cu trupa prin lume? 

O.V.: Care s`nt copiii dumnea -
voastr\ de suflet?

I.H.: Am mai mul]i, [titi cum e
aici. {i la Teatrul Na]ional [i aici la
Lu ceaf\rul am observat asta. Dac\
am o premier\, cum am acum „Aven t-
urile [oricelului Chi]” pentru cei mici,
\sta este e copilul meu care ur mea z\
s\ se nasc\ acu[i, pe 20 mai. Evident
c\ ]in la el cel mai mult. Nu m\ pot
deta[a, s\ spun c\ asta o fac nu mai a[a,
de serviciu. O fac dac\ `mi pla ce, dac\
nu, nu. Nu m\ oblig\ ni meni
spun`ndu-mi „b\i, ia f\ tu pre mie  ra
asta sau cealalt\”.

O.V.: Spunea]i c\ scrisul este
pro fesia dumneavoastr\, iar cele lal -
 te activit\]i s`nt circumstan]e. To -
tu[i, dup\ 16 ani de teatru nu ave]i

ce va de spus aici?
I.H.: Restul s`nt joburi. Din acest

punct de vedere pot spune c\ [tiu foar -
te bine ce e [i cu lumea editurilor, la
fel [i `n zona politicilor culturale.
Chiar la un moment dat m-am `nt`lnit
cu Nae Caramitru, dup\ ce nu a mai
fost el ministru, [i mi-a spus s\-i e nu -
m\r ce a f\cut el bine [i ce a gre[it. Eu
am fost singurul director din sistem, [i
asta pe controlate, care a lucrat timp
de patru ani de zile cu demisia `n alb.
El trebuia s\ pun\ numai data c`nd se
a proba. ~n orice caz, a stat patru ani cu
demisia mea `n buzunar, situa]ie care a
fost [i de stres, c\ `n orice mo ment
putea s\ semneze, iar eu s\ plec. C`nd
mi-a zis s\-i spun ce a fost bine [i ce a
fost r\u `n timpul mandatului s\u i-am
amintit [i de unele [i de al te le. La or-
ganizare este crim\ `n lumea a ceasta.
Au fost tot felul de ini]iative care tre-
buiau f\cute [i nu s-au f\cut. {i i-am
mai spus c\, dac\ pe perioada a ce ea el,
pre[edintele, sau altcineva, m\ puneau
pe mine ministrul Culturii o singur\
zi, de la ora 8.00 la 16.00, dar cu
condi]ia s\ vin\ toat\ lumea la serviciu
[i func]ionarele [i adjunctul „te asigur
c\ ministerul func]iona altfel pentru c\
partea asta de sistem o [tiu foarte bine.
{tiu [i unde se scurg bani aiurea, c\ se
scurg. Din bugetul \s ta foarte mic, de
avarie, s`nt da]i foarte mul]i bani pe
activit\]i aiurea.” 

O.V.: Care este masca dumnea -
voastr\ preferat\?

I.H. Cea care r`de [i pl`nge. Sim-
 bo lul teatrului.
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� interviu cu Ioan Holban, directorul Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf\rul” din Ia[i 

Istoricul literar lucreaz\ cu lespezi, cu morminte

C`nd am intrat pe u[ile Teatrului „Luceaf\rul”, o
mul]ime de copii din clasele primare coborau sc\rile

dinspre sala de spectacol zumz\ind ca dintr-un stup. Toc-
mai luase sf`r[it „O harababur\” `n regia lui Ion Ciubo-
taru, iar ei, f\r\ s\ joace roluri artistice, tocmai creeau
una. ~n biroul directorului Ioan Holban `ns\, aplauzele
`nc\ se mai auzeau, iar boxele de l`ng\ diplome
r\sp`ndeau [i ele veselia celor mici. „Le ]in aici ca s\ aud
c`nd intr\ copiii `n scen\” `mi spune filologul a c\rui
copil\rie a fost colorat\ de c\tre poemele din volumul
„Florile r\ului” al poetului blestemat, Charles Baudelaire.
Criticul literar Ioan Holban s-a format av`nd model mai
multe personalit\]i din peisajul ie[ean [i lucr`nd pe text
[tiin]ific, retez`nd orice pornire de „t`n\r fic]ionar”. 

Cei de la Bucure[ti au ̀ n cer cat
s\-mi fure Festivalul In ter na -

]ional de Teatru „A vramGold fa den”
pentru c\ erau in vidio[i pe ce se
`nt`mpla aici.
”



OPINIA VECHE: Le citi]i ne po -
]ilor pove[ti?

IOAN HOLBAN: Da, da. Ne po -
tul meu [tie deja tot ce trebuie la v`rs -
ta asta. ~n primul r`nd, la mine acas\
vine numai `n vizit\, c\ st\ cu p\rin]ii
[i cu surioara lui de trei ani care a in-
 trat [i ea la mori[c\. De fapt, acum e
r`n dul ei. La mine nu au calculator, a -
ca s\ da. Au un DVD pentru de sene an-
i  mate, dar nu orice fel de desene, c\
trebuie s\ se joace [i ei, doar s`nt co pii.
~n schimb, am o bibliotec\ imen s\.
Mult, nu v\ pot spune, e mult, foar te
mult, [i atunci am re par tizat c\r]ile pe
categorii. Acum mi ti tica e cu c\r]ile
colorate, cu mai mul  te desene, iar
b\iatul, fiind mai ma re, a ie[it u[or din
zona coloristicii [i a intrat `n cea cu
mai mult text, cu mai mult\ poveste.
Cam tot ce trebuia s\ `i citesc p`n\ la
v`rsta asta i-am citit. De acum a[tept
s\ `nceap\ clasa ̀ nt`i ca s\ citeasc\ sin-
gur. P`n\ o s\ `nve]e, `l mai ajut, dup\
aceea, o s\ ascult eu po   ves tea de la el.
{i feti]ei `i place s\ as cul te, de[i `nc\
nu vorbe[te bine. Spre exemplu, c`nd
vine la mine `n cas\, mer ge glon] la
c\r]i [i se a[az\ `ntr-un col] unde-i
place ei s\ citim, apoi a le gem
povestea, mai plea c\ la joa c\ [i vine
iar. Este o joac\ foarte pl\ cut\. Chiar
facem prin cas\ tot fe lul de scenarii [i
ne juc\m de-a p\ pu [i le. Altminteri, am
avut grij\ s\ am `n bibliotec\ titluri

bune, s\ nu fie sca ma  torii din acestea
care s`nt pe pia]\, o mul]ime de c\r]i
aiurite cu tot felul de prostii. 

O. V.: {i de la cine a]i deprins s\
face]i diferen]a dintre c\r]ile bune [i
cele proaste?

I. H.: Eu am avut noroc mare de
un profesor de rom=n\ foarte bun, Ste-
 lian Cristian. Tot `n acea pe rioa d\, la
sf`r [itul anilor ’60, la Liceul „A. T. La-
urian” din Boto[ani, am avut [i o pro-
 fesoar\ deosebit\ de limb\ francez\,
ca re apoi a plecat `n Israel. Eram `n
cla sa a XI-a atunci [i pentru c\ eram
elevul ei preferat mi-a dat biblioteca
ei. Era o colec]ie foarte mare [i foarte
im portant\. {tiu c\ atunci am c\rat c\r -
]ile de la un bloc mare din Bo to [ani
p`n\ la mine acas\ cu ni[te saci din
p`nz\, din \ia de cartofi, dac\ [ti]i,
cura]i, bine`n]eles. {i `i duceam pe un
c\ru] din \sta de dus butelia, pentru c\
atunci nu aveam ma[in\ [i nici taxiuri
nu erau. {i apoi c\r]ile acestea le-am
luat de acas\ [i le-am adus la Ia[i, deci
mi-au r\mas mie ni[te colec]ii foarte
im portante. De exemplu, am seria `n -
trea g\ de autor a lui André Gide, c\r]i
foarte valoroase pe care le-am cunos-
cut atunci doar cu ocazia aceea. Asta
a fost un lucru important, un impact
serios `n clasa a XI-a. Deci s\ `n t`l ne[ti
c\r]ile astea la un moment dat, s\ le ai
acas\ la `ndem`n\ f\r\ alte im pe di -
mente, este un noroc. Practic, ele au

con tribuit la orientarea mea viitoare.
~n plus, la vremea aceea, `n ora[ul a -
ce la mic, era un poet, Lucian Valea,
care a activat [i ̀ n cercurile de la „G=n   -
direa” a lui Nechifor Crainic [i el ne
che ma la cenaclu, ne spunea versuri [i
ne `nv\]a. Chiar a f\cut la noi `n liceu
[i o revist\ literar\, care a ap\rut nu -
mai `n dou\ numere din cauz\ c\ di-
 rec torul de atunci nu prea avea el
trea b\ cu astea. Ba `mi amintesc c\ nu
[tiu prin ce minune am venit eu cu
Bau delaire la [coal\ s\ citesc la ni[te
co lege „Florile r\ului” [i un profesor
mi-a confiscat cartea, a dus-o la di rec -
tor, [i acela c`nd a v\zut despre ce ver-
 suri este vorba, mi-a luat-o, am pri mit
exmatriculare trei zile de la li ceu [i
norocul meu c\ tata, fiind `n v\ ]\ tor, s-
a dus [i s-a rugat de el s\-i dea car tea.
Am r\mas exmatriculat totu[i, dar mie
mi-a folosit pentru c\ am stat trei zile
[i am pescuit.

O.V. : Avea]i edi]ia integral\ a
vo lumului „Florile r\ului”? Pentru
c\ ini]ial ap\ruse cenzurat\, f\r\ c` -
te va poeme.

I. H.: Aveam edi]ia aceea biling -
v\, care e de baz\, s\ zic a[a, la ro -
m=ni, pentru c\ traducerile rom=ne[ti
s`nt f\cute de poe]i foarte importan]i,
cum este, de exemplu, Alexandru Phi -
lippide. Cartea are traduceri ex cep ]io -
nale f\cute de poe]i interbelici `n ca re
ai pe partea st`ng\ textul baudle ri an [i
`n partea dreapta textul ro m=nesc. Este
foarte util\ din multe puncte de
vedere. {i, pentru un ne cu nosc\tor de
limb\ francez\ variantele `n rom=ne[te
tot s`nt excep]ionale. Deci acestea au
fost ni[te ̀ mprejur\ri fa vo rabile `n vre-
mea tinere]ii mele [i apoi am venit la
Ia[i. Aici am avut noroc iar\[i pentru
c\ am fost prima gene ra]ie care a in-
trat `n universitate [i a g\ sit acolo pro-
fesori adev\ra]i. Pe noi nu ne-a mai
`mpiedicat nimeni s\-i citim pe Blaga,
s\ citim pe Eminescu, cum s-a
`nt`mplat cu al]ii `nainte care au prins
interdic]iile [i tot ce a mai fost. ~n plus,
profesorii care predau, [i asta se
`nt`mpla `n toat\ ]ara, erau de o rigoare
extraordinar\. De exemplu, `l aveam
pe Alexandru C\linescu la curs la lit-
eratur\ franez\ [i la seminar ne d\dea
de `nv\]at capitole `ntregi. Deci am
avut parte de un mediu creativ [i stim-
ulator. Apoi am intrat co la bo rator [i `n
mediul redac]iilor astea culturale, la
Convorbiri sau la Ro m= nia literar\.
Iar atunci chiar se vor bea `n mediile lit-
erare de [coala de cri  tic\ de la Ia[i,
care era reprezentat\ de Val Con-
durache, Daniel Dimi tri u, Alexan-
dru C\linescu sau Alexan dru
Dobrescu, o echip\ foarte bun\. Dar
atunci mai era [i un mediu foarte sti m-
ulator. Acela[i care era [i la Cluj pen-
 tru c\ [i colegii mei de acolo, Ra du
}eposu, Ioan Buduca, care f\ ceau fa -
cultatea `n vremea lui Virgil Po doa b\,
aveau profesori pe Marian Pa pahagi,
Ion Pop, Mircea Zaciu sau Ioa na
Em. Petrescu [i atunci s-au f\ cut [i
oameni intelectuali, nu v\rs\turi din
astea cum se `nt`mpla prin anii ’50,
c`nd tot felul de oameni veni]i ci ne [tie
de unde voiau s\ fac\ cursuri la uni-
versitate. Nu mai era [coala de li te -
 ratur\ care se `nt`mplase prin deceniul

cinci sau [ase [i toate prostiile ca re s-
au mai f\cut atunci. Deci [coala mi-a
folosit. L-am avut aici la stilistic\ ca
profesor pe Dumitru Irimia, care
preda un obiect care mi-a pl\cut foarte
mult. Am fost [i la cercurile [i la sem-
inariile pe care le ]inea. El m-a disci-
plinat [i m-a `nv\]at s\ citesc un text,
s\ nu umblu eu cu metafore [i cu im-
presii. Trebuia s\ lucrezi aproape
[tiin]ific, uneori excesiv de [tiin]ific,
dar asta a fost bine. ~n felul acesta s-au
disciplinat [i s-au atenuat tot felul de
porniri pe care le are orice „t`n\r fic -
]io nar”, cum `i spune Radu Cosa[u.
Are tot felul de g`nduri de a o lua raz -
na cu impresiile, cu g`ndurile, nu-i a -
[a? Ori mie din aceste lucruri nu mi s-a
`nt`mplat. 

Dac\  nu  erau  moldovenii,
manualul  de  literatur\
român\  se  `nchidea  la  pag-
ina  cinci  

O.V.: A avut rolul s\u [i F\ltice-
niul, despre care se spune c\ este al
treilea mare ora[ care a dat ]\rii
personalit\]i?

I.H.: Ce se spune despre F\l ti ceni
este foarte sigur [i se poate nu m\ ra. Ce
]ine de trecut nu mai putem [terge, \sta
este trecutul, a trecut. Si gur c\ mai este
[i altceva. A fost ceva a colo, nu [tiu de
ce, nu vreau s\ dau ex plica]ii, nu vreau
s\ intru `n teoriile alea cu genele, cu
rasa, c\ acelea s`nt u[or dep\[ite, dar
totu[i este un fapt. ~nt`i [i `nt`i s`nt
acolo Lovine[tii, apoi An ton Holban,
Sadoveanu sau Gri go re Vasiliu Bir-
lic, din partea asta de actorie. Este o
zon\ extraordinar\ din punctul \sta de
vedere [i sigur c\ mai este [i vorba aia
celebr\ a profesorului Titus Raveica,
de la filosofie, ca re prin anii ’90 era
pre[edintele Con si liului Na]ional al
Audiovi zua lu lui. La un moment dat,
l-au chemat la ra port la Parlament [i
a spus acolo, la mi crofon, c\ „dac\ nu
erau mol do ve nii, manualul de liter-
atur\ rom=n\ se `nchidea la pagina

cinci”. 
Pe de alt\ parte este [i o `mpre ju ra -

 re care nu a fost bun\, dar care a a ju tat,
[i anume, anii din 1982 p`n\ `n ’89,
c`nd, conform planurilor editu ri lor din
Rom=nia – [i erau pu]ine pe atunci:
Junimea la Ia[i, Dacia la Cluj, Fapta

la Timi[oara, Scrisul Ro m= nesc la
Craiova, iar la Bucure[ti, Al ba tros,
Minerva [i Univers –, autori lor care
tr\iau nu le era permis s\ de p\ [easc\
140 de titluri. Deci 140 de tit luri pe an
la toate editurile, `n sem n`nd tot ce era
poezie, proz\, drama tur gie [i critic\ lit-
erar\. {i atunci noi, criticii, (pentru c\
nu am fost singurul, mai erau [i Lau-
ren]iu Ulici [i Ni colae Ma nolescu)
am putut gestiona `ntreaga arie. Se pu -
 teau citi [i comenta toate aceste 140 de
titluri `ntr-un an. ~n fe lul acesta am
putut controla `n `n tre gi me c`m pul lit-
erar de atunci vre me de [ase-[ap te ani,
control `n sensul de a citi, de a [ti ce
apare, de a urm\ri autorul [i de a-i ob-
serva evolu]ia. De aceea zic c\ mi-a
fost mai u[or `ntr-o `mprejurare care
nu este prea fericit\ pentru au tor, pen-
tru c\ era oprit de la publicare, dar pe
de alt\ parte mie mi-a folosit pentru c\
mi-a fost relativ u[or s\ m\ duc `n con-
tinuare cu „Istoria li te  raturii rom=ne
contemporane” pentru c\ deja aveam
enorm f\cut. Pe autorul X `l [tiam,
erau [i texte scrise [i fi[e f\cute, deci
am venit cu un material acumulat `n
timp. Nu m-am apucat acum s\ `i
citesc pe Virgil Mo vilescu sau pe
Ileana M\l\n cio iu. Si gur c\ am mai
ad\ugat restul ce s-a mai `nt`mplat
dup\ ’90, am reluat mul te c\r]i, dar de-
pozitul [i fi[ierul `l a veam, a[a c\ n-a
fost un autor pe care s\-l iau chiar de la
`nceput. 

Primesc  opere  poetice  care
s`nt  de  doi  bani,  iar  eu  de-
spre  c\r]ile  proaste  nu  scriu

O.V.: Ast\zi cred c\ nu mai este
po sibil s\ fi]i la curent cu toate
apari]iile. 

I.H.: Sigur, nu mai este posibil.
Dar v\ asigur c\ mai s`nt [i alte for-
mule. Av`ndu-i pe autorii ace[tia, pe
ca re `i [tiu bine, clar mi-e u[or s\ nu -
mesc autorii care apar. |sta-i un as-
 pect. Al doilea ar fi faptul c\, mai ales
poe]ii, `[i scot antologii de autor `n se -
lec ]ia lor. Chiar am militat pentru as ta,
i-am `ncurajat s\ fac\ lucrul a ces ta
g`ndindu-m\ c\ s`nt foarte mul]i tineri
care s-au n\scut mai t`rziu dec`t mine
[i au intrat `n [coli dup\ ’90, `ncoace
spre 2000, [i pentru oamenii ace[tia

este mai greu s\ `nceap\ de la volu me -
le publicate de ei `n anii ’60. {i atunci,
dac\ autorul scoate o antologie, primul
semnal, [i anume acela de cu noa[tere
efectiv\, este tras. Altfel, `l descurajezi
s\-i spui „vino, drag\, la Bi blioteca
Central\, [i ai s\ vezi c\ iei vo lumele

din ’58 p`n\ `n zilele noastre”. Ei, e
complet altceva. 

~n al treilea r`nd, totu[i am a proa pe
patru decenii de c`nd fac treaba as ta, `i
este mai greu cuiva s\ m\ p\ c\ leas c\,
s\ intre acum cineva pe u[\ [i s\-mi
arate opera sa poetic\ ca s\ o analizez.
{i, `ntr-adev\r, am opere poetice care
s`nt de doi bani. Nu m\ p\c\lesc. Sigur
c\ `i primesc cartea, o citesc, dar cu \la
nu am ce face eu. Doar dac\ vreau s\
m\ amuz [i at`t. Despre c\r]ile proaste
nu scriu. Le ci tesc, dar nu scriu pentru
c\ mi-am pro pus lucrul acesta de la
`nceput. Am luat o hot\r`re pentru
mine [i am spus c\ dac\ mi-am pierdut
vremea citind o carte proast\, nu mai
pierd si al doi lea timp ca s\ scriu de-
spre ea, chiar da c\ scriu de r\u. Pentru
c\ ar `nsemna s\ `mi bat joc de timpul
[i de vremea mea. {i atunci am pierdut
timpul o dat\, asta e, a trebuit s\
cunosc ex pe rien]a, am v\zut despre ce
e vorba, dar nu mai continui s\ mai
pierd [i alt timp. Iar atunci c`nd scrii
un text din acesta vreau s\ spun c\ `]i
consumi [i nervii la greu, pentru c\ te
enervezi. Nu se poate s\ nu te enervezi
cu pros ti ile pe care le `nt`lne[ti. Sigur
c\ s`nt co legi de ai mei, cum este Alex
{te f\ nes cu de exemplu, care se amuz\
pe sea ma textelor acestea. El cite[te
pros  tiile astea, toate maculaturile [i fa -
 ce o serie de m\rgaritare din care a poi
d\ citate, amuz`ndu-se de ce a scris \la
acolo. I se spunea chiar Bul do  zerul
pentru c\ lovea chiar ̀ n c\r ]ile proaste.
Da, dar asta era struc tu  ra lui, structura
mea nu e a[a. Ca s\ faci o istorie a lit-
eraturii rom=ne nu po]i s\ mergi a[a pe
s\rite [i dup\ ureche. 

O.V. Apropo de istoria literatu -
rii rom=ne, c`]i ani de studiu au fost
necesari pentru `ntocmirea ei?

I.H.: Depinde de unde `ncepi. La
un moment dat, f\c`nd [i alte lucruri `i
vine vremea, dar prin acumul\ri. Sau
po]i s\ zici: dom’le, eu ̀ ncep`nd de as -
t\zi asta fac. Ei, dac\ asta faci, e mult.
{i s\ v\ spun, atunci e [i u[or des -
curajant. S`nt [i colegi de-ai mei im-
 por tan]i care s-au apucat de acest
lu cru, dar au p\r\sit imediat. S`nt o
mul ]ime de titluri care spun a[a „pro -
za rom=n\ de ast\zi”, sau „proza ro -
m=  neasc\ contemporan\”. Sun\ ca
pro  iect, dar `n\untru s`nt numai anii
’60. Dup\ aceea, anii ’60 nu r\m`n de -

c`t cu Marin Preda [i Eugen Bar bu,
o parte din proz\, deci la capitolul a -
ces ta nu st\m chiar foarte grozav. {i
atunci se face un lucru care nu este
chiar ok. Ca s\ ias\ volumul s`nt dou\
o preli[ti: trec`nd de anii ’60 se intr\ `n
zona foarte alunecoas\ cu oameni ca -

re tr\iesc, care `nc\ scriu, [i atunci se
face un profil de autor, dar el mai ur -
meaz\ s\ mai scrie nu [tiu c`te c\r]i.
Deci studiul iese un fel de provizorat
din \sta care nu `i prea place istoricu-
lui literar. El lucreaz\ cu lespezi, deci
cu morminte. „Dom’le, s-a `nchis les-
 pe   dea, omul a murit, acestea s`nt c\r ]i -
le, hai s\ vedem!” A doua opreli[te
este c\, dac\ r\m`n numai la anii ’60,
atunci e prea sub]ire. Ca s\ nu fie a [a,
au ad\ugat la proza contemporan\ [i
autori interbelici care au scris `n pe-
rioada cu pricina. Asta nu e normal,
pentru c\ autorii ale[i nu fac par te din
perioada contemporan\, ei s`nt la locul
lor [i fac parte din perioada modern\,
sau cea interbelic\. Nu po]i s\-i ata[ezi
la perioada contemporan\, chiar dac\
au mai scris [i dup\? Ca mil Petrescu
la proza rom=n\ con tem  poran\, cum
vine asta? Autorii a ce[ tia s`nt ata[a]i
pentru c\ atunci le a p\ ruser\ car]ile.
Ei, [i, `n cazul acesta, c\r]ile despre
care vorbesc au deformat conceptul de
istorie a literaturii con temporane. S`nt
anumite lucruri care s-au tulburat, fie
din motive i de o  logice, fie din cauza
presiunii facto ru lui politic, fie din alte
motive, dar asta e.

Practic, de c`nd `ncepe aceast\ pe-
 rioa d\ contemporan\? S-au n\scut tot
felul de discu]ii pe tema aceasta. S\ ̀ n -
ceap\ de la ’44, dar ce leg\tur\ are 23
august 1944 (n.red. `nl\turarea ge ne -
ralului Ion Antonescu de la putere de
c\tre Regele Mihai I al Rom=niei) cu
literatura rom=n\, al]ii au zis s\ `n cea -
p\ din 1950, al]ii nu. Nu ai de ce s\ `i
ata[ezi pe Vasile Voiculescu, pe Bla ga,
pe Bacovia, care au scris [i publicat
volume `ntre 1940 [i '50 [i p`n\ la
moartea lor, doar pentru c\ au publicat
atunci, locul lor este `n alt\ parte. Deci
munca mea a fost un antrenament con-
tinuu pentru ani de zile. P`n\ la urm\
este ceva [i de anduran]\, de fapt, `n
povestea asta cu critica. Nu po]i s\ o
faci uneori, doar atunci c`nd mai cite[ti
c`te o carte [i nici nu po]i s\ spui c\,
dac\ ̀ mi place cartea respectiv\, poate
o analizez, s\ v\d. 

NN--aamm  vveenniitt  llaa  TTeeaattrruull
NNaa]]iioonnaall  aadduuss  ddee  mm`̀nn\\..  EEuu
nnuu  ss`̀nntt  ppoolliittrruucc

O.V. Cum a]i ajuns `n lumea tea-
trului?

I.H.: Se ̀ nt`mpla ̀ n ’96. Eu a veam
prieteni `n lumea asta, mergeam la
spectacole, socializam [i `i [tiam pe
mul]i dintre actori. {i, atunci, `n anul
acela, s-au ]inut de capul meu s\ m\
aduc\ director la Teatrul Na]ional, iar
eu le spuneam c\ nu vin a[a, adus
acolo de m`n\ de cineva. Da’ ce, eu
s`nt politruc? Nu, eu nu le am cu po li -
tica. Ei [i, ca s\ scap de gura lor, le-am
zis c\ vin numai dac\ se d\ concurs [i,
evident, dac\ c`[tig. {i chiar `n a nul
acela a fost dat\ o lege care men ]iona
c\ posturile acestea nu se mai pot da
dec`t prin concurs pentru c\, p`n\
atunci, venea unul [i spunea c\ eu `l
numesc pe cutare `n func]ia de con-
 ducere. S-a publicat anun]ul `n ziar,
mi-am f\cut proiectul de mana gement
[i m-am dus cu el la Bu cu re[ti. Prac-

tic, ace[ti prieteni s-au ]inut de capul
meu din motive de management pen-
tru c\ [tiau c\ m\ pricep la asta. Eu nu
am veleit\]i artistice, nu s`nt dra-
maturg, nici regizor, so]ia mea nu e
actri]\, nici fiic\-mea [i nici a man te nu
am actri]e, deci nu s`nt leg\turi din
acestea periculoase.

CCee  ss\\  ffaacc,,  ss\\  `̀nncchhiidd  tteeaattrruull
ddee  llaa  IIaa[[ii  [[ii  ss\\  pplleecc  ccuu  ttrruuppaa
pprriinn  lluummee??

O.V. De c`nd a]i plecat de la Tea -
trul Na]ional „Vasile Alecsandri” nu
se mai organizeaz\ Festivalul In-
 terna]ioanal Evreiesc de Teatru
„Avram Goldfaden”. Dum nea voas -
tr\ cum a]i reu[it s\ pune]i la punct
pa tru edi]ii?

I.H.: Nu este evreiesc, a[a s-a `n -
ce t\]enit. Nici nu l-am vrut a[a. C`nd
l-am ̀ nfiin]at ̀ n 2002 i-am spus „Gold -
faden festival multimedia”. ~n plus, el
nu se joac\ doar `n evreie[te, iar eu
nici nu s`nt evreu, `mi pare r\u, dar
asta e. Au fost trupe din toat\ ]ara
acolo. Sigur `ns\ c\ veneau [i trupe e -
vre ie[ti, dar aveam [i expozi]ie de a fi -
[aj adus\ din Polonia, am [i dublat, am
f\cut [i un colocviu despre multi cul -
 turalitate. Ziua, pe la 11.00 sau 12.00 se
f\cea simpozionul acesta la uni ver si -
 tate, `n Sala Senat, iar seara coboram
la spectacole. A fost un eveniment de
grandoare [i a ]inut cinci e di ]ii. Nu [tiu
de ce nu s-a mai ]inut, dar e p\cat, pen-
tru c\ o realizare ca aceasta nu este de
colo. Vreau s\ spun c\ a ajuns pe aici
foarte mult\ lume bun\ de pe tot
globul: „Dom’le, festivalul A vram
Goldfather, primul teatru e vre iesc din
lumea asta larg\ s-a f\cut toc  mai la
Ia[i”. Ei, acesta este un brand. A fost o
foarte mare reu[it\ mediatic\. Am avut
`n The New York Times pa gini
`ntregi scrise foarte elogios des pre
ora[, despre festival, pentru care, dac\
era s\ pl\tim s\ se scrie pozitiv, ne tre-
buiau vreo 2 milioane de dolari.

O.V. Acum am citit c\ cei de la
Bucure[ti `ncearc\ s\-l readuc\ `n
aten]ie.

I.H.: Nu. Cei de la Bucure[ti au
`n cercat s\ mi-l fure pentru c\ erau in-
vidio[i pe ce se ̀ nt`mpla aici. ~mi aduc
aminte c\ mi-au propus chiar de la
edi]ia a doua s\ facem un duplex, trei
zile la Ia[i [i trei la Bucure[ti. {i am
spus c\ nu, las\, veni]i voi la Ia[i.
Reu[isem [i un mugure chiar pentru c\
m\ g`ndeam s\ dezvolt altfel ideea
asta, s\ fac [i turism cultural pe tema
aceasta. Ei, la edi]ia a patra a ap\rut [i
mugurele despre care v\ spun. A venit
un charter de la Tel Aviv cu 30 de c\ -
l\ tori care erau oameni boga]i special
ca s\ vad\ spectacolul \sta timp de do -
u\ zile, cum g`ndeam [i eu proiectul.
~n 2005 chiar am aranjat cu Vla di mir
Simon, cu ata[atul cultural al am-
basadei Israelului [i cu reprezentan]i
din Spania un festival european de
teatru. Ei ziceau a[a, cu degetul pe
hart\, „hai s\ pornim din nord din
Fran ]a [i Spania [i apoi ]u[ti! ̀ n Ro m= -
nia la Ia[i [i de aici o lu\m spre Po lo-
nia”. Am f\cut traseul cu degetul pe
hart\, umblam ca Stalin. Era vorba s\

`ncep `n 2007 aici iar festivalul. Mi-a
trecut prin cap s\-mi iau juc\ria [i s\
m\ mut aici. Dar dup\ aia am zis c\ nu
ar fi frumos. ~n fond [i la urma urmei
nu e proprietatea mea. Eu l-am inven-
tat pentru Teatrul Na]ional, s\ r\m`n\
acolo. 

O.V.: Pe aceea[i idee de turism
cultural a]i organizat [i Festivalul
In terna]ional de Teatru pentru Co -
pii [i Tineret FITCT Ia[i?

I.H: Evident, v\ da]i seama c\ asta
fac. Am reu[it s\ aduc aici trupe de pe
toate continentele numai din Australia
nu. Din Chile, Brazilia, Ca nada,
Statele Unite ale Americii, A sia, iar
din Europa nu mai spun. De a cum,
`ncet, ̀ ncet, m\ mi[c `n zona asta [i m\
duc mai departe pentru c\ el este deja
fixat [i deja are efecte pe care de altfel
le [i a[teptam. Deci vreau s\ zic c\,
dintr-o dat\, num\rul invita]iilor pe
care le primim noi ca s\ re pre zen t\m
Rom=nia este enorm. Nu le pu tem
onora pentru c\ trebuie bani [i, ̀ n plus,
ce s\ fac, s\ `nchid teatrul de la Ia[i [i
s\ m\ duc cu trupa prin lume? 

O.V.: Care s`nt copiii dumnea -
voastr\ de suflet?

I.H.: Am mai mul]i, [titi cum e
aici. {i la Teatrul Na]ional [i aici la
Lu ceaf\rul am observat asta. Dac\
am o premier\, cum am acum „Aven t-
urile [oricelului Chi]” pentru cei mici,
\sta este e copilul meu care ur mea z\
s\ se nasc\ acu[i, pe 20 mai. Evident
c\ ]in la el cel mai mult. Nu m\ pot
deta[a, s\ spun c\ asta o fac nu mai a[a,
de serviciu. O fac dac\ `mi pla ce, dac\
nu, nu. Nu m\ oblig\ ni meni
spun`ndu-mi „b\i, ia f\ tu pre mie  ra
asta sau cealalt\”.

O.V.: Spunea]i c\ scrisul este
pro fesia dumneavoastr\, iar cele lal -
 te activit\]i s`nt circumstan]e. To -
tu[i, dup\ 16 ani de teatru nu ave]i

ce va de spus aici?
I.H.: Restul s`nt joburi. Din acest

punct de vedere pot spune c\ [tiu foar -
te bine ce e [i cu lumea editurilor, la
fel [i `n zona politicilor culturale.
Chiar la un moment dat m-am `nt`lnit
cu Nae Caramitru, dup\ ce nu a mai
fost el ministru, [i mi-a spus s\-i e nu -
m\r ce a f\cut el bine [i ce a gre[it. Eu
am fost singurul director din sistem, [i
asta pe controlate, care a lucrat timp
de patru ani de zile cu demisia `n alb.
El trebuia s\ pun\ numai data c`nd se
a proba. ~n orice caz, a stat patru ani cu
demisia mea ̀ n buzunar, situa]ie care a
fost [i de stres, c\ `n orice mo ment
putea s\ semneze, iar eu s\ plec. C`nd
mi-a zis s\-i spun ce a fost bine [i ce a
fost r\u `n timpul mandatului s\u i-am
amintit [i de unele [i de al te le. La or-
ganizare este crim\ `n lumea a ceasta.
Au fost tot felul de ini]iative care tre-
buiau f\cute [i nu s-au f\cut. {i i-am
mai spus c\, dac\ pe perioada a ce ea el,
pre[edintele, sau altcineva, m\ puneau
pe mine ministrul Culturii o singur\
zi, de la ora 8.00 la 16.00, dar cu
condi]ia s\ vin\ toat\ lumea la serviciu
[i func]ionarele [i adjunctul „te asigur
c\ ministerul func]iona altfel pentru c\
partea asta de sistem o [tiu foarte bine.
{tiu [i unde se scurg bani aiurea, c\ se
scurg. Din bugetul \s ta foarte mic, de
avarie, s`nt da]i foarte mul]i bani pe
activit\]i aiurea.” 

O.V.: Care este masca dumnea -
voastr\ preferat\?

I.H. Cea care r`de [i pl`nge. Sim-
 bo lul teatrului.

IIuulliiaa  CCIIUUHHUU
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� interviu cu Ioan Holban, directorul Teatrului pentru Copii [i Tineret „Luceaf\rul” din Ia[i 

Istoricul literar lucreaz\ cu lespezi, cu morminte

„C`nd scrii un text despre o carte proast\ `]i consumi [i nervii la greu”

Cei de la Bucure[ti au `n cer cat
s\-mi fure Festivalul In ter na -

]ional de Teatru „A vramGold fa den”
pentru c\ erau in vidio[i pe ce se
`nt`mpla aici.



„At`ta timp c`t vor exista aba-
toare vor fi r\zboaie.” 

Lev Tolstoi

Am plecat pentru dou\ zile `ntr-o
excursie `n Republica Moldova,
printr-un proiect realizat de Aso-
cia]ia Tinerilor Rom=ni din Afara
Grani]elor. Scopul plec\rii, intitu-
lat\ sugestiv „Cunoa[te Basarabia”,
c`t [i al `ntregii campanii din care
a f\cut parte, „Adev\rata Basara-
bie”, era acela de a oferi rom=ni-
lor de partea aceasta a Prutului
ocazia s\ cunoasc\ realitatea din
Basarabia, asem\n\rile dintre oa-
meni, cultur\, tradi]ii, religie [i is-
torie. O ini]iativ\ de l\udat, av`nd
`n vedere c`t de pu]in [tim despre
acest p\m`nt [i ai s\i oameni cu
care pretindem c\ ne `nfr\]im. Am
descoperit pe drum, sau mai de-
grab\ mi s-a confirmat, av`nd `n
vedere c\ nu era prima oar\ c`nd
mergeam acolo, c\ nu ne separ\
doar o grani]\ nedreapt\, ci [i mul-

te idei, moduri de a g`ndi [i de a
privi istoria, care de dou\ sute de
ani e modelat\ de tovar\[ii mai de
la r\s\rit.

Aparent ne-am pierdut, pentru
c\ de vreo jum\tate de or\ mergem
pe un drum de p\m`nt al naibii de
pr\fuit [i nu se `ntrez\re[te nimic.
Dar nu mai conteaz\, am golit deja
c`teva PET-uri de Chi[in\u, Petric\
[i-a scos clarinetul [i `ncepe a c`n-
ta „Casa mea”, „S\-mi c`n]i, cob-
zar” [i alte melodii vechi rom=ne[ti,
spre deliciul nostru, pentru c\ ne-am
str`ns `n jurul lui, ascult`ndu-l. Din
c`nd `n c`nd, cineva `[i face curaj [i
mai fredoneaz\ [i c`te un vers sau
o strof\ `ntreag\.

La bbiseric\
Orheiul Vechi e considerat de

vreun an `ncoace rezerva]ie natu-
ral\ [i, ca s\ intri, trebuie s\ pl\-
te[ti o tax\ modest\. Nimic r\u `n
asta. Cultura, ca orice alt serviciu

sau bun, trebuie remunerat\. ~ns\
dac\ e[ti cet\]ean al Republicii
Moldova dai un leu, iar dac\ ai ce-
t\]enie rom=neasc\ trebuie s\ dai
de zece ori mai mult, adic\ 10 lei
moldovene[ti. Din nou, suma nu e
mare (echivalentul cam a 2,8 lei
rom=ne[ti), `ns\ discriminarea e
clar\. S`ntem astfel anun]a]i de c\-
tre doamna de la biroul din antica-
mera muzeului c\ „s`ntem str\ini”,
de aceea diferen]a de pre], c\ci to]i
str\inii pl\tesc a[a. ~mi pare `ns\
for]at\ delimitarea asta, ca [i cum
rom=nii de peste Prut ar fi la fel
de str\ini ca ungurii sau nem]ii. La
fel p\]isem [i la Muzeul de Etno-
grafie [i Istorie Natural\ din Chi-
[in\u, unde am cutezat s\ `ncer-
c\m s\ intr\m cu carnetele de stu-
dent din Rom=nia. „A[a e c`nd ma-
joritatea institu]iilor statului s`nt
controlate de comuni[ti”, `mi spu-
ne cineva din grup.

~nainte s\ intr\m `n ora[, Ion se
ridic\ [i aga]\ un tricolor de pri-
mul geam din dreapta al autocaru-
lui.

~n oora[
~n Chi[in\u, `n centru, la multe

magazine, sau c`nd opresc pe ci-
neva pe strad\ s\ `ntreb de vreun
loc, de cele mai multe ori s`nt `n-
t`mpinat `n limba rus\. C`nd oa-
menii observ\ c\ vorbesc rom=n\
schimb\ [i ei registrul, `ns\ nu de
pu]ine ori observ c\ li se schimb\
[i atitudinea. Devin mai reci, mai
re]inu]i. Mi s-a ̀ nt`mplat chiar la un
moment dat ca doi ru[i sau doar
basarabeni rusofoni [i rusofili s\-n-
ceap\ s\ r`d\ de mine c`nd au v\zut
c\ nu ne-n]elegem. Dar asta nu e
doar acolo. {i noi, din p\cate, ne
purt\m de multe ori la fel. L\s`nd

la o parte cazurile extreme, `n care
unii rom=ni manifest\ ur\ f\]i[\ fa]\
de basarabeni, [i o parte dintre cei
care spun c\ s`nt de acord sau chiar
pro unire tot, involuntar, se poart\
altfel cu copiii acestui popor care
nu ne este mai diferit dec`t arde-
leanul de dobrogean. Mul]i `i con-
sider\ `napoia]i, r\i, primitivi, f\r\
s\-[i dea seama c\-n felul \sta `[i
compromit propriul intelect. Am
fost, de exemplu, `n cursul s\pt\-
m`nii, la trei piese de teatru, una
rom=neasc\ [i dou\ scrise [i jucate
de moldoveni. Cele din urm\ mi 
s-au p\rut considerabil mai bune.
{i mai s`nt dintre studen]i care cred
c\ n-ar trebui ca tinerii de peste
Prut s\ primeasc\ burse din partea
statului rom=n sau s\ aib\ gratui-
tate la cazare, de parc\ nu le este
deja destul de greu s\ se adapteze.

Ne oprim undeva la o teras\ s\
ciocnim un pahar. Cineva strig\
„Nazdrovia”, dar un al doilea `l
corecteaz\: „Hai mai bine s\ zi-
cem «noroc»!”.

Pe mmalul NNistrului
Ajungem la Vadul lui Vod\, la

vreo doi kilometri de Nistru. Se-n-
sereaz\ [i ne preg\tim de gr\tar.
Abia acum apuc\m s\ ne cunoa[-
tem mai bine, s\ afl\m chestii unul
despre cel\lalt [i s\ schimb\m
c`teva vorbe. E [i Boris Jelzin cu
noi, l-am luat din vama Leu[eni
cu 5 euro cincizeci. Dup\ m`ncare
urmeaz\ dansul, la care am fost
destul de u[or p\c\lit s\ m\ al\tur,
de[i de obicei m\ ab]in. Poate nu
ne d\m seama pe moment, dar
dansul \sta tradi]ional rom=nesc,
hora, chiar se potrive[te [i `]i indu-
ce f\r\ s\ vrei sentimentul de unire.
Pentru c\, la sf`r[itul serii, ne

sim]im cu to]ii mai apropia]i unul
de cel\lalt, mai prieteni [i mai `n
largul nostru.

Pe ddrum
M`nc\m ceva repede [i ne por-

nim `napoi spre Ia[i, cu o oprire `n
Chi[in\u, la fabrica de bomboane
Bucuria [i la o m\n\stire. Petric\
revine la c`ntat [i de data asta bem
ca basarabenii, [ase oameni dintr-o
can\. Turn\m, d\m peste cap [i
d\m paharul mai departe. Undeva,
pe drum, ne oprim s\ primim un
pachet de la mama lui Sergiu, care
ne-a f\cut pl\cinte [i ne-a trimis [i
c`]iva litri de vin ro[u. Mai facem
astfel o hor\, de data asta a c`rna-
]ilor, pl\cintelor [i vinului, pe mar-
ginea [oselei, pe o bucat\ de iarb\.
Restul drumului `l dormim [i mai
lu\m trei litri de Boris Jelzin de la
vam\.

***
Ajungem `n Ia[i pe la miezul

nop]ii, obosi]i, dar cu un sentiment
pl\cut, cald. Ne str`ngem m`inile [i
ne promitem s\ ne revedem, m\car
`ntr-o formul\ par]ial\ fa]\ de cea
de-acum.

Singurul lucru de care mi-a p\-
rut r\u e c\ nu s-a `nscris mult\
lume ([i m\ refer la studen]ii rom=ni)
la aceast\ excursie, care a costat
cam c`t o noapte mai serioas\ de
b\ut. Tot spunem c\ s`ntem pro uni-
re, ne batem cu pumnul `n pieptul
pe care ne [ade tricoul cu „Basara-
bia, p\m`nt rom=nesc” f\r\ s\ [tim
c\ ne referim la o Basarabie pe
care nu o cunoa[tem, o Basarabie
frumoas\ dar zbuciumat\, o Basa-
rabie de care de multe ori, f\r\ s\
vrem [i f\r\ s\ recunoa[tem, ne
cam ferim. Eu m\ simt mult mai
apropiat de [i mai la locul meu `n
lini[titul dar fr\m`ntatul Chi[in\u,
acest ora[ ca un diamant ne[lefuit,
dec`t `n aglomeratul Bucure[ti sau
cosmopolitul Cluj. {i probabil mul]i
ar sim]i la fel dac\ ar avea curiozi-
tatea [i un strop de n\zuin]\ de a
trece pentru prima dat\ Prutul,
m\car de dragul istoriei [i nu doar
pentru votc\ ieftin\ [i ]ig\ri.

C\ci p`n\ s\ ne unim mai avem
multe Pruturi de trecut.

Ioan SSTOLERU

Un r`u, o grani]\, un popor

RREEPPOORRTTAAJJ1100

H\urile dintre România
[i Republica Moldova

s`nt `nc\ ad`nci. Chiar
dac\ am ridicat Podul de
Flori [i am rupt s`rma
ghimpat\, deseori `]i ia
mai mult s\ ajungi de la
Ia[i la Chi[in\u dec`t dru-
mul f\cut p`n\ la
Bucure[ti, cu toate c\ 
distan]a e de trei ori mai
mic\. {i asta nu doar din
cauza problemelor de la
vam\. Oric`t de mult nu

ne-ar pl\cea s-o
recunoa[tem, s\m`n]a de
otrav\ 
plantat\ de „tovar\[ii”
din est a prins at`t de
ad`nci r\d\cini `n
p\m`ntul dintre Prut [i
pu]in peste Nistru `nc`t
am ajuns s\ ne consi-
der\m, f\r\ s\ vrem,
dou\ popoare diferite.
{i, chiar dac\ nu o
spunem, de multe ori a[a
ne comport\m.

Podul de Flori [i spinii dintre maluri
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 f\r\ s\ ne d\m seama, dansul tradi]ional, hora, ne
apropie [i-nfr\]e[te

Tot drumul cu tricolorul `n geam

La 16 mai se `mplinesc 200
de ani de la Pacea de la Bucu-
re[ti din 1812 [i semnarea trata-
tului ruso-turc, `n urma c\ruia ]i-
nuturile Hotin, Soroca, Orhei,
L\pu[na, Greceni, Hot\rniceni,
Codru, Tighina, C=rlig\tura,
F\lciu, partea r\s\ritean\ a ]inu-
tului Ia[ilor [i Bugeacul au tre-
cut `n m`na Imperiului Rus. Ul-
terior, acestea au fost denumite
Basarabia.

Pentru a „serba” aceast\ da-
t\, aproximativ 7.000 de oameni
au umplut duminic\, 13 mai, str\-
zile Chi[in\ului. Ace[tia au ce-
rut reunirea spa]iului pruto-nis-
trean la Rom=nia [i plecarea ar-
matei ruse de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova [i Transnistriei.
„Toat\ istoria noastr\ au f\cut
a[a, au spus c\ ne elibereaz\ c`nd
de fapt ne-au subjugat. Vrem s\
plece de la Nistru”, a spus Tati-
ana Miron, femeie care a venit
tocmai din Italia pentru acest

eveniment. Manifestan]ii au pro-
testat `n mod simbolic `n fa]a
ambasadelor Rusiei [i Turciei,
cele dou\ p\r]i care au semnat
tratatul din 1812. Sf`r[itul eveni-
mentului a fost marcat printr-un
concert la Teatrul de Var\, loc
folosit adesea `n timpul mi[c\rii
de eliberare na]ional\ de la sf`r-
[itul anilor ’80 din Basarabia.

Dou\ secole de dezbinare

16 mai, zi de doliu na]ional



De domnul Trofin a auzit toat\
suflarea din Bude[ti, de[i nu to]i s-au
`ntrebat de ce dintr-una din c\su]ele
satului lor r\sun\-n fiecare zi valuri
de note, ca dintr-un amfiteatru de con-
certe. R\spunsul a venit celorlal]i ca
o str`ngere de m`n\ cald\ [i-un z`m-
bet larg, degajat. ~n 2001, c`nd o ca-
s\ b\tr`neasc\ a `nceput s\ prind\
conturul pe care nu-l mai are nici o
alta de pe uli]\, unii au ridicat din
umeri, al]ii au s\ltat ochii curio[i [i-
au b\tut la u[\. A[a l-au cunoscut pe
Iulian Arcadi Trofin [i pe „doamna
mea, Camelia”, iar `n mijlocul c\-
minului lor [i-au plimbat privirile pe
curbele elegante [i lucioase ale pia-
nului negru. 

„Aici am ales s\ ne continu\m
aventura”, `mi spune, cu un colorat
accent italian, domnul Trofin, ̀ n timp
ce porti]ele metalice scunde se deschid
`nspre o curte verde, `n care florile-[i
a[teapt\ bobocii de mai. „Eu s`nt mu-
zician”, declamase acela[i glas doar
c`teva minute `nainte, rup`nd parc\
voalul de praf ridicat de pe [oseaua
`ngust\ a s\tucului. Ca o carte de vi-
zit\, din spatele ochelarilor fumurii,
ochii lui z`mbesc [i-acum, `n timp ce
alung\, bl`nd, un pisoi cenu[iu, tol\-
nit de-a lungul micului pod din fa]a
intr\rii. M\ strecor pe l`ng\ el [i m\
las condus\ spre u[a din lemn cafeniu,
iar gazda mai inspir\ o gur\ de aer din
lini[tea de-afar\ [i apas\ pe clan]\. Pi-
soiul `ntoarce calm privirea `nd\r\t,
ca [i cum ar [ti de ce am venit. 

Din prag, ochii fug `nt`i la pianul
din st`nga, pe lemnul c\ruia se re-
vars\ lumini de amiaz\ prin fiecare

geam `nalt decupat pe perete. {i, cu
pas cu pas, `n `nc\perea de la parter
se traseaz\ liniile unui salon de muzi-
c\ simplu, dar distins. E-at`ta lini[te
`nc`t `]i po]i imagina cum sun\ cla-
viatura sub ap\sarea unor degete ne-
v\zute. „Am g\sit locul cam r\u c`nd
ne-am `ntors [i-am `ncercat s\-nno-
bil\m totul cum am putut. Acela…”,
se opre[te c`teva clipe ca s\-mi diri-
jeze privirea c\tre un col] al came-
rei, „este peretele casei vechi `n care
s-a n\scut so]ia mea. Eu am fost
«implantat»”, continu\ z`mbind. 

N\scut `n Piatra Neam], dar ple-
cat la 13 ani `n Ia[i, la Liceul de
Muzic\ de pe-atunci, t`n\rul Iulian
nu e greu de ghicit `n tr\s\turile bl`n-
de ale b\rbatului de-acum. „ Au urmat
dup\ aceea cursurile Conservatorului
la sec]ia pian principal [i-am termi-
nat studiiile `n 1982. ~n ’85 am ple-
cat `n str\in\tate, `n Italia. |sta a fost
destinul meu”, `[i `ncheie entuzias-
mat vorbele, c-o mul]umire care pare
s\ cuprind\ o-ntreag\ via]\. {i-n timp
ce apa clocote[te pentru cafea `n bu-
c\t\rie, r\m`n singur\ o clip\ pe foto-
liul negru, r\t\cindu-mi ochii printre
tablourile ag\]ate pretutindeni, cu chi-
puri [i bra]e ce cuprind, pe r`nd, o vi-
oar\, un flaut ori se-apleac\ `ncordat
deasupra pianului. 

Dou\ ccol]uri dde llume 
Camila Schwimer coboar\ sc\-

rile, tulbur`nd lini[tea salonului, [i
salut\ c-o v\dit\ nuan]\ englezeasc\
`n voce, care s-a ag\]at de limba ma-
tern\ `n cei 15 ani `n care „acas\” a
`nsemnat Los Angeles. „Eu am ple-
cat dup\ revolu]ie”, `mi spune ea `n
timp ce se a[az\ pe canapea.

„Cred c\ sim]eam mai mult limi-
tele comunismului [i-atunci am
hot\r`t s\ spa]iez”, aminte[te dom-
nul Trofin. ~n 1985 a c`[tigat un con-
curs interna]ional de impresariere
artistic\ [i a plecat cu un pa[aport de
lucru s\ colaboreze cu o academie
de muzic\ [i balet din Italia, care i-a
r\mas, vreme de 25 de ani, baza la
care se `ntorcea din fiecare c\l\torie.
„ Am pl\tit taxe statului rom=n timp
de vreo patru ani, dup\ care am re-
fuzat s\ mai pl\tesc [i din acel punct
am fost «fugit». Acolo, `n schimb,
m-am sim]it ca [i cum apar]ineam
Italiei”, `[i aminte[te pianistul, f\r\
s\ regrete `ns\ c\ s-a `ntors. 

C`nd a ajuns ̀ n Emilia Romagna,
se vorbea de nu mai mult de 150 de
rom=ni `n marile ora[e italiene[ti, iar

ast\zi `n regiune se-aud vocile a c`-
torva zeci de mii. „Dup\ ’90, atunci
c`nd s-a produs un flux extraordinar
al rom=nilor `nspre Italia, am fost
pu]in… se cheam\ «controcorrente»”,
poveste[te el, amuzat de-o ironie a
lucrurilor care pe mul]i `i uime[te.
~ncearc\ s\-mi explice de ce s-a `n-
tors, iar glasul so]iei `l `ntrerupe viu,
ca un final `nfl\c\rat al unei sim-
fonii. „O spiritualitate. Ne-am n\scut
aici, r\d\cinile ne-au chemat `napoi
[i noi am venit cu dragoste. E-adev\-
rat c\ am venit `napoi ca oameni
schimba]i…”, se stinge m\rturisirea
ei, pierz`ndu-se `n amintirea lucrurilor
pe care-au `ncercat s\ le cl\deasc\ aici,
`mpreun\. S-au cunoscut `n ]ar\, dar
s-au reg\sit `n America [i, acolo,
dintr-o via]\ `n Europa [i una `n
America, au avut de ales o nou\ „ba-
z\”. S-au `ntors, p`n\ la urm\, acas\. 

Au `nfiin]at, `n 2004, la Bude[ti,
Funda]ia „Iulian Arcadi Trofin”, o
m`n\ de proiecte prin care `ncearc\
s\ „fac\ diferen]a ̀ n via]a cuiva”, cum
spun am`ndoi, vorbind at`t de micu-
]ii piani[ti ai domnului Trofin, c`t [i
de oamenii din Bude[ti care le cer
ajutorul. „~n momentul `n care am
venit, ne-au b\tut la u[\ tineri care
cereau bani. I-am `ntrebat mai t`rziu
de ce nu muncesc [i ne-au spus sim-
plu «n-avem [coal\». {i-atunci am
format un curs de meserii”, `mi spune
doamna Camelia, c\reia `i str\luce[-
te ̀ n ochii albastru-verzui mul]umirea
c\ a `n]eles, `ntr-un final, c\ ajutorul
cel mai s\n\tos nu era cel imediat.
S-au [colarizat atunci, `n primul an,
nou\ tineri, iar [ase dintre ei s-au an-
gajat [i lucreaz\ [i astazi, ̀ ntorc`ndu-le
adesea mul]umirea descurc`ndu-se
singuri.

Din ssufletul aartelor 
frumoase

„Un alt proiect drag a fost «{coa-
la dup\ [coal\». Aveam `n minte c`-
teva institu]ii din str\in\tate pe care
le-am vizitat cu diferite ocazii [i viziu-
nea mea a fost ca fiecare copil din
lume s\ poat\ studia `n acela[i fel”.
Femeia `[i justific\ aprins m\nunchiul
de bine pe care-au reu[it s\-l fac\ aici,
`n satul `n care copiii n-aveau curent
electric [i nu-[i puteau face temele.
~ns\, de pe fotoliul vecin, domnul Tro-
fin o prive[te duios [i [tie c\ dorin]a
lor comun\ a fost s\ schimbe men-
talitatea celor de-acas\ nu cu for]a,
ci prin cultur\ [i cu siguran]a faptu-
lui c\ oamenii nu se schimb\ peste

noapte. „A fost o lec]ie [i pentru noi
fiindc\ la `nceput eram ner\bd\tori
s\ oferim, scoteam o gr\mad\ de bani
f\r\ s\ cr`cnim [i asta nu era `ntot-
deauna eficient. Deci am `nv\]at s\
ajut\m”, o completeaz\ el, aprob`n-
du-se reciproc din ochi, cu sur`suri
p\rinte[ti. 

Doamna Camelia le-a ̀ mprumu-
tat engleza perfect\ copiilor din sat
[i i-a f\cut s\ vin\ ziua la ore de dra-
gul [colii de dup\ program. Dintr-un
alt unghi, so]ul a ridicat capacul cla-
viaturii [i i-a chemat pe micu]i s\ se
`ndr\gosteasc\ de „clapele acelea ve-
chi din 1977”. „Pianul a r\mas `n
Rom=nia mereu. Acum [i-a g\sit lo-
cul la Bude[ti [i to]i cei care trec pe-
aici spun c\-i st\ foarte bine”, spune
m`ndru domnul Trofin. Cei doi n-au
uitat de c\l\toriile care le-au schim-
bat vie]ile [i au cl\dit, pe l`ng\ un zid
vechi, un salon de muzic\. „Te afli
deja `n sediul funda]iei noastre”, z`m-
be[te domnul Trofin, l\murindu-m\
c\ tot ce se ̀ nt`mpl\ la Bude[ti, ̀ n ca-
sa lor, se personalizeaz\, devine una
cu oamenii pe care-i schimb\ [i chiar
cu ei doi. „E minunat, e un vortex de
energie extraordinar. {i nu m-am re-
tras `ntr-un soi de sih\strie. De fapt,
valizele-mi s`nt mereu preg\tite de
plecare. Chiar `n cur`nd eu voi pleca
la Bologna, so]ia `n Colorado. Dar
tot aici ne `ntoarcem.”

Dup\ mmoda llui SSchubert
Ferestrele mari las\ s\ se vad\

culoarele verzi din gr\dina ce separ\
cas\ de p`r`ul care traverseaz\ co-
muna F\urei. Maestrul `l iube[te, a[a
cum iube[te p\durea de dincolo de
deal, lini[tea [i aerul s\n\tos pe care-l
respir\ la Bude[ti. La fel de mult pre-

cum `[i iube[te [i arta. Acum, `ns\,
dup\ mai bine de 800 de apari]ii pe
scenele Canadei, Elve]iei, Ungariei,
Italiei sau Sco]iei, prefer\ s\ `ndru-
me alte m`ini pe clapele pianului s\u.
„Aventura concertistic\ eu mi-am
tr\it-o cu v`rf [i `ndesat [i probabil
c\ la un moment dat voi sim]i nevoia,
din nou, s\ evadez `n maniera aceasta.

Deocamdat\, `ns\, simt nevoia s\-i
ajut pe tineri s\ descopere aceste lu-
cruri extraordinare, pentru c\ mul]i
dintre ei pierd aceast\ [ans\”, `mi
spune cu regret. „~ncerca]i s\ afla]i
c`]i mai apuc\ drumul Conservato-
rului dup\ liceu. R\spunsul d\ valoa-
rea e[ecului care m\ doare”. 

Chiar dac\ `n ce[ti cafeaua s-a
r\cit, vorbele pianistului se aprind mai
abitir acum. Scotoce[te c`teva minute
printr-o colec]ie de albume cu film\ri
de prin saloanele m\re]e `n care [i-a
dus discipolii. Iar c`nd ecranul ̀ ncepe
s\ p`lp`ie [i se aude c`ntec aprig de
pian, aproape se arunc\, `nsufle]it, pe
fotoliul din piele, afund`ndu-se `n el
`n timp ce deruleaz\ c`teva minute din
`nceputul filmului. ~nc\perea prinde
via]a sunetului, se transform\ `n oaza
aceea a „trofiniadelor”, saloanele ca-
re adun\, la casa din Bude[ti, prie-
teni ai artelor de peste tot. „Dup\ mo-
da lui Schubert”, spune pianistul com-
plice [i cu o `nc`ntare `n glas, `n timp
ce-[i aminte[te de discu]iile ce se `n-
cing `n cas\, pe sc\unele a[ezate pre-
tutindeni. „Bine`n]eles, atunci se cere
[i-un moment muzical. De fiecare dat\
oamenii se a[teapt\ la un moment mu-
zical din partea mea, fie c\ s\rb\to-
rim Cr\ciunul, fie pur [i simplu… ve-
nirea prim\verii”, adaug\ el, recu-
nosc`nd c\, de[i c`nt\ mai pu]in de
c`nd s-a `ntors `n ]ar\, n-a uitat atin-
gerea bl`nd\ a clapelor.

Filmul ajunge la minutul repre-
zentativ pe care-l caut\ domnul Tro-
fin din butoane [i o hora staccato
(n. red.: fragment muzical, interpretat
alert la vioar\, ̀ n ritm de hor\) love[te
pere]ii salonului cu `nfl\c\rare. Apoi
nu mai pu]in de opt m`nu]e se armo-
nizeaz\ pe aceea[i claviatur\ `ntr-o
suit\ de colinde „care i-au f\cut pe
rom=nii din salonul acela italian s\
pl`ng\ `ntr-o sear\ de decembrie”.
La fiecare nou\ pies\, roste[te nume
[i `n[iruie premiile copilului ce c`nt\
dup\ tainele `nv\]\torului s\u. Multe
din ele s`nt `nso]ite de c`te-o burs\ la
academii din Sco]ia ori Italia, de[i
unora le po]i num\ra v`rsta pe degete.
Apas\ ritmic cu degetele pe teleco-
manda argintie, ca pe o claviatur\ m\-
runt\. „Uite, vezi, prin ei am reu[it
s\ facem un cap\t de pod”, ̀ mi spune
domnul Trofin, explic`nd c\ prin fie-
care concert nu face dec`t s\ mai che-
me o verig\ `ntr-un lan] de oameni pa-
siona]i, care ]in unul la cel\lalt. „Chiar
ast\zi m-a sunat Andrei [i mi-a spus
«domnu’ Iulian, eu s`nt la Napoli.
Vin s\ v\ v\d pe dumneavoastr\ [i pe
b\ie]i la Bologna!»”, iar vorbele-i s`nt
`ntrerupte de un sur`s sincer [i m`ndru.

De m`ine `ncep repeti]iile. Italia
`l a[teapt\ cu echipa de piani[ti, iar
reprezenta]ia trebuie s\ le fie demn\
[i s\ vorbeasc\, pe note, despre locu-
rile din care vin. De m`ine, satul o s\
r\sune iar\[i a Bach prin fiecare un-
gher, iar oamenii vor trece micul po-
de] din fa]a u[ii [i vor bate, cer`nd
ajutor. Atunci, doamna Camelia le
va ie[i `n `nt`mpinare, vorbindu-le cu
dulce [i sofisticat glas, iar concertul
din salon va continua. „A[a e la noi,
e-o aventur\. Iar aventura cea mai
frumoas\ mi-a fost [i-mi r\m`ne cea
a cunoa[terii”.

Anca TTOMA
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Drumul `napoi spre cas\
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Domnul Trofin [i so]ia sa, Camila Schwimer

 so]ii au `nfiin]at `n 2004 funda]ia „Iulian Arcadi Trofin”,
pentru a-i ajuta pe tinerii din sat  „ne-am n\scut aici,
r\d\cinile ne-au chemat [i noi am venit cu dragoste”

~n Bude[ti, lini[tea satului se c`nt\ la pian
Abia opt ani tre-

cuser\ din via]a
maestrului c`nd a atins,
ba pe alb, ba pe ne-
gru, clapele pianului,
pentru prima oar\, `n
fa]a unei s\li de con-
cert. De-atunci, peste
amintirea aceea t`n\r\
s-au a[ezat c\l\torii `n
toate col]urile lumii,
aplauze, z`mbete de
copii [i mult drag de
muzic\. Iulian Arcadi
Trofin a str`ns `n suflet
toate `mplinirile, toate
culorile saloanelor de
art\ ale Italiei [i le-a
`nchis `n cutia pianului
care umple acum casa
din Bude[ti. Acolo, `n
satul lini[tit din comu-
na F\urei, `[i adun\
ucenicii ca s\ le plim-
be, cu `mp\timire, de-
getele peste claviatur\.
Iar ei s\ devin\ „acel
ceva m\re] pentru care
s-au n\scut”.

Lec]iile private au trimis copiii
la concerte interna]ionale



La mas\ cu amintirile
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Dup\ un [ir de sanc]iuni ca-
re au vizat `njum\t\]irea licen]ei
audiovizuale a postului de tele-
viziune OTV, Dan Diaconescu
a ob]inut ̀ n instan]\ suspendarea
deciziei Consiliului Na]ional al
Audiovizualului (CNA). Salva-
rea OTV-ului a venit din partea
Cur]ii de Apel Bucure[ti, care a
admis vineri solicitarea de sus-
pendare a deciziei CNA. Chiar [i
a[a, situa]ia r\m`ne neclar\, avo-
catul lui Dan Diaconescu spu-
n`nd c\, `n zilele care urmeaz\,
se va discuta o a patra cerere de
reducere a licen]ei, emisiunea
„Dan Diaconescu Direct” urm`nd
s\ fie scoas\ din grila de progra-
me `ncep`nd cu 17 mai. Locul a-
cesteia va fi luat de o alt\ emisi-
une ale c\rei coordonate vor fi su-
puse spre aprobare administra-
torului judiciar p`n\ cel t`rziu pe
15 mai.

Administratorul special al SC
Ocram Televiziune SRL, Dia-
na Voiculescu, a explicat c\ se
va asigura c\ toate „emisiunile di-
fuzate vor respecta ̀ ntocmai preve-
derile legale `n materie, `n caz
contrar urm`nd ca administratorul
judicar s\ dispun\ scoaterea din
gril\ a emisiunilor respective”.
Chiar dac\ Dan Diaconescu se
vede ̀ ngr\dit de sanc]iuni [i limi-
t\ri ale libert\]ii de expresie ̀ n e-
misiuni, acesta a semnat hot\r`rea
cu men]iunea „am luat la cuno[-
tin]\.”

Prima dintre sanc]iuni a fost
primit\ pe 27 martie, postul  av`nd
dreptul s\ mai difuzeze p`n\ pe
28 septembrie, iar cea de-a doua,
ca urmare a publicit\]ii electo-
rale, a restr`ns dreptul de a emite
p`n\ pe data de 4 iulie. Sanc]iu-
nile au atins un prag f\r\ prece-
dent `n istoria CNA dup\ [edin]a
din 24 aprilie, care a hot\r`t o re-
`njum\t\]ire a licen]ei. Astfel, pos-
tul mai putea emite doar p`n\ la
sf`r[itul lunii mai. De[i publicita-
tea politic\ nu este permis\ `n a-
fara perioadei de campanie elec-
toral\, iar decizia CNA a fost a-
preciat\ ca fiind una corect\, avo-
catul C\t\lin Fenechiu o vede ca
fiind „un abuz f\r\ margini `ntr-o
lume civilizat\” [i este sigur c\
vor avea c`[tig de cauz\. Diaco-
nescu se consider\ fiind o victi-
m\ a luptei politice pe care o are
cu Traian B\sescu, dar [i a mem-
brilor CNA, care, ̀ n viziunea sa,
s`nt doar reprezentan]ii unor par-
tide politice. 

Oricare ar fi finalitatea acestor
decizii, Dan Diaconescu va tre-
bui s\ solicite o nou\ licen]\ au-
diovizual\ dac\ va mai vrea s\ se
proclame pre[edintele poporului
`n fa]a rom=nilor.

M\d\lina OOLARIU

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

Cum locul r\mas liber pe sca-
unul Ministerului Educa]iei dup\
plecarea Corinei Dumitrescu tre-
buia ocupat imediat, Victor Ponta
l-a ales s\pt\m`na trecut\ pe sena-
torul Ioan Mang.  Dup\ audierile ̀ n
comisiile de specialitate ale Par-
lamentului acesta a fost `nvestit `n
func]ie. 

Dar nici bine nu [i-a ales Ioan
Mang biroul, c\ au [i `nceput s\ a-

par\ suspiciunile `n leg\tur\ cu ve-
ridicitatea unei lucr\ri [tiin]ifice `n
limba englez\ publicate `n octom-
brie 2011 `n revista Universit\]ii din
Oradea. Sub denumirea de „VHDL
implementation of an error detec-
tion and correction module based
on Hamming code”, lucrarea sem-
nat\ de c\tre noul ministru con]ine
pasaje preluate dintr-un studiu din
2004 a lui Simon Tam. Acestuia i-a
fost adus\ acuza]ia c\ „a plagiat do-
u\ articole de specialitate, reprodu-
c`nd pasaje [i tabele preluate din tex-
te mai vechi care apar]in altor au-
tori” (Mediafax.ro, mar]i, 8 mai).
Pre[edintele PDL, Emil Boc a cerut
demisia Ministrului Educa]iei pe
baza acestor specula]ii.

~ntrebat de c\tre un deputat al
PDL ce va face dac\ acuza]iile se
vor dovedi reale, Ioan Mang a r\s-
puns calm „Voi demisiona imediat

din func]ia de ministru”. Acesta a
mai ad\ugat c\ nu ar fi vorba de pla-
giat, ci de neputin]a criticilor s\i de
a `n]elege o lucrare [tiin]ific\, dar
[i de „teama unora care au patronat
acest minister c\ au pierdut contro-
lul asupra lui” (Adevarul.ro, mier-
curi, 9 mai).

La nici patru zile de la `nvesti-
rea `n func]ie, pe data de 10 mai e-
xistau deja [apte cazuri de lucr\ri
presupus `nsu[ite [i trei confirm\ri
venite de la oamenii de [tiin]\ str\-
ini ale c\ror materiale au fost pre-
luate de c\tre Ministrul Educa]iei.
Iar cu c`teva minute `nainte de mie-
zul nop]ii, premierul Victor Ponta
anun]a c\ a cerut Academiei Rom=-
ne ca un grup de speciali[ti din ca-
drul institu]iei s\ verifice aceste a-
cuza]ii, preciz`nd c\ „dac\ se con-
firm\, ministrul va trebui s\ p\r\-

seasc\ func]ia” (Hotnews.ro, vineri,
11 mai).

Mai mult, consider`nd c\ nu are
nimic de ascuns [i „va l\sa justi]ia
s\ fac\ dreptate în acest caz”, mini-
strul a r\spuns invita]iei lui Victor
Ciutacu `n emisiunea “Vorbe Grele”,
unde a sus]inut c\ are o rela]ie bun\
cu premierul [i acesta „nu mi-a cerut
s\ demisionez `nc\, dar voi face a-
cest lucru dac\ ajut\ partidul [i ima-
ginea Guvernului” (Antena3.ro, 12
mai). 

Ioan Mang nu-[i face griji ̀ n ce-
ea ce prive[te `nvinuirile [i le cata-
logheaz\ ca fiind „ac]iuni politice al
c\ror scop ar fi crearea de haos în
sistemul de înv\]\m`nt”. Mai mult,
acesta a declarat c\ `i va da `n jude-
cat\ pe cei care `l acuz\ de plagiat
[i, `n ceea ce prive[te p\r\sirea
func]iei, c\ „deocamdat\,nu m\ g`n-
desc s\ demisionez. Avem mult\
treab\ de f\cut la Educa]ie”.

M\d\lina MMORARU 

Pre[edinte cu
jum\tate de

norm\

Sesiune de copiat la minister
 la nici patru zile de la `nvestirea `n func]ie existau
deja [apte cazuri de lucr\ri presupus `nsu[ite

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
– 

N
r. 

43
0 

– 
14

 -
 2

0 
m

ai
 2

01
2

„Sceptic s`nt `mpotriva tinerilor
aspiran]i. Am constatat c\ nu prea le
place s\ li se dea sfaturi b\tr`ne[ti.
{i au dreptate. Oscar Wilde spunea
c\ «E o prostie s\ dai sfaturi, iar
s\ dai sfaturi bune e de-a dreptul
catastrofal»."

A[ezat la o mas\ cu picioare ro-
[ii ce se asorteaz\ cu vi[iniul corti-
nei [i acoperit\ cu un soi de catifea
neagr\, Radu Beligan `[i a[teapt\
spectatorii. E precum un `nv\]\tor
care are mult prea multe de spus `n-
tr-un timp at`t de scurt, `ns\ e r\b-
d\tor. Prive[te pu]in spre noii s\i e-
levi de la care nu-[i poate lua ochii
[i `[i a[az\ mai bine ochelarii pen-
tru a parcurge colile de confesiuni pe
care le are preg\tite. Astfel, cu o lu-
min\ ce cade doar c`t s\-i sus]in\ des-
t\inuirile [i o p`nz\ pe care s`nt de-
rulate fotografii `n sepia sau alb-ne-
gru, vocea sa domoal\ vine ̀ n com-
pletarea or`nduirii.

Cu un calm ce st`rne[te curiozi-
tatea publicului, maestrul hot\r\[te
`nc\ de la `nceput c\ „nu-i po]i
convinge pe to]i de valoarea ta ̀ n ar-
t\ dec`t cu mult\ trud\” [i `i citeaz\
pe Fred Astaire, Cehov, Tolstoi sau

Shakespeare cu c`te o mic\ reve-
ren]\ a m`ini drepte, de parc\ s-ar a-
fla [i ei pe scen\. Nu se sup\r\ prea
tare c`nd se mai aude vreun telefon
sun`nd prin r`ndurile din spate [i se
`ntreab\ de ce `n ultima vreme oa-
menii simt nevoia de teatru ̀ ntr-o lu-
me at`t de mediatizat\. ~[i aminte[-
te de perioada `n care „mersul la tea-
tru reprezenta un adev\rat eveni-
ment” [i cu un oftat prive[te spre st`n-
ga, unde s`nt ilustrate str\zile Mi-
cului Paris, „ah, am cam uitat s\
tr\im”. Nu se las\ cuprins de melan-
colia vremurilor de „c`ndva” pentru
c\ doamna Lucia Sturdza-Bulan-
dra `i z`mbe[te dintr-o poz\. {i de-
[i a condus dou\ teatre de atunci, par-
c\ [i acum l-ar amenin]a c\ arunc\
cu po[eta dup\ el pe scen\ [i amu-
zat o imit\ pe un ton pi]ig\iat „E[ti
incon[tient, Beligane!”. 

Hrana aactorului eeste 
cultura

Pentru c`teva secunde profeso-
rul `[i las\ deoparte noti]ele [i `m-
p\rt\[este ucenicilor o povestioar\
din anii s\i de studen]ie care „a f\-
cut mare v`lv\ pe atunci”. {i interpre-
t`nd diferite roluri aduce `n prim-
plan ̀ nt`mplarea unei b\tr`ne care ve-
nea mereu la loterie `n ziua extra-
gerilor, `ns\ niciodat\ nu juca. „{i
cum ai vrea s\ c`[tigi mamaie, dac\
n-ai bilet?”, iar pe un glas sub]ire vi-
ne replica bunicu]ei „Ei, maic\, nu
[tii cum d\ norocul peste mine”,
interpreteaz\ Radu Beligan repli-
ca. Unul dintre func]ionari i-a con-
vins [i pe ceilal]i s\-i cumpere doam-
nei bilet, iar la urm\toarea extragere
s\-i fac\ o surpriz\ [i „ca-n basm,
c`nd a venit baba s\ verifice nume-
rele, c`[tigase potul cel mare”. Ca [i
c`nd ar fi auzit peripe]ia pentru
prima dat\, actorul s-a amuzat al\-
turi de spectatorii pe care i-a vr\jit
s\-[i exerseze b\t\ile din palme.

Asemenea lui Ric\ Venturiano,
`[i aminte[te de nop]ile furtunoase,
c`nd al\turi de camaradul s\u de tru-
p\ Alexandru Giugaru de care l-a
legat o „alchimie teatral\” pornea cu
pa[i siguri spre Integrala Cara-
giale. {i z`mbind aduce vorba despre
cele dou\ cepe pe care „nenea San-
du” [i le aducea mereu de acas\ pen-
tru masa de pr`nz „Pe una o m\n`nc
acuma, iar pe cealalt\ o p\strez pen-
tru disear\, ca s\-mi fac loc `n tram-
vai”.

S`nt aarti[ti mmari, ddar ssus-
ceptibili

Anii s-au scurs `ntocmai note-
lor dintr-un concert de pian, [i de la
„Ora[ul f\r\ avocat” al\turi de Ian-
covescu l-au g\sit r\t\cind pe str\-
zile Japoniei al\turi de Eugène Io-
nesco. Iar  momentul de respiro pe
care maestrul [i-l `ng\duie coinci-
de cu cel `n care un fragment dintr-

un interviu cu scriitorul `[i face apa-
ri]ia pe bucata de p`nz\. El descrie
mizanscena piesei „Rinocerii”, cea
care a legat prietenia dintre cei doi [i
`[i termin\ monologul prin „c`nd spun
c\ nu pot s\ aleg, `nseamn\ c\ am
f\cut deja o alegere”. Cuvintele iau
`n ochii spectatorului forma unor i-
magini desprinse dintr-un col] al sa-
lonului parizian, `n care Eugène Io-
nesco consim]ea c\ „O prietenie se
leag\ à travers le travail” (n.r. „O pri-
etenie se leag\ prin munc\”).

De[i Radu Beligan a l\murit
publicul `nc\ din prima clip\ `n ca-
re a p\[it pe scen\ c\ nu a venit pen-
tru a da sfaturi, actorul nu se poate
]ine de promisiune [i `[i ap\r\ cau-
za. „Iubi]i ce vre]i, dar iubi]i”. {i
cum r`ndurile jurnalului se apropie
de sf`r[it, el nu uit\ s\ consemneze
„C\l\toria este scurt\, a[a c\ s\ fie
mai bine la clasa I” [i, plin de [arm,
conchide „Am c\l\torit frumos `m-
preun\”.

M\d\lina MMORARU

Actorul [i-a citit via]a de pe un m\nunchi de pagini

Jurnal de c\l\torie prin via]\Dintre zumzetele [i
agita]ia junglei de

beton, un singur murmur
a reu[it s\ evadeze [i s\
marcheze seara de 9
mai. Departe de aglo-
mera]ie [i retras `ntr-o
sal\ cu o singur\ lumin\
aprins\, Radu Beligan a
spus povestea celor mai
bine de 70 de ani petre-
cu]i `n teatru. {i, `nce-
p`nd cu ora 20.00, cei
prezen]i `n Casa de Cul-
tur\ a Studen]ilor au ciu-
lit urechile [i s-au l\sat
purta]i pe str\zile Bucu-
re[tiului sau a Parisului
`ntr-o “Confesiune
despre via]\ [i art\”.

 asemenea lui Ric\ Venturiano, `[i aminte[te de nop]ile furtunoase  cuvintele iau
forma unor imagini desprinse dintr-un col] de salon parizian  profesorul `[i las\
deoparte noti]ele [i `mp\rt\[este ucenicilor o povestioar\ din anii de studen]ie
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Din lac `n pu]

Din toate compara]iile mitologice
poate c\ nici una nu define[te mai bine
parcursul moderniz\rii României – at`t
c`t s`nt capabili politicienii no[tri s-o
realizeze – ca p`nza pe care Penelopa
o ]esea ziua doar pentru a o distruge
noaptea. A[a se `nt`mpl\ [i acum c`nd
România s-a trezit peste noapte cu un
Guvern nou, care nu reflect\ rezultatul
alegerilor din 2008, ci doar calculele ci-
nice ale unor tr\d\tori.

Anun]at `n mare vitez\, Guvernul
condus de Victor Ponta a ap\rut ca o
restaura]ie combinat\ a epocilor V\c\-
roiu [i N\stase, purt\torul de stindard
al restaura]iei fiind ministrul de Finan-
]e din guvernul V\c\roiu, Florin Geor-
gescu, etatist convins [i adversar al pri-
vatiz\rii, promotor al dezastruoasei cu-
poniade soldate cu privatiz\rile prin
MEBO care au `mbog\]it directorimea
comunist\ [i au f\cut posibil\ distruge-
rea industriei de dragul specula]iilor

imobiliare. {i iat\ c\, dup\ pr\bu[irea
pie]ei imobiliare, economia româneas-
c\ nu mai [tie s\ fac\ mare lucru. Un
prim semn al noii g`ndiri financiare este
devalorizarea leului, care va permite Gu-
vernului s\ pretind\ c\ [i-a onorat an-
gajamentele fa]\ de pensionari [i de
bugetari f\r\ s\ dep\[easc\ nivelul de
deficit convenit cu FMI.  Am mai trecut
pe aici `n anii ’90 [i [tim c\ puterea de
cump\rare va sc\dea, iar beneficiile pen-
tru categoriile de popula]ie amintite vor
fi doar pe h`rtie. În mod iresponsabil [i
populist, Guvernul promite c\ va intro-
duce un sistem de impozitare regresiv
din 2013, cu 16% cota maxim\. De[i ad-
mite c\ se va crea un gol `n veniturile
bugetare, premierul nu este capabil s\
ofere o surs\ alternativ\ de finan]are.
Nu putem dec`t s\ anticip\m m\riri de
taxe `n alt\ parte, sau alte m\suri infla-
]ioniste. C`t prive[te privatiz\rile, putem
s\ ne punem pofta `n cui, dar trebuie s\
recunoa[tem c\ nici guvernele Boc [i
Ungureanu nu au excelat la acest ca-
pitol. Vom pl\ti scump `nt`rzierile lor.

Pentru un Guvern condus de un po-
litician t`n\r, Guvernul Ponta este sur-
prinz\tor de mult tributar practicilor
vechi [i corupte de care ne chinuim s\
sc\p\m de c`nd am fost admi[i `n UE.
La Ministerul Culturii Mircea Diaconu
nu numai c\ s-a aflat `n incompatibili-
tate pentru c\, deputat fiind, a de]inut un
post de director al unei institu]ii publi-
ce – Teatrul Nottara – dar [i-a [i pro-
movat so]ia pe un post de conducere `n
acest teatru `n baza unei „lucr\ri” de o
pagin\ [i jum\tate scrise de m`n\. La
educa]ie am asistat la un scandal dup\
altul, ambele propuneri, Corina Dumi-
trescu [i Ioan Mang, fiind scandaloase
prin incompeten]\ [i plagiat. Este sem-
nificativ c\ USL nu a g\sit un univer-
sitar competent [i integru pentru acest
minister de importan]\ na]ional\ [i a
recurs la obi[nui]ii politruci.

Un universitar a numit totu[i [i Vic-
tor Ponta dar la externe. Trecem peste
lipsa total\ de experien]\ diplomatic\ a
lui Andrei Marga pentru a ne opri asu-
pra admira]iei declarate fa]\ de Vladi-
mir Putin, care [i-a aruncat ̀ n ̀ nchisoa-

re adversarii politici (vezi cazul Hodor-
kovski) [i care se confrunt\ cu o con-
testare solid\ [i continu\ din partea cla-
sei de mijloc. Ata[amentul României fa]\
de structurile [i valorile euroatlantice
nu a fost niciodat\ mai prost servit.

Scandalurile provocate de numirile
de la educa]ie [i declara]iile iresponsa-
bile ale lui Andrei Marga, fidel al An-
tenelor voiculesciene, p\lesc `ns\ `n
fa]a numirii absolut inacceptabile a lui
Daniel Constantin la ministerul Agri-
culturii: dator aproape 300,000 de euro
lui Dan Voiculescu-Felix, noul minis-
tru conduce tocmai ministerul care `i
cere `n instan]\ daune de 60 de milioane
de euro domnului Voiculescu, acuz`nd
subevaluarea grosolan\ a terenurilor In-
stitutului de Cercet\ri Alimentare,
pe care patronul Grivco l-a cump\rat
aproape pe nimic `n anii ’90. 

Nu am fost o admiratoare a guver-
nelor Boc [i Ungureanu. Mai degrab\
am fost dezam\git\ de ele [i cred c\
MRU merita o corec]ie fie [i numai pen-
tru proiectul de lege care elimina resti-
tuirea `n natur\ a propriet\]ilor confis-
cate de comuni[ti [i limita desp\gubiri-
le la 15% din valoarea de pia]\ a bunului
confiscat. Nici Iliescu nu [i-a permis o
asemenea solu]ie imoral\. Totu[i, pri-
vind lucrurile `n ansamblu, guvernele
coali]iei conduse de PDL nu au numit

plagiatori dovedi]i la Educa]ie – ba au
f\cut o reform\ [i au organizat primul
bacalaureat corect – [i au avut grij\ ca
leul s\ nu se pr\bu[easc\. Iar conflicte
de interese de tipul celui de la ministerul
Agriculturii nu ne-au fost semnalate. 

Acum nu mai avem nici o garan]ie
c\ reforma educa]iei, abia `nceput\, nu
va fi stopat\ [i anulat\, c\ situa]ia finan-
ciar\ nu se va deteriora sau c\ ANI [i
DNA vor putea ac]iona independent [i
principial ca p`n\ acum. În plus, Victor
Ponta `l provoac\ pe pre[edintele B\-
sescu `n privin]a particip\rii la Consi-
liile Europene. Aflat recent la Bru-
xelles, domnul Ponta nu a fost primit
de pre[edintele Consiliului European
van Rompuy, care acceptase ̀ n schimb
s\-l primeasc\ pe fostul premier. Este
poate un semn c\ Europa mai sper\ ca
`n c`teva luni România s\ fie totu[i re-
prezentat\ de alte personaje. Românii
`ns\ ce sper\? S\ apuce c`te o ciozv`rt\
aruncat\ pe fereastra ma[inii de raliu sau
s\ se implice `n continuarea unor refor-
me care s\ modernizeze statul, s\ gene-
reze o bun\stare real\ [i s\ reduc\ sub-
stan]ial corup]ia p\gubitoare? Abia la
toamn\ vom afla `ns\ dac\ Penelopa
s-a hot\r`t `n sf`r[it s\ nu-[i mai de[ire
p`nza.

 acum nu mai avem nici o garan]ie c\ reforma
educa]iei, abia `nceput\, nu va fi stopat\  `n privin]a
noilor guvernan]i îns\ lucrurile s`nt extrem de confuze

Reformele ca p`nza
Penelopei

Era de a[teptat ca
presa s\ stea cu ochii

aten]i [i urechile ciulite la
noul Guvern. {i pe bun\
dreptate, gre[elile de la
Educa]ie n-au trecut
neobservate. Nici gafa
politic\ a noului ministru
de Externe, care sfideaz\
orientarea pro-occiden-
tal\ a României. Oricum
ar fi, st\m `n continuare
ca pe ghimpi, con[tien]i
fiind de faptul c\ ne
uit\m la un Executiv „de
tranzi]ie” [i c\ meciul cel
mare se joac\ `n toamn\.

„Putin, d\-mi putere!”

De cînd ocup\ func]ia nr. 1 în statul
român, Traian B\sescu se vede nevoit,
pentru a doua oar\, s\ coabiteze. Întîi
– în primul mandat, c`nd PD-ul a fost
dat afar\ de la guvernare [i c`nd, teo-
retic minoritar (practic, sus]inut copios
de PSD), C\lin Popescu-T\riceanu a
condus Guvernul. Acum, dup\ surprin-
z\toarea schimbare a Guvernului Un-
gureanu, Guvernul Ponta [i o nou\
majoritate parlamentar\ coloreaz\, din
nou diferit (dar în alte condi]ii decît în
urm\ cu cî]iva ani), peisajul politic au-
tohton [i compozi]ia Puterii [i a Opo-
zi]iei.

În imediat, instalarea guvernului
Ponta reprezint\, desigur, o victorie a
blocului USL. E o victorie cu atît mai
spectaculoas\ [i cu atît mai grea cu cît
ea vine la intrarea pe ultima turnant\ în-
tr-un sezon politic dublu electoral, cu
mize politice foarte mari. Dup\ impu-
nerea în for]\ a mo]iunii de cenzur\ ca-
re a preg\tit terenul pentru noul Execu-
tiv, continuarea nu a fost dintre cele mai
fericite, ceea ce a îndrept\]it un set de
aprecieri care identific\ surprindere nu
doar în tab\ra celor care au pierdut gu-

vernarea (fosta Putere!), ci [i în tab\ra
noii Puteri – în primul caz, pentru c\ au
pierdut puterea tocmai acum, în al doi-
lea caz, fiindc\ au cî[tigat puterea în chip
at`t de nea[teptat. 

În privin]a noilor guvernan]i îns\
lucrurile s`nt extrem de ezitante [i con-
fuze înc\ de la momentul primirii [tafe-
tei guvernamentale. Guvernul Ponta
(f\cut pe bancheta din spate într-un drum
spre Bra[ov de actualul premier [i de
Crin Antonescu) reu[e[te, în doar c`-
teva zile s\ fie cel mai remaniat Guvern,
f\r\ a fi fost efectiv instalat: cazurile
Alistar [i Dumitrescu leag\, din start,
cîteva pietre de moar\ noilor guvernan]i.
Cele dou\ nume nu s`nt, de altfel, sin-

gurele care pun semne de întrebare cu
privire la consisten]a noului Cabinet –
la Externe, la Cultur\ [i, din nou, la
Educa]ie (aici, mai pregnant în ultimele
zile, cînd titularul portofoliului e, prin
grija presei, dovedit ca plagiator) s`nt
nume cu mai multe vulnerabilit\]i. 

A[adar, guvernul Ponta începe cu
st`ngul – puncte slabe evidente, scan-
daluri care se ]in lan], personaje contro-
versate, agend\ confuz\. E un guvern
„scurt” – desenat ca s\ ]in\ aproxima-
tiv [ase luni [i, cît e posibil, s\ perfor-
meze în folosul USL. Cu un start ezi-
tant [i cu un mare poten]ial de a oferi
materie prim\ pentru alte scandaluri pu-
blice, Guvernul Ponta pare f\cut s\
pun\ sub semnul întreb\rii euforia ce-
lor care, în ziua în care a primit vot de
`nvestitur\ în Parlament, f\ceau un
joc de cuvinte în jurul prenumelui
actualului premier – V de la „victo-
rie”. Nu e cumva prematur?

V de la Victorie?

Rodica CULCER

Cristian P|TR|{CONIU

 pentru un Guvern condus de un politician t`n\r,
Guvernul Ponta este surprinz\tor de mult tributar prac-
ticilor vechi [i corupte de care ne chinuim s\ sc\p\m 

 a[adar, guvernul Ponta,
unul „scurt”, desemnat ca
s\ ]in\ aproximativ [ase
luni, începe cu st`ngul 

„Vezi, nu copia!”

Un Guvern peticit p`n\-n toaa mm nn \\
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V\ iubesc [i v\ stimez pe to]i,
b\! Pe domni[oara care merge la
Carrefour ca s\ cioc\neasc\ pepeni
[i care sun\ dup\ aia vreo prieten\
ca s\-i zic\: „Am fost la Carrefour,
a[a mi-era poft\ de un pepene”; pe
\[tia care conduc ma[ini japoneze
cu linii elegante [i nu se simt deloc
ni[te biete mogîlde]e de carne cînd
opresc la semafor [i încep s\ se scar-
pine cu seriozitate în nas; pe \[tia
care cump\r\ brînz\ pentru c\ brîn-
za e un aliment s\n\tos, mai ales în
caz de regim. Le recomand – ca
unor prieteni dragi – brînza brie,
cea cu mucegai alb [i pufos, nici
m\car nu e a[a scump\.  

Îmi plac \[tia care citesc [i pos-
teaz\ poezii pe net, la ore recoman-
date mai degrab\ pentru somn, în e-
gal\ m\sur\ cu cei care intr\ noap-
tea în direct, la radiouri cre[tine, pen-
tru a da sfaturi de via]\ [i a încerca
s\ aduc\ pe calea binelui un om pe
care nu-l cunosc, al\turi de un pre-
zentator cam acru, dar la rîndul s\u
cre[tin, prezentator care spune la
sfîr[it: „V\ a[tept [i mîine sear\, dragi
prieteni! Doamne ajut\!”. Apreciez
gestul celor care-mi trimit sfaturi pe
mail: „Cum sa scapi de capuse +
altele”: „Daca s-a prins o capusa si
ai in casa untura, acoper-o complet
cu untura solida si dupa doua-trei
minute se desprinde (ea se sufoca,
untura nu permite nici un strop de
aer si capusa scoate capul din pie-
le); daca nu s-a desprins inca,  pui
untura din nou.” Mul]umesc fru-
mos, a[a voi face, Doamne ajut\!

Am toat\ considera]ia fa]\ de
doamnele foarte în vîrst\ care spun
cu ochii în lacrimi: „Am avut b\r-
bat bun” primului str\in care le aju-
t\ s\ coboare din autobuz, fa]\ de
cei care citesc ziare de sport fie [i
doar pentru fotbal, fa]\ de vînz\toa-
rele care la început se enerveaz\ pu-
]in cînd clientul le întinde cardul, „va
dura mult [i e coad\ în spatele dum-
neavoastr\”, dar dup\ aia bag\ car-
dul în aparat, beau o gur\ de ap\,
zic: „De fapt chiar aveam nevoie de
o pauz\” [i zîmbesc. 

S\ nu uit de omul acela care a
lipit un afi[ în sta]ia lui 311 de la
Iancului, în care anun]a c\ vinde
„Pianina Stichmeyer Berlin – plac\
bronz” [i explica, sub literele astea
îngro[ate, c\ amîndoi copiii i-au
plecat în str\in\tate [i c\ nu mai are
ce face cu ea. Într-o zi o s\-l sun,
fie [i dup\ ce va fi vîndut-o, ca s\-mi
spun\ cum e via]a acum, dup\ pia-
nin\. Îi iert pe cei care stau pe par-
tea stîng\ a sc\rilor rulante, în ciu-
da regulilor clare lipite chiar lîng\
balustrad\. 

Îmi sînt dragi ai mei, cînd sun\
ca s\ m\ urecheasc\ de la 350 de
kilometri distan]\, „n-ai mai sunat-
o pe sor\-ta de la ziua ei”, iar eu
morm\i ceva [i schimb subiectul:
n-o s\ în]eleag\ niciodat\ c\ pot s\
iubesc chiar [i oameni pe care-i v\d
o dat\ pe strad\, c\ pot s\ iubesc f\r\
s\ zic nimic, mai ales cînd nu zic.

Vlad OODOBESCU 

JJuurrnnaalluull uunnuuii ooaarreeccaarree

El mergea înainte g`f`ind. }inea în
bra]e televizorul mare, cu tub [i-[i as-
culta nevasta care venea din urm\. Cam
cic\litoare. Dup\ cinci minute, o larm\
sup\r\toare se auzi la raionul cu elec-
trocasnice. Agentul de paz\ nu [tia da-
c\ s\ r`d\ sau s\ dea cu clientul de pe-
re]i. „Nu ave]i voie s\ intra]i cu televi-
zorul aici, de ce nu în]elege]i române[-
te?”. „{i eu acuma ce fac, l-am t`r`it
de acas\ degeaba?”. Omul venise s\-[i
cumpere o telecomand\ si adusese te-
levizorul cu el ca sa-l arate, s\-i dea
v`nz\torul telecomanda potrivit\. {i pen-
tru c\ nu l-au l\sat nici în ruptul capu-
lui s\ intre cu m\g\uaia cu tub în raion,
a amenin]at c\ se întoarce dac\ nu i-au
dat o telecomand\ bun\. „Dar veni]i
f\r\ televizor”, spune agentul de paz\.
Cam asta î]i povestesc angaja]ii din
complexul comercial, cei care au v\-
zut înt`mplarea. {i nu le vine s\ cread\
nici acum. S-a înt`mplat acum o lun\,
într-o zi cu ploaie. 

{i ne mai mir\ st`ng\cia unora [i a
altora, c`nd de prin Parlament, c`nd de

prin institu]iile de stat. Noi ne mai amu-
z\m [i acum de drobul de sare [i de ]\-
ranul care-[i urca vaca pe cas\ ca s\-i
m\n`nce f`nul de pe acoperi[. {i mai
spunem c\ s`nt pove[ti, ori n\scociri.
Dac\ face]i un minim efort, voi, citito-
rii ocazionali ai acestui articol, ve]i g\si
cel pu]in dou\ înt`mpl\ri similare la care
a]i fost martori. Povesti]i-le. A[a istori-
sirea din „Prostia omeneasc\” se actu-
alizeaz\ continuu [i merge mai departe.

De 1 Mai s-au dat mici [i bere gra-
tis mai pe la toate hipermarket-urile care
se respect\. Din acest\ cauz\, Ludmila,
bunicu]a în v`rst\ de 67 de ani care se
îmbrac\ mai ceva ca o adolescent\ î[i
face turul zilnic al ofertelor din Carre-
four, Real [i Auchan. {i-a pus o rochie
deasupra genunchiului, p\l\rie roz bom-
bon [i ni[te br\]\ri de metali[ti la m`n\.
Le are de la nepoata ei. Evident, un
ruj roz. Mereu se asorteaz\ la buze cu
bluza ori e[arfa. A v`nat caserola cu
mici [i cutiile de bere toat\ ziua. Prima
dat\ a cump\rat dou\ ghivece de plas-
tic pentru flori. La ofert\, 50 de bani

bucata. Nu a avut noroc, a fost aleas\
casa nr. 28, adic\ cea de l`ng\ ea. A doua
oar\ a cump\rat o pung\ de cafea. Tot
la ofert\, 2,5 lei. A treia oar\ a cump\rat
un îngr\[\m`nt pentru flori la 50 de bani
[i un prosopel de buc\t\rie. Nici acum
nu i-a sur`s norocul, ba dimpotriv\, i-a
r`s în fa]\. A c`[tigat micii clienta dina-
intea ei. Dac\ se mi[ca casiera mai cu
talent… Dup\ [apte încerc\ri a cump\-
rat [erve]ele de mas\, evident, la ofer-
t\. Nici. La urm\ a adunat [i a desco-
perit c\ putea s\-[i cumpere cu aceia[i
bani dou\ caserole cu mici [i dou\ do-
ze de bere. S-a l\sat p\guba[\ [i a ple-
cat acas\. 

Nici lui „[obo”, cunoscut dup\ po-
recl\, nu-i este prea bine. Se plictise[-

te de moarte la serviciu, în fiecare zi.
Se mai leag\ de femeile de serviciu,
mai pisice[te c`te o fat\, dar nimic din
toate acestea nu-i ridic\ moralul. {i pen-
tru c\ nu are nici v`nzare se mul]ume[-
te s\ spun\ clientelor: „Eu v\ cobor
rochia aia de mireas\ de sus pentru pro-
b\, da o [i cump\ra]i?”. {i clientul iese.
Dac\-l întrebi, de vin\ e sistemul. Nu
[tie s\-[i aleag\ oamenii [i nici s\-i mo-
tiveze s\ munceasc\ cu drag [i spor.
„Eu salariul pe o lun\ îl fac praf într-
o noapte. A[a de mare e!”. În rest,
abia a[teapt\ s\ treci prin fa]a standu-
lui [i s\-l întrebi într-o doar\. „Mergi
la o ]igar\?”. „|h\”.

Paula SSC~NTEIANU
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„Între orele 10.00 – 12.00 [i 17.00
– 19.00 este interzis accesul publicu-
lui [i cluburilor sportive pe teren, pen-
tru antrenamentele lotului na]ional”,
scrie, cu litere negre, pe o bucat\ de
tabl\. Te îndrep]i încet înspre baza
sportiv\, ca s\ nu-i deranjezi pe spor-
tivii care-[i fac exerci]iile. Dar de cum
te apropii de teren, auzi chicotelile
unor copii [i te izbe[te num\rul celor
care se afl\ pe gazon, pe pist\ sau pe
margini. Sînt de toate vîrstele [i gre-
ut\]ile [i î]i dai seama c\ acel orar nu
este deloc respectat.  

La baza sportiv\ a Complexului
„Lia Manoliu” poate veni s\ se an-
treneze [i s\ alerge cine vrea, nu-]i
cere nimeni vreo tax\ de intrare, nu tre-
buie decît s\ respec]i acele patru ore
am\rîte. Degeaba, sportivii lotului tre-
buie s\-[i fac\ s\riturile sau sprinturile
cot la cot cu pu[tii care vor s\ mai
pun\ un mu[chi pe trupul lor silfid. 

S\pt\mîna trecut\, ne-am ridicat
tricourile [i ne-am ar\tat mu[chii în
fa]a europenilor, l\udîndu-ne Na]ional
Arena, acel stadion construit, în sfîr-
[it, la standarde interna]ionale. Vreme
de trei zile am devenit „punctul fier-
binte” al Europei, iar la televizor am
asistat la un meci fabulos, jucat pe un
teren parc\ r\pit din balada Miori]a.
Dar, vede]i voi, acea aren\ pe care Ele-
na Udrea vrea s-o numeasc\ dup\
„Videanu”, a luat o baz\ sportiv\ a
atle]ilor (pentru parcare), iar pista de
pe vechiul stadion a disp\rut.  

To]i atle]ii români trebuie acum s\
se antreneze laolalt\ cu ga[ca de la
bloc [i copiii cluburilor sportive. Iar
în timp ce la fotbal nu am auzit dec`t

„meciul lor, finala noastr\” (S`c! C\
doar echipele noastre nu ajung mai
departe de cluburile de noapte), de
celelalte sporturi nu auzim decît în
momentele în care cî[tig\m o medalie
sau cînd pierdem „dezam\gitor” vreo
calificare. 

Pe Marian Oprea, vicecampion
olimpic la proba de triplusalt, l-au
dat afar\ ni[te fotbali[ti, pentru c\ se
antrena pe stadionul lor. Lotul olimpic
de sabie are, la Poiana Bra[ov, o sal\
de antrenament care nu aduce deloc cu
minun\]ia lui Oprescu (sau Videa-
nu), iar salariul lui Bogdan Juratoni,
boxerul care ne va reprezenta la Lon-
dra, nu [tiu dac\ trece de 1000 de lei.
Prin martie, cînd am fost la sala de
gimnastic\ a Complexului „Lia Ma-
noliu”, sportivii î[i f\ceau exerci]iile
de înc\lzire ca s\ le fie lor cald [i nu
ca s\-[i preg\teasc\ trupul pentru an-
trenament. 

Dup\ jum\tate de zi în care la te-
levizor a ap\rut numai C\m\taru, ca-
re tocmai ce-a fost prins, apare, pe bur-
tiera posturilor de [tiri, breaking news-
ul de la Bruxelles: am c`[tigat patru
medalii de aur [i dou\ de argint. Acum
le auzim pe domni[oarele de la bule-
tinul sportiv cum ne vorbesc, cu un
zîmbet larg, despre „fetele noastre”,
care „ne-au f\cut mîndri”. Dragilor,
nu, voi ave]i „meciul lor, finala noas-
tr\”, s\ r\m`ne]i la fotbal. Mai întîi s\
le respect\m programul acela de patru
ore pe zi, iar apoi s\ vorbim despre
„succesul nostru”. 

George GGURESCU

George GGURESCU eeste 
redactor lla ppostul dde 
televiziune TTVR

O na]ie de microbi[ti

~l iubesc ca-n prima zi. L-am v\-
zut `ntr-o zi de var\, cu por]ile des-
chise la Muzeul Satului, cu soare
bl`nd. M-a cucerit cu cl\tite cu miere
[i nuc\. Apoi, a l\sat p\s\rile s\-mi
c`nte, c`nd m\ leg\na pe valuri de va-
pora[. Her\str\u. 

M-a dat gata cu invita]ia `n Cen-
trul Vechi. Am rupt ringul de dans
pe cea mai nebun\ muzic\. Nici nu
conteaza c\ `n jurul t\u parc\ e
organizat un chiul `n masa de la
vreun liceu, distrac]ia nu are v`rst\.
~n club, iubirea `nseamn\ ag\]at. {i
c`nd ne-am plictisit, am l\sat totul `n
urma pentru o b`rf\ p`n\ la cinci
diminea]a, cu fetele. Nu s-a sup\rat
c\ l-am l\sat balt\. {tie c\ m\ `ntorc
mereu la el. Lipscani.

Ne-am sup\rat r\u `n mijlocul de
transport `n comun. Ca orice iubire
nem\surat\, nu ai cum s\ nu ajungi
la sufocare. M-a sup\rat cu mizeria
din jur [i cu `njur\turile pe care le-am
auzit la orice col]. Cu oamenii care
parc\ au uitat s\ mai stea locului. {i
cu [oferi nebuni, [i oameni care uit\
de ei [i cu prea mult...

Bucure[tiul nu are cur\]enia Pa-
risului. Cine [tie, poate c`nd o veni
Prigoan\! Nici traficul nu-l ajut\,
de asta ne cert\m de multe ori. Dar
dac\ r\m`ne Oprescu, poate autostr\-
zile suspendate o s\ formeze o p`nz\

de p\ianjen peste ora[. M\ cert cu el
atunci c`nd `mi cere bani [i ca s\ res-
pir, banii s`nt mereu o problem\ `n
cuplu. Nu m\ face mai bogat\, nici nu
m\ las\ la periferie ̀ n zilele frumoase.

Are [i terase, muzee, panselu]e [i
autobuz supraetajat. Are [i oameni
care `]i r\m`n `n minte toat\ via]a [i te
impresioneaz\ c`t pentru totdeauna.
Dac\ ajungi la Roman\ `ntr-o zi cu
soare, ai spune c\ to]i designerii lumii
s-au luat la `ntrecere pe un cat-walk
imaginar. Nimeni nu se poate juca mai
mult cu culorile [i cu mirosurile ca
Bucure[tiul. 

{i peste toate `l iubesc [i din mil\.
E o victim\ a celor care ̀ l dispre]uiesc.
~l bat cu gunoaie a[a cum cei care gre-
[eau erau lovi]i cu pietre `n pie]ele
publice. E l\sat `n soarele verii, s\ se
topeasc\. 

Am fost geloas\ s\pt\m`n\ trecu-
t\. Mii de pretenden]i, veni]i din Spa-
nia cic\ s\ vad\ Europa League, i-
au f\cut curte. El spunea c\ nu o s\
flirteze, dar to]i au plecat acas\ `ndr\-
gosti]i. Poate nu e ca Parisul, nici ca
Viena, Bucur nu se compar\ cu Re-
mus [i Romulus, dar totu[i, nu se
poate s\ nu-i vezi frumuse]ea. De
fapt, asta e cea mai mare problem\ a
lui, nu e un ora[ iubit. {i mai bine, r\-
m`ne tot pentru mine. Nu cred `n
rela]ii pe h`rtie, dar a[ lua Bucure[-
tiul de b\rbat. Doar a[a, de dragul
nun]ii.

Andreea AARCHIP 

Bucure[tiul, mai tare ca Parisul

Bucure[tean f\r\ cauz\

{i-a pus o rochie deasupra genunchiului [i p\l\rie roz bombon

Andreea AARCHIP eeste 
reporter lla ccotidianul
„Adev\rul”

Paula SSC~NTEIANU eeste 
senior eeditor lla rrevista
„Opinia VVeche”

Declara]ie
 am toat\ considera]ia
fa]\ de doamnele foarte
în vîrst\ care spun cu
ochii în lacrimi: „Am
avut b\rbat bun”
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senior eeditor lla rrevista
„Opinia VVeche”

 de 1 Mai s-au dat mici [i bere gratis mai pe la toate
hipermarket-urile care se respect\

 peste toate `l iubesc [i
din mil\. E o victim\ a
celor care `l dispre]uiesc

Andreea ARCHIP, 
Carmen AV|D|NOAEI, 
Dana BALAN, 
Oana BALAN, 
Alina B|ISAN, 
C\t\lin BUCEVSCHI, 
Andrei CIURCANU, 
Florentina CIUVERCA, 

M\d\lina COCEA,
Ionu] FANTAZIU, 
Liviu IOLU, 
Roxana LUPU,
Andra MARDARE,
Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 
Diana ROTARU,

Ionela S|VESCU,
Paula SC~NTEIANU,
C\t\lina SCULI}|, 
Anca SIMINA, 
Radu }U}UIANU, 
Andrei UDI{TEANU, 
Cristina VRÂNCEANU

SENIORI
EDITORI: »

Unii mai urc\ nucile cu ffuurrccaa   `̀nn   ppoodd



MMOOZZAAIICC 1155
O

pinia veche – N
r. 430 – 14 - 20 m

ai 2012

Evenimentul
s\pt\m`nii

Vineri, 18 mai, de la ora
19.00, la Centrul Cultural Ger-
man, va avea loc un concert
simfonic. Dirijorul va fi Corvin
Matei [i solista Judith Ermert,
care va interpreta la violoncel. 

Intrarea va fi liber\.

SSPPEECCTTAACCOOLL

Dintr-o mie de CD-uri

De la microfonul din bar p`n\ la
cel de pe marile scene, nou-veni]ii pe
pia]a muzicii rock se `mpiedic\ une-
ori de unele obstacole, cel mai impor-
tant fiind g\sirea unei „identit\]i”. Aici
se zbate [i Salvacion, cu cel de-al
doilea album, „Way more Unstoppa-
ble” („Mult mai invincibili”). Se sim-
te c\ membrii trupei sunt fani ai rock-
ului clasic, jocul lor de chitar\ asem\-
n`ndu-se `ns\ prea mult cu cel al unor
forma]ii mai vechi, cum ar fi Iron
Maiden. Dar albumul tot reu[e[te s\
distreze ascult\torul, piesele `ncerc`nd
s\ amestece rock-ul clasic cu cel „hard”.

Prima melodie de pe list\ este
„Thou Shall Rock” `n care cei doi
chitari[ti ai forma]iei izbutesc s\ se sin-
cronizeze `n a[a fel `nc`t, atunci c`nd
unul red\ un ton, este imediat urmat
de o atingere dur\ a corzilor din partea
partenerului de scen\. Versurile, `n
schimb, cu greu pot fi luate `n serios,
ceea ce probabil a fost [i inten]ia celui
care le-a compus, mai ales c`nd pe
album se g\sesc piese cu titluri ca
„Skullsplitter” („Cr\p\tor de cranii”)
sau „Epic Beer Run” („M\rea]a fug\
cu bere”). 

~ns\ pentru o trup\ care afirm\ c\
tr\ie[te cu o nostalgie pentru muzica
rock a anilor ’80, o problem\ mare se
reg\se[te `n ceea ce-l prive[te pe vo-
calistul lor. Majoritatea pieselor se
bazeaz\ pe lucrul `n echip\ al instru-
mentali[tilor, `n timp ce vocea nu iese
prea bine ̀ n eviden]\, fiind uneori mult
prea slab\ [i alteori mult prea tare.
„Dog `n Heat” sau „Skullsplitter” s`nt
doar dou\ exemple `n care mai mult
te distrezi ascult`nd ciupiturile chita-
relor [i b\taia tobelor dec`t `ncerc`nd

s\ `n]elegi versurile r\gu[ite. La polul
opus, „Let us prey” `ncepe `ncet, at-
mosferic, [i apoi duce ascult\torul `n-
tr-o curs\, pe tonuri din ce ̀ n ce mai ra-
pide, acela[i lucru put`nd fi spus [i
despre „Faster than Hell” sau „The
Wretch”. 

Privit ca pe-o ma[in\, „Way to
Unstoppable” are problemele sale c`nd
vine vorba de direc]ie sau c`rmuitul vo-
lanului, scutur`ndu-i bine, pe alocuri,
pe ascult\tori. Motorul ar putea s\
func]ioneze bine c`t\ vreme are grij\
s\-i mai cure]e bujiile. {i ar trebui s\
se `nceap\ cu vocalistul.

Paul AANDRICI

Pe urmele fecioarei de fier

Salvacion – „Way more
Unstoppable” (2012)

E greu s\ nu fi auzit de ei. Dac\ ai
fost `n ultimele [ase luni la cinema i-
ai v\zut mai mult ca sigur `n minutele
de publicitate, `ntre sorbiturile Maiei
Morgenstein din Doncafé [i cele ale
buburuzelor din Coca Cola. Trailerul
devenise `ntr-un timp at`t de difuzat
`nc`t `l puteai confunda cu u[urin]\ cu
filmule]ul de prezentare a cinemato-
grafului. Dar e greu s\ nu-i recuno[ti
pe „ The Avengers” („R\zbun\torii”).
Thor (Chris Hemsworth), Iron Man

(Robert Downey Jr.), Hulk (Mark
Ruffalo) [i Captain America (Chris
Evans) au beneficiat fiecare de c`te
cel pu]in 90 de minute s\-[i spun\
povestea m`zg`lit\ deja de zeci de ani
`n paginile revistelor de benzi desena-
te americane. Iar `n cele dou\ ore [i
jum\tate, Black Widow (Scarlett Jo-
hansson) [i Hawkeye (Jeremy Re-
nner) se integreaz\ u[or `n echip\, fi-
indu-le explicat fluent trecutul , f\r\ s\
`ntrerup\ din ac]iunea filmului. Care
trece `ntr-o suflare.

Nici nu `]i dai seama c`nd ai ajuns
de la lupta dintre Thor [i Iron Man,
din inima unei p\duri, p`n\ `n jungla
de betoane din New York, unde cei [ase
se str`ng pentru a lupta cu armata in-
vadatoare de Chitauri, condus\ de

semi-zeul izgonit din Asgard, Loki
(totodat\ [i fratele lui Thor). Chiar da-
c\ numele par multe [i ame]itoare, nu
s`nt un motiv de `ngrijorare, pentru c\
p`n\ [i cei care nu au v\zut filmele in-
troductive ale seriei, sau nu au auzit
`n via]a lor de crea]iile celor de la Mar-
vel, nu doar c\ vor ̀ n]elege, dar se vor
lipi de scaune [i de ochelarii 3D. 

Fiindc\, de[i nu are dec`t dou\ s\p-
t\m`ni de c`nd a fost lansat, criticii de
pe `ntreaga planet\ `l plaseaz\ peste
Indiana Jones c`nd vine vorba de fil-
me de aventur\ [i pe primul loc `n r`n-
dul celor despre supereroi, animate
sau nu. Iar ]in`nd cont de faptul c\ cei
200 de milioane de dolari investi]i `n
produc]ie au fost recupera]i `n primul
weekend de difuzare, nu ne trebuie

sondaje ca s\ afl\m p\rerea publicu-
lui. Poate filmul nu-[i va umple c\ru]a
de Oscaruri, `ns\ nu trebuie urmat
nici modelul exege]ilor, care exclud
entertainment-ul ca latur\ important\
a cinematografiei. 

Calupul acesta de actori cunoscu]i
`n toat\ lumea, dialogul savuros [i sce-
nariul pres\rat cu scene amuzante s-au
sim]it. C`nd cinematograful a izbucnit
minute bune `n [ir `n r`s necontrolat,
cu popcorn aruncat [i suc r\sturnat, nu
poate nimeni pretinde c\ filmul le-a
oferit altceva dec`t distrac]ie pur\, f\-
r\ substraturi.

C\t\lin HHOPULELE

Stop cadru R\zbunarea cinematografiei comerciale

Dou\ scrisori `nr\meaz\, de o
parte [i de alta, povestea de dragoste
[i aventura peste care cad „luminile
din septembrie”. Semnatarii `[i vor-
besc, con[tien]i `ns\ de faptul c\
nici unul din ei n-o s\ vad\ r`ndurile
impregnate cu pove[ti, iar dorul li
se va r\t\ci pe c`mpurile de lupt\ ce
`nc\ fumeg\, dup\ cel de-al Doilea
R\zboi Mondial. 

R\va[ele lui Ismael [i Irene vor-
besc despre umbre nefaste [i despre
amintirile `ntunecate din Golful Al-
bastru, unde t`n\ra Irene, mama ei,
Simone, [i mezinul, Dorian, [i-au
g\sit refugiu dup\ moartea tat\lui,
Armand Sauvelle. Aici, `n casa de
pe st`nc\, familia tr\ia sub `ntuneri-
cul vilei Cravenmoore, un castel go-
tic str\juit de heruvimi din piatr\,
refugiul unui f\uritor de juc\rii cu
z`mbet [armant. Lazarus Jann e `n-
truchiparea obscur\ a eremitului izo-
lat de lume `ntr-un ungher al Nor-
mandiei. Un col] de lume pe care
Carlos Ruiz Zafón `l contureaz\, ̀ n
„Luminile din septembrie”, din pei-
saje marine poleite cu lumina argin-
tie a lunii, din valuri ce se sparg dra-
matic de st`ncile abrupte [i motive
romantice recurente precum castelul
sau p\durea-labirint. 

~ntr-un soi de aventur\ adoles-
centin\ ce aminte[te de n\stru[nicia
„cire[arilor” lui Constantin Chiri]\,

Irene, Dorian [i Ismael, b\iatul de
care se `ndr\goste[te copila, desco-
per\, `n casa plin\ de colo[i de ju-
c\rie pe care Lazarus [i-i construie[-
te, o c\limar\ cu cerneal\ neagr\ pe
care o deschid inco[tient. F\r\ s\ [tie,
dezl\n]uie astfel un co[mar, o um-
br\ care tulbur\ luminile farului ce
vegheaz\ golful. 

Baz`ndu-se pe principiul psiha-
nalitic al lui Jung, dup\ care umbra
ar fi o `n\bu[ire de porniri demonice
care urm\resc fiin]a pretutindeni, au-
torul traseaz\ tu[ele unui roman al
devenirii, ̀ n care personajele se trans-
form\ din temelii sub privirile meta-
lice ale juc\riilor lui Lazarus Jann.
„Luminile din septembrie” e un m\-
nunchi de pove[ti pl\smuite, prin ca-
re Zafón aminte[te cititorului cu su-
flet t`n\r de gustul suspansului ro-
mantic. 

Anca TTOMA

 versurile cu greu pot fi
luate `n serios
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GEMENI: Toat\ s\pt\-
m`na asta ai de g`nd s\ dormi.
F\r\ facultate, f\r\ ie[iri la

bere, f\r\ telefoane noaptea t`rziu. Somn
de voie [i sfor\it la greu.

LEU: ~ncepe perioada
`n care trebuie s\ te dai bi-
ne pe l`ng\ colegele de la

facultate, ca s\-]i dea cursurile [i poa-
te, poate s\ te ajute [i la examene.

FECIOAR|: Stai prea
mult cu \[tia din anii mai
mici [i, f\r\ s\ vrei, `ncepi s\

te compor]i ca ei. Nu exagera, c\ `n
cur`nd ai s\ `ncepi s\ mergi [i la cursuri.

BALAN}|: A trebuit
s\-]i dai demisia de la unul
dintre cele dou\ locuri de

munc\. Ziua la McDonald’s [i seara la
Class chiar nu prindea bine la siluet\.

SCORPION: Ca s\
traversezi Copoul te `ncal]i
`n cizme de cauciuc [i, c`nd

ajungi la Universitate, `]i pui `nc\l]\-
rile normale `n picioare.

S|GET|TOR: De c`nd
e [antier `n ora[ ai `ncepput s\
tu[e[ti mai mult dec`t e obi[-

nuit. Ai `ncercat s\ iei pastile de tuse,
dar n-ai reu[it dec`t s\ r`zi c`teva ore.

CAPRICORN: Pentru
c\ ai r\mas f\r\ bani, singu-
rele concerte la care mergi

s`nt astea organizate de diversele par-
tide, ca s\ mai cer[easc\ [i ei un vot.

V|RS|TOR: Se apro-
pie vara [i, ca s\ treci la un
meniu mai vegetarian, ai

`nceput s\ m\n`nci fructele crude care-
mai apar prin copaci.

PE{TI: Ca s\ nu faci
drum p`n\ la Purcica, iei ni[te
p\m`nt, combini cu ap\ s\

ias\ un fel de n\mol [i te urci pe c\min
pentru o sesiune de baie de soare.

BERBEC: Toat\ ziua
prime[ti mesaje de la fosta
admiratoare necunoscut\.

Numai azi s-a dus bateria `ntr-o or\ [i
ceva [terg`ndu-le.

TAUR: Vrei s\ te lase
`n pace ciuda]ii care te ur-
m\resc pe Internet. Nu de

alta, dar deja au ajuns s\-]i trimit\ pli-
curi cu inele [i buchete de flori.

RAC: Visezi la o nou\
grev\ a profesorilor. Nu de
alta, dar parc\ de mult n-ai

mai lipsit de la facultate cu motiv `n-
temeiat.

S\ fim pentru o clip\ sinceri. Tr\-
im ̀ ntr-o ]ar\ care nu premiaz\ ̀ n mod
special str\dania sau munca asidu\.
Dintr-un reflex pe care l-am c\p\tat
de la prietenii no[tri dinspre apus, a-
preciem recunoa[terea de moment,
acel flash al blitz-ului. {i, prin urma-
re, promov\m vedete care se sting at`t
de repede `nc`t, `n c`]iva ani, vom
uita [i cum `i cheam\. 

Pentru c\ matematica e simpl\:
sporturile care au bani s\ investeas-
c\ `n imagine, primesc publicitatea
[i plocoanele federa]iilor, ̀ n timp ce
sporturile mai s\race `[i plimb\ at-
le]ii prin s\li capitonate cu igrasie
[i amintiri `nviate doar de decupaje
din ziare. 

A[a a fost [i gimnastica rom=-
neasc\. Le aveam mereu pe „fetele
noastre” atunci c`nd c`[tigam meda-
lii, `n rest, ele nu prindeau nici m\car
coloanele din ziarele de profil. {i `n
ultima jum\tate de deceniu, „fetele
noastre” au fost ba ni[te handbalis-
te supraevaluate, ba pentru o s\pt\-
m`n\, ni[te spadasine prea pu]in pro-
movate sau, pentru c`teva ore, o e-
chip\ de volei care nu are o sal\ de-
cent\ `n care s\ se antreneze.

Duminic\, `ns\, Rom=nia [i-a
umplut desaga cu medalii la Cam-
pionatele Europene. Am luat destul
aur [i argint `nc`t s\ prindem curaj
pentru Olimpiadele de la Londra
din vara asta. Dar tot aurul \sta nu
le-a ajutat pe „fetele noastre” dec`t
s\ ne r\peasc\ suflarea pentru un
weekend. De luni, se apropie der-
by-ul Steaua – Dinamo, ne vom
sc\lda din nou `n amintirea finalei
Cupei UEFA care ne-a umplut ca-
pitala cu 30.000 de spanioli care
ne-au adus 12 milioane de euro. 

E simplu s\-]i ui]i eroii, chiar
[i c`nd ace[tia s`nt o m`n\ de fete,
dintre care, jum\tate nici nu [i-au
s\rb\torit `nc\ majoratul. Dar, c`nd
jum\tate din popula]ia ]\rii face au-
dien]\ la „Rom=nii au talent”, la
ce mai avem nevoie de eroi? 

La ce mai avem nevoie de oa-
meni care s\ ne promoveze? {i care
s\ nu o fac\ prin scandaluri, prostii
sau, uneori, comportament de ma-
hala. S\ o fac\ prin simplitate, prin-
tr-un z`mbet sau printr-o s\ritur\ la
b`rn\. Pentru c\ fetele noastre au
`nv\]\t `n urma celor zece ani `n
care [i-au julit coatele pe saltele
`nvechite. Nu e greu s\ te arunci cu
capul `nainte, e mai greu s\ cazi `n
picioare. 

C\t\lin HHOPULELE

Scor la pauz\

Weekend-ul
„fetelor noastre”
 sporturile care au
bani primesc plocoanele
federa]iilor

„The AAvengers” ((2012) 
Regia: JJoss WWhedon

Gen: AAc]iune, AAventur\, SSF



Se spune c\ `n s\lile de teatru nu e
recomandat s\ urezi „mult noroc” cui-
va, deoarece `n mod sigur va aduce
ghinion. Dar av`nd `n vedere c\ regula
se aplic\ doar celor care joac\, dup\ ce
m-am a[ezat pe unul dintre scaunele
de la bar cu vedere bun\ c\tre scena
improvizat\, le-am urat `n g`nd noroc
studen]ilor de la Universitatea de Ar-
te „George Enescu” din Ia[i, care au
f\cut parte din distrubu]ia piesei
PMS (Psihologia Motiva]ional\ So-
cial\) de miercuri sear\.

Subtil, de la o mas\ cu scaune joa-
se a barului Arte, o t`n\r\ p\[ea c\tre
centrul s\lii sub lumina unui bec ̀ mpre-
jmuit de ni[te f`[ii de aluminiu, ca ce-
le ̀ n care ̀ ]i ̀ nc\lze[ti m`ncarea la cup-
tor. Dup\ ce am aflat c\ pe ea o cheam\
Iulia si c\ noi de fapt facem parte din
cercetarea pentru teza ei de doctorat

`n domeniul psihologiei, am fost for]a]i
s\ devenim [i noi personaje `n scenet\,
dup\ ce aceasta `i roag\ pe to]i pose-
sorii de telefoane mobile s\ ridice o m`-
n\ `n aer. Dup\ mai multe `ncerc\ri `n
care majoritatea celor din local se con-
formeaz\, doctoranda a cerut tuturor
s\-[i `nchid\ dispozitivele.

Fata cu p\rul cre], sub care stau doi
cercei mari [i rotunzi, nu apuc\ s\-[i
termine de explicat rolul scaunului [i
mingiu]ei ro[ii din centrul scenei, c\ci
de pe sc\ri apare o t`n\r\ gr\bit\ care se
scuz\ pentru `nt`rziere. Aceasta s-a a[e-
zat pe scaunul din centrul scenei [i, la
instruc]iunile Iuliei, care `i cerea s\
aibe „mingea comunic\rii” `n m`n\, fa-
ta a `nceput s\ vorbeasc\ despre ce i s-a
`nt`mplat. De aici, situa]ia a degenerat,
trezindu-m\ peste aproape o or\ `n
fa]a unei certe, cu cele dou\ ]ip`nd una

la cealalt\, la nici doi metri distan]\. 
~n PMS s-a vorbit excesiv despre

comunicare, de[i `ntre cele dou\ per-
sonaje aceasta a fost aproape nul\, f\r\
s\ se fi ajuns la un punct comun. Iar
absurdul pe care-l tr\ie[te unul dintre
ele este at`t de mare, `nc`t el devine re-
alitate, o realitate `n care se reg\sesc
crocodili m`nc\tori de facturi, diavoli
cu voci ciudate sau asasini care te je-
fuiesc. Cu siguran]\ nu a fost o pies\
u[or de `n]eles [i pl\cut, mai ales dac\
adaugi `n ecua]ie [i contextul `n care
s-a jucat. ~ns\ trebuie apreciat curajul [i
d\ruirea studen]ilor care au pus `n mi[-
care spectacolul, baz`ndu-se nu doar pe
talent, ci [i pe interac]iunea cu publi-
cul sau pe un material video din final.

O cconferin]\ ccu ddram\
~n ultima pies\ de joi, C\l\ul [i c\-

l\uza, nu le-am mai urat noroc actori-
lor, iar ̀ nainte de a intra ̀ n separeul din
Pheonix unde s-a ]inut aceasta, am fost
`ndruma]i s\ ne uit\m peste o serie de
tablouri cu Iisus, aparent identice. L`n-
g\ acestea erau prinse de o a]\ ni[te lu-
pe de toate m\rimile `n stil steampunk
(subgen al literaturii fic]ionale `n care
cea mai dezvoltat\ tehnologie este a
ma[inilor cu aburi), cu tot felul de ro]i
din]ate, precum cele folosite de ceasor-
nicari, prinse `n interior, pe care tre-
buia s\ le folosim pentru a vedea di-
feren]ele din picturi. De la c\[tile din
urechi la on air inscrip]ionat pe cru-
ce, am identificat mai toate deosebir-
ile `n timp ce lumea a ocupat locurile
a[ezate fa]\-n-fa]\, a[tept`nd s\ `ncea-
p\ spectacolul. {i, asemeni unei con-

ferin]e, dou\ fete s-au plimbat prin sa-
l\ servind ni[te bezele de pe un pla-
tou. Zic conferin]\ deoarece imediat
a ap\rut [i cea care a ]inut-o, o profe-
soar\ de istorie `mbr\cat\ cu o rochie
neagr\ din cap p`n\-n picioare [i cu
spatele decupat. Cu ni[te foi `n m`n\,
aceasta a ̀ nceput s\ ne povesteasc\ des-
pre Inchizi]ie `ntr-un monolog care la
`nceput p\rea deta[at. Dar, pe m\sur\
ce prezentarea s-a derulat, lectorul a
`nceput s\-[i pun\ mai multe `ntreb\ri
retorice, intensific`nd dramatismul prin
probleme de ordinul divin [i al libe-
rului arbitru, pe care profesoara a p\-
rut s\ le ridice ca [i cum El ar fi fost
interlocutorul. 

Toate z`mbetele din sal\ au fost
[terse, chiar [i fa]a tipului de l`ng\ mi-
ne, care avea `n poal\ o casc\ de mo-
tociclist [i tricou cu The Simpsons, a
devenit serioas\. Deodat\, cuprins\ de
sentimente, profesoara a fugit din ca-
mer\ st\p`nindu-[i pl`nsul, moment `n

care s-au sting\ toate luminile. De cea-
lalt\ parte a `nc\perii, `n spatele unei
perdele negre, a ap\rut o siluet\ cuprin-
s\ de lumin\, care cu un prosop `n m`-
n\ a p\rut c\ [terge picioarele M`ntu-
itorului. 

La sf`r[itul spectacolului am r\mas
`ns\ cu mai multe `ntreb\ri dec`t r\s-
punsuri.

***
~n total, ContemporanIS a orga-

nizat 13 piese de teatru `n care au jucat
at`t actori profesioni[ti, c`t [i studen]i
de la Universit\]ile de Arte din Ia[i,
Bucure[ti [i Cluj. Pe l`ng\ acestea,
ei au mai aranjat patru conferin]e cu di-
feri]i arti[ti, precum [i dou\ concerte.
Unul `n prima zi al festivalului, [i ce-
l\lalt vineri, ̀ n care i-au adus pe cei de
la Life Track s\ ̀ ncheie singura stagiu-
ne `n care banii de bilet se p\streaz\
pentru bere, c`nd se termin\ piesa.

Iulian BB~RZOI

~n ultima vreme, C\t\lin M\ru]\
[i-a propus ca rolul de moderator de
emisiune s\ `i fie dublat de cel al unui
farsor. P`n\ acum a reu[it s\ p\c\leasc\
aproape toate vedetele care i-ar putea
aduce mai mul]i telespectatori sau mai
multe z`mbete de cealalt\ parte a ecra-
nelor. Dup\ ce a fost sanc]ionat [i s-a
ales [i cu un dosar de contraven]ie pen-
tru farsa f\cut\ Monic\i Tatoiu, acesta
[i-a preg\tit candidatura fictiv\ pentru
postul de primar al Bucure[tiului, f\-
cut\ `n mod legal dup\ data de 11 mai.

Vineri, acesta deja [i-a ̀ nceput pro-
movarea candidaturii care se va ̀ ntinde
pe parcursul a zece episoade care urmea-
z\ s\ fie difuzate s\pt\m`nal `n cadrul
emisiunii „Happy Hour” de pe postul
de televiziune Pro TV. Cu o tent\ iro-
nic\ [i cu promisiuni ̀ nv\]ate pe de rost
asemenea unei poezii, M\ru]\ [i-a pro-
pus `n primul r`nd s\ fac\ locuitorii

Rom=niei s\ tr\iasc\ happy. Pentru a
atrage simpatia publicului, acesta pro-
mite c`t mai multe, regula fiind simpl\:
„cine nu munce[te nu gre[e[te, iar cine
nu gre[e[te merit\ votat.” Sloganul „S\
tr\i]i happy. M\ru]\, un primar marca
Happy Hour”, scris cu litere mari pe afi[
este accentuat de z`mbetul larg al can-
didatului [i de imaginea `n care apare
celebra „Happylica”. Sloganul va fi `n-
so]it [i de un imn interpretat de band-ul
emisiunii, dar [i de un clip electoral.
Prezentatorul a mai promis celor care
`l urm\resc zilnic c\ toate b\ncile din
Bucure[ti vor fi vopsite `n „Happylica”
pentru ca ei s\ se poat\ sim]i aseme-
nea unor vedete la orice plimbare.

Tot `n cadrul campaniei, acesta va
implica diferi]i arti[ti rom=ni, baz`ndu-se
de asemenea pe sprijinul vedetelor care
tocmai au devenit mame, [i prin inter-
mediul c\rora [i-a ob]inut numele de
„Prima Bon\ a }\rii”, titlu primit dup\
aventurile tr\ite `n compania copiilor
Nicoletei Luciu. De asemenea, M\ru-
]\ spune c\ se bazeaz\ [i pe votul iu-
bitorilor de animale care i-au urm\rit
emisiunile [i care l-au apreciat pentru iu-
birea fa]\ de „g\ini, oi, vaci sau m\gari.”

Candidatura fictiv\ promovat\ de
C\t\lin M\ru]\ reu[e[te s\ `mpu[te
mai mul]i iepuri dintr-o lovitur\. ~ntr-o
prim\ faz\ destinde telespectatorii care
s`nt deja suprasatura]i de promisiunile
politicienilor [i, pe spinarea acestora,
`i asigur\ moderatorului un num\r [i
mai mare de simpatizan]i.

M\d\lina OOLARIU
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Un candidat fericit la Prim\ria Bucure[ti

Nici o scen\ lipsit\ de ceart\

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
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700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro

Punctul pe V.I.P. Punctul pe V.I.P. Punctul pe V.I.P.

~n PMS s-a vorbit excesiv despre comunicare

 la Festivalul ContemporanIS s-au jucat 13 piese  `nainte de a intra la ultima
reprezentan]ie ne-am uitat cu lupa la ni[te tablouri cu Iisus, aparent identice

S\ tr\i]i „happy”!

 M\ru]\ spune c\ se
bazeaz\ [i pe votul iubi-
torilor de animale care 
i-au urm\rit emisiunile

Aflat la a patra edi]ie, festivalul studen]esc de
teatru contemporan nu le-a l\sat prea multe

scuze tinerilor pentru a refuza o invita]ie la specta-
col. ~ntins pe durata a cinci zile `ntre [apte [i 11 mai
[i f\r\ pre] la intrare, ContemporanIS a dovedit din
nou c\ studen]ii `nc\ nu au abandonat complet sala
de teatru pentru cea de cinema. Ace[tia au uitat de
berile cump\rate la bar `n favoarea spectacolelor,
jucate `n ni[te loca]ii neconven]ionale, care, pe
perioada aceasta, le-ar fi vizitat doar pentru a se
ad\posti de c\ldur\. 

{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.

»

Dac\ e[ti `n drum spre Palatul
Culturii sau spre centrul ora[ului [i
vrei s\ faci o pauz\ de cafea sau de
mas\, te po]i opri pe bulevardul {te-
fan cel Mare, la bar&snack „El Ba-
rin.” Aici te bucuri de atmosfera fa-
miliar\, st`nd la o mas\ de pe terasa
localului, sau ai posibilitatea de a te
afunda `ntr-una din canapelele de
piele din interiorul acestuia p`n\ t`rziu,
pentru c\ localul este deschis dinco-
lo de miezul nop]ii. Elegan]a aces-
tuia este dat\ de faptul c\ `n incinta
cafenelei-restaurant este interzis fu-
matul, `n loc de scrumiere fiind a[e-
zate pe mese lum`n\ri care seara s`nt
aprinse. 

Ini]ial, ai impresia c\ meniul loca-
lului este conceput ca fiind unul cu
specific italian, `ns\ pe parcurs reali-
zezi c\ la „El Barin” [i-au l\sat re]eta
preparatelor [i a b\uturilor mai multe
]\ri. 

Aici, clasica bere la cinci lei poa-
te fi ̀ nlocuit\ de berea german\ nefil-
trat\ blond\ sau brun\ cu arom\
proasp\t\ de fructe [i mal] pr\jit, `m-
buteliat\ `n sticle de 500 ml la 12 lei.
B\rba]ii mai pot ciocni [i un pahar de

palinc\ tradi]ional\ la 6 lei sau unul
de vin italian la 35 de lei, al\turi de
un platou rece Tedesco alc\tuit din
crauti (n. red. preparat cu specific ita-
lian f\cut din cremwur[ti cu varz\ `n
aluat), bacon [i mu[tar. Fiind deschis
`nc\ de la nou\ diminea]a, „El Barin”
ofer\ ocazia de a servi micul dejun,
cre`ndu-]i singur propriul sandwich
cu semipreparate, br`nzeturi [i dife-
rite sosuri al\turi de o cafea cu ana-
nas la opt lei.

Pentru pr`nzul doamnelor, „El
Barin” recomand\ salata Estiva cu
gamberi (creve]i), surimi (past\ din
carne de pe[te), ton, salsa rossa [i
porumb, o por]ie de 300 g la 18 lei.
Platoul de fructe cu ciocolat\ cald\
sau Piadina cu Nutela s`nt dou\ din-
tre deserturile sofisticate cu care `]i
po]i ademeni papilele gustative pen-
tru un pre] pu]in trecut de zece lei.
Tot pentru doamne se poate coman-
da b\utura non-alcoolic\ El Barin
Legero (300 ml de fresh din grape-
fruit, ananas [i sirop piersici) sau o
votc\ cu lime, zah\r brun [i c\p[uni,
la 14 lei. Iar toate acestea pot fi ser-
vite pe tonurile line ale muzicii ani-
lor ’80 – ’90.  

„El Barin” este genul de local `n
care ]i-ai petrece o s`mb\t\ seara `n
fa]a unei b\uturi naturale sau `n a[-
teptarea unui desert `mbibat `n cio-
colat\.

M\d\lina OOLARIU

Italia din centrul Ia[ului
 clasica bere la 5 lei
poate fi `nlocuit\ de be-
rea german\ nefiltrat\
blond\

F\r\ restan]e la sesiunea tteeaattrruulluuii

Localul Troian


