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electoral    
 despre recentele tensiuni din-
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Cei care [i-au cl\dit casele
pe drum
 nestatornici `n spirit, pilo]ii

de avion [i [oferii de tir au apu-

cat pe c\r\ri care nu le erau
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Se distribuie locurile 
pentru licen]\ 
 Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” poate primi la primul ciclu

de studii 10.135 de studen]i

 Politehnica va `nmatricula

4.358 de persoane
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Nu prea ne vine a ne gr\bi s\ tragem li-
nia la sf`r[itul acestui an universitar. Me-
diul academic a fost m\cinat ca de carii de
reforme neduse p`n\ la cap\t, de clasific\ri
ce n-au mai `nsemnat nimic, de o lege a e-
duca]iei pe care to]i s-au sinchisit s-o im-
plementeze, dar nimeni nu a respectat-o. De
la Daniel Funeriu, trec`nd prin Corina
Dumitrescu [i Ioan Mang, p`n\ la Liviu
Pop, `nv\]\m`ntul [i-a batjocorit studen]ii [i
cadrele didactice cu ni[te standarde care au
ridicat [i au cobor`t succesiv mingea la fi-
leul performan]ei `ntr-un ritm n\ucitor. Mai
mult, institu]iile de `nv\]\m`nt au trecut [i
printr-un proces electoral, care a a[ezat [i
rea[ezat orgoliile acolo unde le era mai
mult sau mai pu]in locul. 

Mediul academic nu a c`[tigat nimic `n
acest an universitar. Doar [i-a r\t\cit cre-
dibilitatea, e pe cale de a-[i pierde cele mai
valoroase proiecte pe resurse umane finan-
]ate din fonduri europene (celebrele [i mult-
r`vnitele POSDRU-uri), iar universit\]ile
de-abia au aflat c`te locuri au la dispozi]ie
pentru a [colariza studen]i. Unul dintre sin-
gurele lucruri bune ar fi c\ finan]area se va
face pe granturi [i nu pe student echivalent,
ceea ce permite – teoretic – universit\]ilor
s\ mai cearn\ din repeten]ii pe care `i pro-
movau de dragul p\str\rii rucsacului cu
bani cu care au fost `nmatricula]i. Studen-
]ii, la r`ndul lor, s-au ales cu un Statut care
le g`dil\ preten]iile de a nu se ar\ta prea
mult la [coal\, `ns\ care, deocamdat\, nu le
serve[te la nimic.

Cercetarea este [i ea pe butuci, accesul
la bazele de date interna]ionale fiind t\iat
p`n\ nu-se-[tie c`nd, fiindc\ pentru actuala
conducere a ministerului `nv\]\m`ntului nu
a fost o prioritate s\ semneze un nou par-
teneriat cu Thompson-Reuters. ~n conti-
nuare, se anun]\ `ns\ [i mai mult\ incertitu-
dine amestecat\ cu o c\dere `n fals, derizo-
riu [i absurd. Conducerea comisiei de etic\
ce era menit\ s\ se pronun]e ̀ n „cazul Mang”
de plagiat a fost schimbat\. Nu vrem s\ spe-
cul\m, ̀ ns\ ni-e a semn r\u pentru ce va urma. 

Dar p`n\ una, alta, nu avem de ce s\ nu
arunc\m toci `n aer, s\ ne bucur\m de `nt`l-
nirea cu eminen]e din varii domenii care au
primit titlul onorific de Doctor Honoris
Causa, de invita]i de vaz\ care trec pragul
univerist\]ilor [i de copiii care rup cordonul
ombilical cu sistemul de `nv\]\m`nt pentru
a p\[i definitiv [i irevocabil `n lume. Abia
atunci ne p\le[te nostalgia, grea [i dens\ ca
aburul unei dup\-amieze de var\. Genera]ii
sf`r[esc facultatea, mai `nc`ntate sau mai
dezam\gite, sub privirile dasc\lilor care `i
mai petrec, `nc\ o dat\, cu privirea din pra-
gul unei s\li de ceremonii. {i sub z`mbetele
largi din pozele de la mar[ul absolventului
sau de la cursul festiv transpare acel regret c\
nu le-am putut oferi mai mult. {i c\, `n mo-
mentul `n care `[i vor termina lucr\rile de
licen]\ de scris [i lacrimile de emo]ie de
[ters de pe obraji, vor regreta c\ nu au fugit
de aici la vreme. ~ns\ atunci `i vom str`nge
`nc\ o dat\, simbolic, `n bra]e, sper`nd `n
viitorul lor ca `ntr-un miracol `n care noi,
cei bloca]i de o alegere pe via]\ `n mediul
universitar, cu greu ne mai putem `ncrede.

Laura PP|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Anul universitar 2011-2012 a fost unul dintre cei mai difi-
cili pentru `nv\]\m`ntul superior din România. ~n lupta de a
aplica o lege care mai trebuia [lefuit\ `nainte s\ fie aruncat\
prin asumarea r\spunderii Guvernului, evenimentele din am-
fiteatre, s\rb\torile [i alegerile nu au mai avut aceea[i sem-
nifica]ie pe care ar fi avut-o `ntr-un alt context. Unul `n care
ierarhizarea domeniilor de studii ar fi fost f\cut\ de c\tre ace-
lea[i autorit\]i interna]ionale care au realizat [i clasificarea
universit\]ilor. Iar paradoxul acestui zbucium este faptul c\,
dup\ at`ta str\danie, c`nd lucrurile p\reau s\ se a[eze [i docu-
mentul s\ se termine de [lefuit, a picat Guvernul, iar noul mi-
nistru `ncepe s\ ciopleasc\ din nou `n legea din care, `n cur`nd,
n-o s\ mai r\m`n\ nici trunchiul.
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DOSAR Retrospectiva anului universitar 2011-2012

„S-au s\turat oamenii de minciuni la tav\ de 20 de ani, pentru c\ v\d c\ 
România numai `n jos merge” 

 lumea noastr\ se sprijin\
pe principii, de fapt, [i nu pe
lucruri 

paginile 8 – 9

 cu pprilejul sscrutinurilor llocale dde dduminic\, 110 iiunie, rreporterii „„Opiniei
vechi” aau lluat lla ppas oora[ele [[i ssatele jjude]ului IIa[i, ss\ vvad\ ccum vvoteaz\
lumea  din CCiurea, ttrec`nd pprin RRuginoasa, TTârgu FFrumos, MMirce[ti,
Podu IIloaiei, pp`n\ `̀n HHârl\u, PPa[cani [[i IIa[i aau `̀nt`lnit ooameni ccare `̀[i aaleg
conduc\torii ppe dde rrost, `̀ns\ ccu iinima `̀ndoit\

Nu am 48 de ani, dar am `mplinit 82
de c\r]i. For]a mea vine de dincolo!

~n loc de
noroc bun

interviu ccu ttraduc\torul [[i
scriitorul CChristian TT\ma[ 

Opinii cu toc\, bune 
de tipar
 absolven]ii redac]iei „Opinia

Veche” au `nv\]at s\ creasc\

`ntr-o camer\ mic\

 `nsemn\rile cu pixul ro[u `n-

semnau c\ textul era scris `n ben-

galez\, o limb\ pe care o [tiu

numai `ncep\torii pagina 6

~nv\]\m`ntul superior, la mila
schimb\rilor de regim

Alegerile care n-au
cump\rat jude]ul
Ia[i p`n\ la cap\t

paginile 10-11
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~n coloan\,
adunarea

P`n\ pe 15 august, cei care do-
resc s\ participe la edi]ia a III-a
Papergirl Ia[i, pot trimite lucr\ri la
proiectul ce are ca scop promova-
rea neconven]ional\ a artei `n stra-
d\. Ca [i `n anii trecu]i, acesta se
`mparte `n trei etape: str`ngerea lu-
cr\rilor – cu singura condi]ie ca ele
s\ fie trimise `n variant\ final\, prin-
tat\. Apoi expozi]ia, unde lucr\rile
pot fi privite dar nu [i cump\rate.
Iar `n etapa final\, distribu]ia, b\-
ie]i [i fete pe biciclete se vor plim-
ba pe strad\, `mp\r]ind `n mod ale-
atoriu oamenilor `nt`lni]i role a c`te
zece lucr\ri de diferite tipuri [i m\-
rimi.

„Lucr`nd la conceptul afi[ului
au ap\rut idei simpatice privind uti-
lizarea motivelor folclorice `n di-
verse moduri, pe logo, la ateliere [i
chiar la expozi]ie, [i am zis s\ fa-
cem o tematic\. Asta nu `nseamn\
c\ tema na]ionalist\ este laitmoti-
vul edi]iei, nu vrem s\ primim doar
lucr\ri cu miori]e, v\i, mun]i sau
alte elemene tradi]ionale”, a decla-
rat Elena Racu, coordonatorul pro-
iectului.

Cei care doresc s\ participe pot
trimite lucr\ri de orice fel – foto-
grafii, desene, picturi, benzi dese-
nate, stenciluri, colaje, caricaturi –
prin po[t\ la adresa Cafeneaua Aca-
ju, str. Sf. Sava nr. 15, cod 700073,
Ia[i sau le pot preda personal la
Cafeneaua Acaju.

Ioan SSTOLERU

Dac\ la `nceputul lunii, Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS) a eliberat cifrele
de [colarizare pentru `nv\]\m`ntul su-
perior, s\pt\m`na trecut\, miercuri, 6
iunie, acesta a publicat pe siteul edu.ro
un proiect de Hot\r`re de Guvern prin
care a stabilit num\rul maxim de stu-
den]i pe care fiecare universitate ̀ l poa-
te `nmatricula la ciclul de licen]\. Ast-
fel, `n cazul Ia[ului, Universitatea „A-
lexandru Ioan Cuza” (UAIC) poate
primi la studii 10.135 de studen]i, cu
men]iunea c\ mai s`nt unele domenii
de studii care `nc\ nu au fost acredi-
tatate de c\tre Autoritatea Rom=n\ de
Asigurare a Calit\]ii `n ~nv\]\m`n-
tul Superior (ARACIS). ~n acest caz
se afl\, spre exemplu, domeniul Edu-
ca]ia fizic\ [i sport la `nv\]\m`nt f\r\
frecven]\. 

Mai mult dec`t at`t, UAIC a f\cut
publice [i num\rul de locuri pentru li-
cen]\ distribuite de la MECTS prin

Consiliul Na]ional pentru Finan]area
~nv\]\m`ntului Superior (CNFIS).
Astfel, vor exista 3450 locuri, dintre ca-
re 35 pentru candida]ii romi, 30 pen-
tru tineri de origine rom=n\ din Repu-
blica Moldova care au diploma de
Bacalaureat ob]inut\ `n Rom=nia [i
209 de locuri pentru tinerii de origine
rom=n\ din Republica Moldova sau al-
te state `nvecinate [i etnicii rom=ni cu
domiciliul stabil `n str\in\tate (dintre
care trei beneficiaz\ de burs\). „Doar
cifra de [colizare pentru licen]\ a fost
partajat\, nu [i pentru master. E posibil
ca `nt`rzierea anun]\rii cifrei de [cola-
rizare pentru ciclul al II-lea de studii
s\ se datoreze tocmai unor neclarit\]i
legate de acest masterat didactic. Uni-
versitatea noastr\ a primit cu 55 mai
multe fa]\ de anul trecut. Noi avem de
circa 14 ani acela[i num\r de locuri la
buget”, a declarat prof. univ. dr. Vasile
I[an, rectorul UAIC.

~n ceea ce prive[te restul institu]ii-

lor de ̀ nv\]\m`nt superior din Ia[i, Uni-
versitatea de Arte „George Enescu”
poate `nmatricula cel mult 576 de stu-
den]i [i Universitatea de {tiin]e Agri-
cole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Io-
nescu de la Brad”, 1350. Universita-
tea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” poa-
te primi la studiu 4358 de studen]i, cu
excep]ia domeniului de Inginerie ci-
vil\ `n limba francez\, de la Faculta-
tea de Construc]ii [i Instala]ii, care are
nevoie de expertiza ARACIS pentru a

stabili capacitatea maxim\ de [colari-
zare. 

~n final, Universitatea de Medicin\
[i Farmacie „Grigore T. Popa” poate
`nmatricula la licen]\ 1995 de persoane.
„Cifra de [colarizare bugetat\ este mai
mare dec`t anul trecut [i vom vedea
cum putem s\ facem astfel `nc`t s\ o [i
onor\m”, a declarat prof. univ. dr. Va-
sile Ast\r\stoae, rectorul institu]iei.

C\t\lin HHOPULELE

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” poate primi la
studiu 10.135 de studen]i

Se distribuie locurile ppeenn tt rruu   ll ii cceenn ]]\\

Granturi mai multe, intrare mai lejer\

Luni, 11 iunie, `ntre 10.00 [i
18.00, `n Sala Senatului, vor avea
loc alegerile pentru membrii Con-
siliului Studiilor Universitare de
Doctorat (CSUD) de la Universi-
tatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i (UAIC). Se vor stabili cinci din
cei 11 candida]i propu[i de facult\]i,
participan]ii la vot fiind conduc\-
torii de doctorat, titulari la UAIC,
precum [i cei asocia]i [i titulari la
alte institu]ii. De asemenea, alege-
rile pentru membrii din r`ndul stu-
den]ilor doctoranzi `n CSUD ai uni-
versit\]ii vor avea loc la aceea[i da-
t\ [i interval orar. Astfel se vor ale-
ge c`te doi membri din cei 13 pro-
pu[i de c\tre studen]i la nivel de fa-
cultate. La sesiunea de vot pot can-
dida to]i doctoranzii, ace[tia urm`nd
s\ reprezinte, conform legii educa-
]iei, 25% din componen]a consiliu-
lui.

„~ntr-o universitate exist\ o struc-
tur\ organizatoric\ care trebuie res-
pectat\ [i astfel nici acest consiliu
nu va fi un stat ̀ n stat. Atunci c`nd se
vor aloca granturi `n contract va fi
un capitol distinct [i acest consiliu
va aloca fondurile conform legii edu-
ca]iei. Alegerile se vor desf\[ura du-
p\ metodologa existent\”, a decla-
rat prof. univ. dr. Vasile I[an, rec-
torul UAIC.

Conform alineatului 3, Artico-
lul 207 din legea educa]iei, CSUD
este organismul care conduce
IOSUD-urile (n.r. institu]ie orga-
nizatoare de studii unversitare de
doctorat), prin intermediul directo-
rului consiliului. 

Andrei MMIHAI

Fata pe biciclet\ se
`ntoarce

Pe parcursul anului universitar 2011
- 2012, au fost `nmatricula]i la univer-
sit\]ile de stat din Ia[i aproximativ
60.000 de studen]i, la toate ciclurile de
studiu: licen]\, masterat sau doctorat,
at`t la frecven]\ c`t [i la f\r\ frecven]\.
Dintre ace[tia, doar 15% s`nt din mu-
nicipiul Ia[i, restul provenind din ora-
[ele [i jude]ele `nconjur\toare. 

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” este institu]ia de `nv\]\m`nt
superior din Ia[i cu cei mai mul]i stu-
den]i `nmatricula]i la cursurile de zi,
[colariz`nd aproape aproape 31.000 de
persoane. Dintre ace[tia, 5.700 s`nt din
ora[ul Ia[i, 8.800 din jude] [i 22.000
din alte localit\]i. Exist\ `ns\ [i un nu-
m\r de aproape 3.000 de studen]i care
nu [i-au declarat domiciul, conducerea
universit\]ii insist`nd [i asupra faptu-
lui c\ datele furnizate de c\tre studen]ii
care se afl\ `n baza nici nu au fost ver-
ificate [i c\ ace[tia ar fi putut oferi [i
informa]ii care s\ nu corespund\ cu
realitatea. 

Pu]ini ddoctori lla ]]ar\
Universitatea de Medicin\ [i Far-

macie „Grigore T. Popa” din Ia[i are
`nmatricula]i `n jur de 8.200 de de stu-

den]i, dintre care 1.800 str\ini. Din to-
talul de persoane ̀ nmatriculate la studii,
aproape 61% provin din mediul urban,
iar restul de 39% din mediul rural. 1.500
de studen]i medicini[ti au declarat c\
s`nt din Ia[i, `n timp ce aproximativ
4.800 provin din alte localit\]i. 

Universitatea de Arte „George
Enescu” (UAGE) nu are date centrali-
zate la nivelul `ntregii institu]ii, `ns\,
din cei aproximativ 5.000 de studen]i
`nmatricula]i, „cel pu]in jum\tate, dac\
nu chiar 60% s`nt din afara Ia[ului. {i
oricum, cei care nu vin de la liceele de
Art\ din Hu[i, Vaslui, Piatra Neam]
sau T`rgu Frumos, vin de la liceul din
Ia[i. Dar nici ace[tia nu s`nt ie[eni
fiindc\, la r`ndul lor, au fost trimi[i din
alte ora[e s\ studiezez liceul aici”, a
declarat prof. univ. dr. Doru Albu, pro-
rector responsabil cu activitatea didac-

tic\ la UAGE. Tot 5000 de studen]i
s`nt `nmatricula]i [i la Unversitatea de
{tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterina-
r\ „Ion Ionescu de la Brad”. ~ns\,
spre deosebire de celelalte institu]ii de
`nv\]\m`nt superior ie[ene, monitorizea-
z\ doar locul de provenien]\ a studen]i-
lor `nscri[i la licen]\, la zi. Astfel, la A-
gronomie `nva]\ aproape 1.000 de ie-
[eni, `n timp ce 2.500 de studen]i vin
din alte localit\]i. 

~n cazul Universit\]ii Tehnice
„Gheorghe Asaschi”, din cele aproa-
pe 11.300 de persoane `nscrise, pu]in
peste 2000 s`nt din Ia[i, `n timp ce
restul de 9.300 s`nt venite s\ studieze
din alte zone. 

C\t\lin HHOPULELE

Nu toate c\minele studen]e[ti din
Ia[i se vor `nchide odat\ cu `ncheierea
anului universitar. C`teva dintre aces-
tea vor g\zdui studen]ii care vor dori s\
r\m`n\ `n Ia[i pentru a munci sau pen-
tru a desf\[ura activit\]i didactice. La
Universitatea de Medicin\ [i Farma-
cie „Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i
vor r\m`ne dou\ c\mine deschise pen-
tru studen]i, restul `nchiz`ndu-se pentru
igienizare. P`n\ acum s-a decis c\ unul
dintre ele va fi E5, iar cel de-al doilea
urmeaz\ s\ se hot\rasc\ ulterior. „Se pot
caza orice persoane care interac]ionea-
z\ cu UMF, studen]i, dar [i cei care
vor sus]ine examen de admitere”, a
declarat Dana Drugu[, director gen-
eral administrativ al UMF.

{i Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i va avea c\mi-
ne deschise pe timpul verii. Astfel,
C11 [i C12 din Complexul „Codres-
cu” [i C2 din Complexul „T`rgu[or-

Copou” nu se vor `nchide pentru cele
trei luni p`n\ la `nceputul noului an. Stu-
den]ii care solicit\ cazare `n primele
dou\ c\mine, `n scopul desf\[ur\rii
unor activit\]i didactice care nu se `n-
cadreaz\ `n structura anului universi-
tar, vor fi taxa]i cu 8 lei pe zi. ~n cazul
celor care solicit\ cazare pentru motive
personale, pre]ul este de 15 lei pe zi.
Studen]ii care urmeaz\ o alt\ universi-
tate dec`t UAIC vor avea [i ei posibili-
tatea de a se caza, `ns\ tariful pentru
ace[tia va fi pe parcursul verii de 20
de lei pe zi. ~n cazul c\minului C2, tar-
iful pentru cei care vor s\ r\m`n\ pen-
tru a desf\[ura activit\]i didactice este
de 10 lei, prioritate la locuri av`nd cei
care au fost caza]i `n timpul anului `n
Complexul „T`rgu[or-Copou”.

Cazat ccu ddoctoranzii
Doar tinerii care urmeaz\ cursuri la

Universitatea de {tiin]e Agricole [i
Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de
la Brad” (USAMV) din Ia[i nu vor
avea posibilitatea s\ r\m`n\ pe perioa-
da vacan]ei `n c\mine, fiindc\ acestea
„se `nchid pentru cur\]enie [i repara]ie.
Nu r\m`n dec`t doctoranzii, care au
program aici. Tariful pentru ace[tia e

acela[i ca [i `n timpul anului universi-
tar”, a declarat prof. univ. dr. Gheorghe
S\vu]\, prorector responsabil cu acti-
vit\]ile studen]e[ti.

Studen]ii Politehnicii au [i ei po-
sibilitatea de a sta `ntr-unul din c\mi-
nele Universit\]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi” (UTI) din Ia[i, `ns\ tarifele
nu au fost `nc\ stabilite. Pre]urile vor
fi dezb\tute `n aproximativ dou\ s\p-
t\m`ni `n Consiliul de Administra]ie
[i Comisia Social\ a institu]iei de `n-
v\]\m`nt superior. Principalul c\min `n
care studen]ii se vor caza este T18,
care are o capacitate de 450 de locuri.
Anul trecut, tariful pe care l-au avut de
pl\tit cei r\ma[i a fost de 7 lei pe zi.
„Mai avem [i c`teva locuri care r\m`n
plombe din c\minele de doctoranzi.
Aici, tariful este de zece lei pe zi.

C\minele pentru doctoranzi s`nt T16,
T20, [i T21. De asemenea, mai s`nt [i
c\minele T1 [i T2, destinate acelor
doctoranzi care nu vor s\ stea `ntr-un
c\min mai bun, pentru a pl\ti o sum\
mai mic\”, a declarat Bogdan Budeanu,
director adjunct al Direc]iei de Servi-
cii Studen]e[ti a UTI. Av`nd `n vedere
c\ num\rul celor care r\m`n peste var\
se ridic\ la aproximativ 1000 [i c\mi-
nele T16, T7 [i T8 vor fi deschise pe
perioada vacan]ei.

Tarifele de var\ la Politehnic\ se
aplic\ odat\ cu data de 8 iulie [i se `n-
cheie pe 1 septembrie c`nd se dau res-
tan]ele, revenindu-se la un tarif didac-
tic de 3 – 4 lei pe zi.

M\d\lina OOLARIU
Iulian BB~RZOI

Ie[enii, `n inferioritate `n universit\]i 
 doar 15% dintre studen]ii institu]iilor de `nv\]\m`nt superior s`nt din Ia[i

R\t\cit la tine acas\

Sfatul doctoranzilor
se `ntrune[te

Cheile s`nt rare

C\minele nu `[i 
`nchid por]ile

 doar tinerii care urmea-
z\ cursuri la Agronomie
nu vor putea s\ r\m`n\ pe
perioada verii



S`nt unele texte care se nasc oda-
t\ cu mi[carea peni]ei. Care atunci
c`nd pui stiloul pe h`rtie nu exist\
nici m\car la stadiu de idee. {i apoi
`ncep s\ curg\, literele se ̀ ncalec\, se
ca]\r\ pe r`nduri, curg pe pagin\ [i
se ̀ nvelesc ̀ n copert\. A[a se na[te un
text, ca o n\luc\ ce prinde form\.

Duminic\ am intrat `n cabina
de vot cu [tampila ̀ ntre degete [i-un
copac jumate de h`rtie la bra]. {tiam
de dinainte cu cine am s\ votez dar
curiozitatea nu m-a r\bdat s\ nu r\s-
foiesc pu]in buletinele pe-o parte [i
pe alta. Am r\mas surprins c\ Pa[ca-
niul, un ora[ cu vreo 35.000 de lo-
cuitori, aproape c`]i studen]i are Uni-
versitatea „Cuza” `nmatricula]i,
poate propune nou\ nume pentru
func]ia de primar. {i-au `nceput s\-mi
zburde g`ndurile. M-am v\zut la
Bucure[ti, vot`nd pentru Nicu[or
Dan [i alerg`nd cu mii de oameni
de-o parte [i de alta spre prim\rie, ca
s\-i ascult\m primul discurs.

M-am v\zut la Piatra Neam],
t\ind ̀ n carne vie prin sertarul cu do-
cumente ale lui Pinalti [i plec`nd cu
suficiente dovezi `nc`t s\-i l\muresc
pe oamenii celui mai `ngrijit ora[el
din Moldova c\ nu mai func]ionea-
z\ metoda „`l votez pe \sta care fur\
pentru el dar `mi zv`rle-un ciolan [i
mie”. Apoi am ajuns la Constan]a,
`ntr-un bar, fa]\-n fa]\ cu Maz\re,
f\r\ nici un suflet prin preajm\. L-am
f\cut pilaf, bucur`ndu-m\ `n sinea
mea pentru fiecare b\tr`n care va des-
chide ochii a doua zi spun`nd: „uite
domnule c`]i ani mi-a m`ncat \sta
via]a”. M-am teleportat apoi suc-
cint [i rapid, n-am v\zut dec`t fr`n-
turi dintr-o flac\r\ violet, pe unul ca-
re ]ipa c\ Rom=nia `i m\n`nc\ tim-
pul `n timp ce altul voia s\-i vin\
„salutar” `n ajutor. 

{i m-am `ntors `n cabina de vot
din fosta general\ pe unde m\ um-
pleam de v`n\t\i c`nd eram prin cla-
sa a doua. M-am zdruncinat ca dup\
un co[mar din \la care se las\ cu n\-
du[eli [i m-am uitat la buletinul de
vot din fa]a mea. Toat\ s\pt\m`na ci-
tisem despre votul util, despre cum
]i-l irose[ti `n sistemul uninominal
dac\ nu-l dai unuia care are [anse
reale s\ c`[tige, altfel, p`n\ la urm\
n-ai s\ fii reprezentat. Am ridicat
furios [tampila [i am consumat tot
tu[ul din vreo 15 ap\s\ri. 

Mi-am spus de atunci c\, `n ur-
m\torii patru ani, n-am s\ mai fiu o
statistic\. N-am s\ mai las pe ni-
meni s\ a[tepte votul meu de-a gata
[i dac\ nu-l prime[te s\ spun\ c\
nu-i pas\. Mi-am promis ca dup\
patru ani s\ intru `n cabina aceea
de vot [i ̀ n spatele meu, nou\ oameni
s\ stea asud`nd [i tremur`nd. Ca vo-
tul meu s\ nu mai `mi schimbe doar
mie via]a, ci [i pe-a lor. M-am v\zut
cu viitorul ̀ ntre degete [i m-am trezit.

C\t\lin HHOPULELE
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Ermetic

Cu llum`narea ssub ttalp\
De mai bine de vreo dou\ luni,

la etajul al III-lea din c\minul C4
nu mai curge ap\ cald\. Nu ne pl`n-
gem c\ nu mai avem cu ce s\ op\-
rim g`ndacii din buc\t\rie, ci, din
nou, cu du[urile avem o problem\.
Aparent, administra]ia a pornit de
la principiul c\ dac\ tot nu putem

s\ facem du[ c\ n-avem ap\, la ce s\
le mai punem becuri la cabine. {i
ast\zi se face coad\ pe holul micu]
din antecamera b\ii, unde se inspec-
teaz\ b\ie]ii pe t\lpi s\ vad\ dac\
mai s`nt negri. Nu de alta, dar la du[
a apus neonul p`n\-n toamn\ mai
mult ca sigur.

Epilog
Acesta este ultimul num\r din Opi-

nia veche din acest an universitar. Cu
unii dintre voi ne vom ̀ nt`lni pe la mare,
c`nd ne vom bate cu nisipurile din Cos-
tine[ti ca s\ mai scoatem vreo dou\
numere [i pe acolo, dar cu restul ne ve-
dem din toamn\. Sper\m s\ pute]i tre-
ce cu bine peste lunile acestea `n care

pulsurile noastre n-o s\ v\ mai ridice
spr`ncenele ca s\ spune]i r\spicat „da
b\, `l [tiu [i eu pe \la”. {i, la fel, spe-
r\m ca mama Urania s\ ne poat\ `n-
locui p`n\ atunci, pentru c\ dac\ este
un lucru pe care `l [tim sigur este c\
horoscopul este cea mai citit\ rubric\
din ziar. Am `ncercat s\ strecum un
text mic pe undeva, `n care s\ v\ ur\m
un soare cald, nop]i de 14 ore [i som-

nuri de 16, dar n-am g\sit loc dec`t
aici, `n fundul paginii 3. Pe cei care de
la anul nu mai c\lca]i prin ora[ul ce-
lor [apte coline v\ salut\m [i v\ a[-
tept\m pe online (preg\tim c`teva sur-
prize). Restul ne ve]i g\si ca de obicei
aici, pl`ng`ndu-ne de g`ndaci, du[uri,
profesori, administratori, g\sind `n
fiecare s\pt\m`n\ lucruri care s\ ne
fac\ s\ z`mbim.

 PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS  PULS

Se pornesc schimb\rile

 m-am v\zut la
Bucure[ti, vot`nd pentru
Nicu[or Dan 

~ncep`nd cu noul an universitar,
Ministerul Educa]iei, Tineretului,
Cercet\rii [i Sportului (MECTS)
va schimba felul `n care vor fi acordate
granturile pentru doctoranzii de la uni-
versit\]ile din ]ar\. P`n\ `n prezent, la
alineatul 3 din articolul 160, `n Legea
Educa]iei Na]ionale (LEN) se stipu-
la faptul c\ granturile doctorale vor fi
oferite doar pe baza unei competi]ii
na]ionale organizate de c\tre Consiliul
Na]ional pentru Cercetare {tiin]ifi-

c\, „de proiecte [tiin]ifice între [colile
doctorale sau competi]ie na]ional\ de
proiecte [tiin]ifice între conduc\torii
de doctorat, membri ai unei [coli doc-
torale”. 

~ns\, conform prevederilor Ordo-
nan]ei de Urgen]\ 21/2012, grantu-
rile pentru doctoranzi vor fi acordate
prin Hot\r`re de Guvern direct In-
stitu]iilor Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD),
urm`nd ca acestea s\ desf\[oare com-

peti]ii de proiecte pentru [colile doc-
torale pe care le au `n subordine. „U-
niversit\]ile vor trimite temele tot `n
func]ie de doctorate. Este `ns\ o pre-
cizare mai clar\ f\cut\ `n sensul c\ noi
vom fi solicita]i s\ ne `nscriem cu o
serie de teme de grant, [i locurile ca-
re vor fi c`[tigate de Universitatea Agro-
nomic\, spre exemplu, vor putea fi c`[-
tigate [i de Universitatea din Cluj,
dac\ fac parte din acela[i IOSUD”, a
declarat conf. univ. dr. Costel Samuil,
directorul Departamentului de Cer-
cetare, Inovare [i Transfer Tehno-
logic de la Universitatea de {tiin]e
Agricole [i Medicin\ Veterinar\
„Ion Ionescu de la Brad” din Ia[i.

Acesta nu este `ns\ singurul arti-
col care sufer\ modific\ri `n urma pu-
blic\rii OUG 21/2012, exist`nd `nc\
11 prevederi ale LEN ce au fost com-

pletate sau schimbate. Privind `nv\-
]\m`ntul superior, a fost modificat [i
Articolul 162, care trata subiectul doc-
toratelor organizate `n co-tutel\. Dac\
`n versiunea original\, studentul doc-
torand `[i putea desf\[ura activitatea
`ndrumat `n acela[i timp de c\tre doi
conduc\tori care apar]ineau de aceea[i
IOSUD, unul dintre ei put`nd s\ fi ajuns
la v`rsta de pensionare, conform OUG
lucrurile stau altfel. 

Studentul poate s\ aib\ `n contin-
uare drept coordonatori doi profesori
de la aceea[i IOSUD, `ns\ ace[tia nu
mai s`nt nevoi]i s\ `[i `ntrerup\ activi-
tatea odat\ cu v`rsta de 65, c`nd, con-
form legii, ar trebui s\ se pensioneze. 

C\t\lin HHOPULELE

Supu[i de frica legii

Legea educa]iei `ncepe ss\\   ff ii ee   tt rraannss ffoorrmmaatt\\
 granturile pentru doctoranzi vor fi acordate direct
institu]iilor care organizeaz\ studii de doctorat

Conform exit poll-urilor, Gheor-
ghe Nichita, de la USL, a c`[tigat un
nou mandat de primar al Ia[ului. Son-
dajul realizat de c\tre Compania de
Cercetare Socilogic\ [i Branding
(CCSB) `l arat\ pe acesta c`[tig`nd de-
ta[at alegerile, cu 65% dintre voturi,
`n timp ce contracandida]ii s\i au ob-
]inut procentaje apropiate. Pe locul al
doilea s-a situat Daniel Oajdea de la
PPDD, cu 11,8% `n timp ce al III-lea
clasat a fost Nicu[or P\duraru de la
PDL, cu 10,8% din sufragii.

„Este cel mai bun scor politic, sco-
rul care legitimeaz\ primarul [i Consi-
liul Local. Ne a[teapt\ o perioad\ di-
ficil\, dar e prima dat\ c`nd la Ia[i avem
un consiliu majoritar, cel al USL, [i un
primar cu `ncredere foarte mare. Le
mul]umesc ie[enilor care au avut `n-
credere `n mine [i le promit c\ acest
scor nu m\ va schimba deloc”, a de-
clarat actualul primar al ora[ului,
Gheorghe Nichita, la ora `nchiderii
sec]iilor de votare. Acesta a sus]inut c\
a c`[tigat alegerile cu un scor cuprins
`ntre 63 – 66%, rezultatele oficiale
urm`nd a fi anun]ate m`ine de c\tre Bi-
roul Electoral Central. Conform a-
celuia[i sondaj, USL va fi majoritar

Consiliul Local, ob]in`nd 66,4% din-
tre voturi. Al doilea ca num\r de ale-
g\tori a fost PDL, care a ob]inut un
procentaj de 13,3%, iar PPDD, 10,8%.

Un alt sondaj, realizat de c\tre In-
stitutul Rom=n pentru Evaluare [i
Strategie (IRES), `l anun]a ca pri-
mar pe candidatul USL-ului cu 63,5%
dintre voturi, iar pe Tudor Ciuhoda-
ru, din partea Alian]ei pentru Ia[i,
pe locul al II-lea, cu 11,8%. 

Rezultatele exit poll-urilor au fost
publicate imediat dup\ ora 21.00, du-
p\ centralizarea r\spunsurilor oferite
de aleg\tori p`n\ la ora 20.00, c`nd s-au
`nchis cabinele de vot. Prezen]a la
vot `n jude]ul Ia[i, de 50,98%, a fost
una dintre cele mai sc\zute din Ro-
m=nia, cu cinci procente sub media
pe ]ar\ de 56,39% [i cu 20% mai pu]in
dec`t jude]ul Giurgiu, unde [i-au ex-
primat op]iunea cei mai mul]i dintre
aleg\tori. ~n cursa pentru postul de pri-
mar al Ia[ului au fost `nscri[i 13 can-
dida]i, `n timp ce 398 de persoane au
candidat pentru func]ia de consilier lo-
cal. ~n jude]ul Ia[i exist\ 684.480 de
persoane cu drept de vot.

Livia RRUSU

Gheorghe Nichita, la al treilea
mandat de primar

 sondajele `l dau pe candidatul USL ca fiind c`[tig\tor
al alegerilor, cu un procentaj `ntre 63 – 66%

Vineri, 8 iunie, ministrul Edu-
ca]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS) a decis schim-
barea membrilor care alc\tuiau Con-
siliul Na]ional de Etic\ a Cerce-
t\rii {tiin]ifice, Dezvolt\rii Teh-
nologice [i Inov\rii (CNECSDTI).
Astfel, to]i cei 11 membri care au fost
numi]i odat\ cu `nfiin]area consili-
ului `n 2011, au fost `nlocui]i din
func]ie. Acum, la conducerea aces-
tuia se afl\ prof. univ. dr. ing. Teo-
dor Petrescu, de la Universitatea
Politehnic\ din Bucure[ti, iar vi-
cepre[edinte este Virgil Muraru, de la
Institutul Na]ional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ma[ini [i In-
stala]ii Destinate Agriculturii [i In-
dustriei Alimentare.

Conform prezent\rii disponibile
pe site-ul Autorit\]ii Na]ionale pen-
tru Cercetarea {tiin]ific\ (ANCS),
acest consiliu „urm\re[te aplicarea
[i respectarea de c\tre unit\]ile [i in-
stitu]iile de cercetare-dezvoltare, pre-
cum [i de c\tre personalul de cerce-
tare-dezvoltare a dispozi]iilor legale
referitoare la normele de conduit\
moral\ [i profesional\”. Altfel spus,
printre atribu]iile CNECSDTI intr\
[i verificarea acuzelor de plagiat [i
sesizarea institu]iilor care au auto-
ritatea juridic\ de a lua m\suri. „În-
totdeauna am avut convingerea c\,
pentru func]ionarea corect\ a unei
societ\]i, este necesar\, printre al-
tele, respectarea unor norme etice
[i morale. De aceea, atunci c`nd am
fost solicitat\ s\ devin membr\ a
CNCSDTI, am acceptat, în inten]ia
de a participa într-un fel sau altul la
încercarea de îns\n\to[ire a siste-
mului educa]ional rom=nesc. În opi-
nia mea, consiliul s-a dovedit a fi efi-
cient în detectarea unor fraude în in-
stitu]iile de cercetare-dezvoltare, do-

vad\ fiind hot\r`rile postate pe site-ul
institu]iei. În elaborarea rapoartelor
[i hot\r`rilor s-a respectat cu stric-
te]e litera legii dar nu cunosc moti-
vele schimb\rii componen]ei consi-
liului, întruc`t am aflat înt`mplator
despre acest eveniment, f\r\ a fi fost
anun]a]i în prealabil c\ el se va pro-
duce at`t de cur`nd”, a declarat prof.
univ. dr. Constan]a Ganea, fostul
pre[edinte al institu]iei, cadru didac-
tic la Universitatea de Medicin\
[i Farmacie „Carol Davila” din
Bucure[ti. 

De la ̀ nfiin]are, Consiliul Na]io-
nal de Etic\ a analizat [i a oferit ver-
dicte `n 14 cazuri [i pe 15 iunie fu-
sese convocat la sediul CNE [i fos-
tul ministru al educa]iei Ioan Mang,
acuzat de plagiat. Printre sanc]iunile
pe care le poate recomanda insti-
tu]ia se num\r\ [i retragerea titlului
de cadru didactic universitar, des-
facerea contractului de munc\ sau
suspendarea dreptului de a mai can-
dida din nou ̀ n vederea ob]inerii unui
post `n `nv\]\m`ntul superior pen-
tru o perioad\ determinat\ de timp.

C\t\lin HHOPULELE

Ioan Mang va fi judecat de
o nou\ Comisie de Etic\

 actuala conducere a
fost dat\ afar\ f\r\ a fi
`n[tiin]at\ direct [i f\r\ a
fi motivat\ decizia

Ce Trofeul Calit\]ii?

Ultim\ or\!
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~n cas\, o imprimant\ at`t de ma-
re, `nc`t pentru o secund\ am senza-
]ia c-am nimerit la PIM. De cum sun
la u[\, mi se deschide, ca `ntr-un gest
de reflex condi]ionat. Andreim\ pof-
te[te `n\untru printr-o mi[care larg\ a
m`inii, semn c\ nu doar c-am nimerit
unde trebuie, dar m\ [i a[tepta de ce-

va vreme. ~mi pune `n fa]\ o cafea re-
ce [i `mi face semn c\-mi pot aprin-
de o ]igar\, c`t se uit\ el prin cursuri.
~ncepe s\ r`d\ zgomotos c`nd vede c\
din geant\ nu scot un stick, ci un su-
port de curs de aproximativ 300 de
pagini. Se uit\ la mine deloc `ncrez\-
tor [i m\ `ntreab\ pe-un ton ironic:

„{i ce vrei s\ fac eu? S\ ]i-l copiez `n
word? C\ dac\-l scan\m se pierde din
calitate, mai ales mic[or`nd”. M\ pri-
ve[te apoi cu indulgen]a mamei care
trebuie s\-i explice copilului pas cu
pas ceva [i-mi spune, pe-un ton p\-
rintesc: „Treburile-astea le facem pro-
fesionist, nu a[a oricum,” apoi m\ pu-
ne s\-i dau cursul `n format electron-
ic. 

„C`t dde bbine vvezi?”
M\ conformez f\r\ s\ pun prea

multe `ntreb\ri [i, `n mai pu]in de trei
minute, `mi s`nt prezentate variantele

posibile. „Putem
s\ scriem cu font
de cinci, [ase sau
[apte. C`t de bine
vezi?”. ~i explic
c\ nu a[ putea s\
estimez, iar el se
vede nevoit s\-mi
listeze o buc\]ic\
de text cu fiecare
m\rime `n parte,
pentru ca, p`n\ la
urm\, s\ decidem
c\ le vom scoate
cu dimensiunea
cinci, f\r\ s\ [tie
c\ eu nici pe cele
cu [apte nu le ve-
deam cum trebu-
ie „Uite, acum fa-
cem c`te dou\ co-
loane, a[a – ca la
ziar – ca s\ `nca-
p\ mai mult text
[i s\-l parcurgi
mai u[or, dar [i
ca s\ putem t\ia
dup-aia h`rtia `n
f`[ii c`t mai sub-
]iri”. ~mi poves-
te[te apoi cum
asemenea copiu-
]e cer un hanorac
cu buzunare largi,
ca s\ am unde
„mo[mondi” `n
timpul examenu-
lui, dar [i ni[te pri-
viri de vultur nu
numai pentru scri-
sul puchinit de pe
h`rtiu]e ci [i pen-
tru profesorii ca-
re „au ochiul for-
mat”. {i mai cer
un loc strategic `n

banc\, undeva pe mijlocul r`ndului, pe
la jum\tatea s\lii, `n partea de mij-
loc, este cel mai bine, unde este cel
mai greu detectabil un student care
copiaz\. Dar [i trezit mai devreme
diminea]\, pentru c\ – din experien]a
lui – locurile alea se ocup\ mereu
primele [i ri[ti s\ r\m`i „descoperit”.
Nu uit\ s\ m\ avertizeze c\ e bine s\
trec totu[i m\car o dat\ prin materie,
„ca s\ nu fim chiar porci”. 

Da, cursul pare mult mai sub]ire,

da, m\ descurc s\ tai singur\ f`[iile `n
mod egal [i drept ca s\ nu facem trea-
b\ amatorist\, da, voi avea grij\ s\ m\
trezesc din timp ca s\ prind loc stra-
tegic ̀ ntr-o banc\. C`nd s\ ies din apar-
tament, dau ochii de al]i trei studen]i
care au ajuns aici, pesemne, m`na]i de
aceea[i nevoie.

Livia RRUSU

Cuvintele „absolut nedetectabi-
le [i care nu se pot bruia”, pentru un
elev care este `n ultimul an de liceu,
s`nt mai frumoase uneori chiar [i
dec`t „]i-a venit permisul”. Iar c`nd
le vezi pe un afi[ care ofer\ la v`n-
zare o pereche de c\[ti care `]i asi-
gur\ promovarea, ispita devine prea
mare.

Locul `n care negustorul de „so-
lu]ii pentru copiat” `[i ]ine „aface-

rea” este `ntr-un c\min din Tudor,
ascuns `n v\zul tuturor. Bat de trei
ori `n u[\ [i `mi deschide, cu privi-
rea furi[at\ `n cr\p\tur\, doar c`t s\
se poat\ vedea ochii, un chip obo-
sit, cu obrazul neras de c`teva zile.
T`n\rul, care timp de c`teva secun-
de m\ prive[te ho]e[te, `mi spune
s\ a[tept `n fa]a intr\rii [i `mi `nchi-
de repede, asigur`ndu-se mai ̀ nt`i c\
nimeni nu a auzit conversa]ia noas-
tr\. 

Discu]ii ppe ddup\ uu[i
`nchise

Dup\ cinci minute de holbat `n
gol, primesc aprobarea de a intra `n
„b`rlog” [i `ncepem s\ discut\m des-
pre oferta de pe afi[. Ionel, b\iatul
de la u[\, `mi arat\ „marfa” cea mai
ieftin\, sub 100 de lei, dar care e mai
u[or detectabil\ [i pe care mai de-
grab\ „o folose[ti c`nd vrei s\ mai as-
cul]i o muzic\, pe autobuz, `n ma[i-
n\ dac\ ai”.

~i explic c\ fratele meu `n
cur`nd o s\ aib\ nevoie de ceva `n
plus `n afara studiului pentru a pro-
mova BAC-ul. St\ o secund\ pe
g`nduri, dup\ care merge `ntr-o ca-
mer\ unde se opre[te s\ vorbeasc\
cu unul din colegii lui. Hot\r\sc
dup\ un timp s\ scoat\ din „spate”
unul din accesoriile pe care e musai
ca elevii s\ `l poarte vara asta la
examene.

~ntr-o cutie de carton, c\ptu[it\
pe toate p\r]ile, c\[tile par abia achi-
zi]ionate dintr-un magazin de tele-
foane. Dup\ un schimb de priviri
`ndoielnice cu colegul s\u [i un of-
tat lung, Ionel m\ las\ s\ le `ncerc
„pentru un mic test”. B\ie]ii iau unul
din capetele mici pe un v`rf de de-
get [i `l pun `n ureche, „c\ acum
doar le `ncerc\m, nu trebuie s\ fa-
cem altceva ̀ n plus”. La ̀ nceput simt
mici furnic\turi pe l`ng\ locul `n ca-
re Ionel `mi pune casca, iar dup\ ce
face conexiunea la telefonul s\u, su-
nete ciudate `ncep s\ se joace prin
urechea mea.

C`nd afl\ c\ deocamdat\ nu pot
cump\ra accesoriile, las\ o privire de-
zam\git\ `n p\m`nt [i duce produ-
sul ̀ napoi ̀ n spate, arunc`ndu-mi pes-
te um\r, pe un ton repezit: „dar s\ nu
ne trezim cu administratorul la u[\,
da?”. 

Paul AANDRICI

Mai pu]in de 50% din
absolven]ii de liceu

din 2011 au promovat
Bacalaureatul. Cei mai
c`rcota[i spun c\ e din
cauza faptului c\ profe-
sorii au fost mai severi [i
elevii nu au mai putut s\
trag\ un ochi pe copiu]e. 
Dar noi am aflat c\
meseria de „copist” nu a
murit. Doar c\ e bine
ascuns\ [i ai nevoie de
„pile” ca s\ ajungi la cei
din breasl\.

Accesoriile unui
spion cu toc\

 Ionel `mi arat\ „marfa” cea mai ieftin\, sub 100
de lei, dar care e mai u[or de observat

Cum s-au ascuns notele `n buzunar

C\[tile s`nt nedetectabile, astfel `nc`t orice elev poate copia

 asemenea copiu]e cer un hanorac cu buzunare largi,
ca s\ ai unde „mo[mondi” `n timpul examenului  s`nt
c\[tile pe care e musai ca elevii s\ le poarte vara

 undeva pe mijlocul r`ndului, pe la jum\tatea s\lii,
este cel mai greu detectabil un student care copiaz\

Cu lupa la examen
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Retrospectiva anului universitar 2011-2012

Anul universitar care a trecut a
fost unul electoral, institu]iile de ̀ n-
v\]\m`nt superior organiz`nd alegeri
la toate nivelurile, de la [efi de de-
partamente, p`n\ la rectori. Astfel,
Universitatea de Arte „George
Enescu” (UAGE) [i Universitatea
de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Ve-
terinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
(USAMV) [i-au ales un nou rector,
prof. univ. dr. Atena Elena Simio-
nescu la UAGE [i la USAMV prof.
univ. dr. Vasile V`ntu. ~n acela[i
timp, prof. univ. dr. Vasile Ast\r\s-
toae a r\mas rectorul Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Grigo-
re T. Popa” (UMF), prof. univ. dr.
Vasile I[an al Universit\]ii „Alex-
andru Ioan Cuza” (UAIC), iar prof.
univ. dr. ing. Ion Giurma va mai
fi pentru `nc\ patru ani conduc\to-
rul Universit\]ii Tehnice „Gheor-
ghe Asachi” (UTI). 

Au existat `ns\ schimb\ri la ni-
velul distribu]iei puterii deciziona-
le `n institu]iile de `nv\]\m`nt supe-
rior. ~n primul r`nd, s-a desfiin]at
Biroul Senat, locul acestuia fiind
luat de o structur\ asem\n\toare,
Consiliul de Administra]ie. Sena-
tul a primit mult mai mult\ putere,
f\c`nd din pre[edintele acestei in-
stitu]ii o persoan\ care poate
contesta, cu sprijinul senatorilor,
deciziile rectorilor. 

Toate aceste schimb\ri au fost
aduse `ns\ de demersurile de apli-
care a Legea Educa]iei Na]ionale
(LEN), care, ̀ ntr-un final, le-au aca-
parat aten]ia tuturor unversit\]ilor
pe parcursul celor opt luni ale anu-
lui universitar.

~nc\ 112 lluni dde ccriz\
~n 2010 - 2011, UAIC a s\rb\-

torit `mplinirea a 150 de ani prin
organizarea unui eveniment cultu-
ral [i academic, care s-a `ntins pe
durata a trei zile. Dac\ la acesta au

fost prezente personalit\]i impor-
tante din spa]iul politic [i intelec-
tual al ]\rii, anul acesta evenimen-
tele de acest gen nu au mai c\p\tat
aceea[i amploare. „S\ spunem un
eveniment sau o activitate compa-
rabil\, similar\, cu jubileul din 2010
nu a avut loc. Acestea s`nt momen-
te semnificative, c`nd, `n general,
o institu]ie academic\ realizeaz\,
fie oficial, fie informal, un bilan] a
ceea ce s-a petrecut `n existen]a ei
de p`n\ atunci”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile I[an. Acesta a pre-
cizat c\ `n anul universitar care a
trecut s-a resim]it, la nivelul `ntre-
gii ]\ri, o `ncercare de a `mbun\t\]i
educa]ia din universit\]i, at`t la ni-
velul calit\]ii actului didactic c`t [i
ca performan]e `n cercetare. „Asta,
s\ spunem, cred c\ a fost una dintre
]intele legii educa]iei, `n rest a fost
un an destul de dificil din punct de

vedere al mijloacelor puse la dis-
pozi]ie universit\]ilor. ~mi este greu
s\ `l definesc pentru c\ el intr\ de-a
valma `ntr-o perioad\ de criz\ care
a `nceput acum trei ani [i care a
marcat universit\]ile deopotriv\: de
la resursele financiare [i materiale
p`n\ la lucr\rile de investi]ie `n in-
frastructura [colar\ [i `n facilit\]ile
pentru studen]i”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Vasile I[an. 

Iar aceast\ criz\ financiar\ a fost
resim]it\ [i mai puternic fiindc\ a
fost alimentat\ [i de una de personal.
Legea educa]iei a interzis profeso-
rilor care dep\[esc v`rsta de 65 de
ani s\ mai profeseze [i s\ mai preia
conducere de doctorat. Astfel, de[i
majoritatea institu]iilor de ̀ nv\]\m`nt
superior ie[ene au fost clasificate `n
prima grup\ valoric\ `n toamn\, cea
a universit\]ilor de cercetare avan-
sat\ [i educa]ie, [i au primit mai
multe locuri bugetate la doctorat, nu
au existat suficien]i coordonatori ca
s\ acopere num\rul mare de stu-
den]i pretenden]i. ~n plus, aceea[i
clasificare a fost publicat\ cu `nt`rzie-
re `n toamna anului trecut, `mping`nd
p`n\ la jum\tatea lunii septembrie
`nscrierile la masterat [i dincolo de
`nceputul anului universitar cele la
doctorat. „Problema cea mai mare a
fost cu reformele care decurg din
aceast\ lege [i care s`nt `n curs de
aplicare. ~n privin]a organiz\rii
[colilor doctorale, a finan]\rii, a eva-
lu\rii continue [i clasific\rii progra-
melor de studii. Iar acum se resimte
o tatonare [i o a[ezare, `n sensul c\
reformele ̀ ncepute ̀ ntr-un ritm destul
de alert acum primesc anumite cla-
rific\ri, [i din cauza faptului c\ aces-
tea au fost puse `n practic\ foarte
greu, cu `nt`rziere. De pild\ stabili-
rea num\rului de locuri, de granturi,
reparti]ia lor c\tre universit\]i, eva-

luarea domeniilor de masterat sau
chiar [i a [colilor doctorale. Nefiind
documente legislative pentru a pu-
tea fi aplicate, acestea au r\mas `n
a[teptare”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile V`ntu, rectorul USAMV.

Dezbateri ppeste ddezbateri
Problemele cu `n]elegerea legii

educa]iei nu au ap\rut `ns\ abia la
`nceputul anului universitar care se
va `ncheia `n aceast\ var\. Cele mai
mari dificult\]i le-au avut institu]i-
ile de `nv\]\m`nt superior `n luna
iunie 2011, c`nd trebuiau s\ intro-
duc\ pe platforma ridicat\ de c\tre
cei de la minister toate datele ne-
cesare pentru evaluarea `n vederea
clasific\rii universit\]ilor. ~n acela[i
timp, cu acela[i personal, trebuiau
s\ pun\ bazele [i unei Carte insti-
tu]ionale care s\ urmeze principiile
legii. „Cele mai importante momen-
te din anul trecut au fost legate de
adoptatea Cartei universit\]ii [i a
regulamentelor prin care se puneau
`n concordan]\ reglementarea inter-
n\, cu legea educa]iei. Asta s-a da-
torat faptului c\ legea, fiind apro-
bat\ prin asumarea r\spunderii, f\r\
s\ fie periat\, avea foarte multe
inconsecven]e [i a fost foarte greu
s\ adaptezi regulamentele astfel `n-
c`t s\ nu `i `ncalci prevederile. Dar
aceste momente grele au fost [i cele
mai pline de satisfac]ie”, a precizat
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae,
rectorul UMF. 

~ns\ dup\ un an dde iscu]ii cu
ministerul, `ncepea s\ se ajung\ la
o form\ care era agreat\ at`t de me-
diul academic c`t [i de legiuitori.
Problema a ap\rut `ns\ `n momen-
tul ̀ n care a c\zut Guvernul Ungu-
reanu, iar C\t\lin Baba, care ur-
mase pa[ii ini]iatorului proiectului
de lege, Daniel Funeriu, a fost `n-
locuit, pe r`nd, cu Corina Dumitres-
cu, Ioan Mang, [i acum, Liviu Pop.
Acesta din urm\ a r\mas ca minis-
tru interimar dup\ ce primele dou\
nume `naintate pentru [efia Minis-
terului Educa]iei, Cercet\rii, Ti-
neretului [i Sportului au fost `n-
l\tura]i din cauza problemelor de-
ontologice [i de compatibilitate. „Iar
mai departe, este posibil s\ se pro-
duc\ o `ntoarcere la situa]ia de di-
nainte de aplicarea legii. {i primul
semn nu e adoptarea ordonan]ei de
urgen]\, ci [i cre[terea din nou a
num\rului de locuri subven]ionate

de la buget, la toate cele trei cicluri
de studii, dintre care dublarea lo-
curilor la doctorat mi se pare de-a
dreptul surprinz\toare. Toate aces-
tea constituie un fel de revenire la
vechiul colectivism educa]ional. A-
vem resurse financiare pu]ine [i fo-
losim [i mai pu]ine umane. Resur-
se de mai bun\ calitate, a[a cum ar
avea nevoie institu]iile academice,
care [i a[a exist\ `ntr-un num\r ex-
cesiv de mare. Acesta este cea mai
dramatic\ revenire. O diminuare a
num\rului de locuri ar fi dus im-
plicit la o mai mare selectivitate [i
la o ofert\ mai bun\ pentru absol-
ven]ii liceului”, a completat prof.
univ. dr. Vasile I[an.

Pe de alt\ parte, rectorul UMF
sus]ine c\ trebuie s\ existe o stare
de echilibru `ntre direc]ia de dez-
voltare a institu]iilor de `nv\]\m`nt
superior [i influen]a pe care o pot
avea m\surile legislative. „Important
pentru universitate este s\-[i stabi-
leasc\ unde vrea s\ ajung\. Acum,
c\ merge pe o c\rare mai `ngust\
sau pe autostrad\ depinde de fiecare
`n parte. Legea nu poate s\ schimbe
obiectivele pe care [i le fixeaz\ o
universitate. Chiar dac\ se vor `n-
dulci anumite criterii de performan-
]\, institu]iile pot s\ ̀ [i stabileasc\ un
standard deasupra acelor criterii mi-
nime `nc`t s\ poat\ reu[i s\ creas-
c\”, a conchis prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae.

***
Anul universitar care se va `n-

cheia la sf`r[itul celei de-a doua
s\pt\m`ni de sesiune las\ mediul
academic `ntr-o stare de incertitu-
dine. Pe de o parte, exist\ riscul ca
micile clarific\ri [i complet\ri pe
care conducerile unversit\]ilor s-au
str\duit s\ le ob]in\ `n corpul legii
s\ se risipeasc\ printr-o serie de Or-
donan]e de Urgen]\ bine direc]io-
nate. Pe de alt\ parte, exist\ posi-
bilitatea pe care o pronun]ase [i Ioan
Mang, ca p`n\ `n toamn\, s\ se asu-
me un nou proiect de lege a edu-
ca]iei „care s\ rezolve nemul]umi-
rile partenerilor sociali” [i care s\
arunce din nou mediul academic
`ntr-o pr\pastie din care de-abia s-
a chinuit s\ ias\.

C\t\lin HHOPULELE

~nv\]\m`ntul superior, la 
mila schimb\rilor de regim

Anul universitar 2011-2012 a fost unul dintre
ceimai dificili pentru `nv\]\m`ntul superior din

România. ~n lupta de a aplica o lege care mai trebuia
[lefuit\ `nainte s\ fie aruncat\ prin asumarea r\spun-
derii Guvernului, evenimentele din amfiteatre, s\rb\-
torile [i alegerile nu au mai avut aceea[i semnifica]ie
pe care ar fi avut-o `ntr-un alt context. Unul `n care
ierarhizarea domeniilor de studii ar fi fost f\cut\ de
c\tre acelea[i autorit\]i interna]ionale care au realizat
[i clasificarea universit\]ilor. Iar paradoxul acestui zbuci-
um universitar este faptul c\, dup\ at`ta str\danie,
c`nd lucrurile p\reau s\ se a[eze [i documentul s\ se
termine de [lefuit, a picat Guvernul, iar noul ministru
`ncepe s\ ciopleasc\ din nou `n legea din care, `n
cur`nd, n-o s\ mai r\m`n\ nici trunchiul.

Liviu Pop, `nceputul sf`r[itului

 clasificarea universit\]ilor a fost publicat\ cu `nt`rziere `n toamna anului trecut, 
`mping`nd p`n\ la jum\tatea lunii septembrie `nscrierile la masterat  toate acestea
consitituie un fel de revenire la vechiul colectivism educa]ional

Universit\]ile s`nt legate la m`ine de legi alambicate
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Dup\ p\rerea lor de r\u

Dac\ te treze[ti devreme, `i g\se[ti `n buza Copoului,
cobor`nd dintr-o redac]ie de care unii doar au au-

zit. Ochii absolven]ilor au trecut prin lumina monitoru-
lui de zeci de ori ca s\ g\seasc\ formule s\n\toase pen-
tru propriile cuvinte. {i acum c\ li s-a terminat studen-
]ia, cei de la „Opinia Veche” cutez\ s\ cread\ c\ vor-
bele frumoase nu li s-au sf`r[it, arunc`ndu-[i cu recuno[-
tin]\ toca `nspre locul `n care-au `nv\]at s\ creasc\.

 oamenii dragi pe care `i visez furio[i c\ nu am trimis
textele la timp s`nt la etajul al doilea de la Casa de
Cultur\ a Studen]ilor din Ia[i

10 iunie 2012,
Dragul meu jurnal, duminica a-

ceasta e o azi din acelea `n care se face
un semn `n calendar, ca s\ nu le ui]i
vreodat\. Trei ani de facultate s-au `n-
cheiat ca la teatru, r`z`nd [i pl`ng`nd
pentru ultima strigare a catalogului pro-
mo]iei 2012. ~n plus, o sear\ mai t`rziu,

am pus punct cursurilor [i am preg\tit
un seminar cu prezent\ri de gal\, iar
mai apoi, pentru partea de laborator,
am exersat pe muzic\ latino, dance,
tradi]ional\ [i ]ig\neasc\. 

Adev\rul este c\ de[i ne-am pupat,
ne-am `mbr\]i[at [i am dansat cu to]ii o
noapte `ntreag\, prietenii de la facul-

tate `i pot num\ra pe degetele de la o
m`n\, iar „fata mo[ului cea cuminte” ar
fi prima la care m-a[ g`ndi. ~ns\, oame-
nii dragi, colegii pe care `i visez furio[i
c\ nu am trimis textele la timp sau a-
muza]i de starea lui Andrei, s`nt la eta-
jul al doilea de la Casa de Cultur\ a
Studen]ilor din Ia[i. Opinia este ca o
magistral\ feroviar\ cu at`t de multe
noduri `nc`t o parte din ea se g\se[te `n
orice col] de lume. Revista asta stu-
den]easc\ este o capital\ care une[te
sub umbrela sa o ]ar\ laolalt\. 

~n arhiva redac]iei, `l g\se[ti aproa-
pe mereu pe C\t\lin nec\jit c\ Iulian
doarme `n papuci de luni p`n\ luni, f\r\

s\ ne anun]e din timp c\ la el a `nceput
iarna polar\. Al\turi, Bembi c`nt\ ca un
„copilu]” cuminte, iar Lupu o `nva]\
franceza [i cum s\ fac\ iluzionism cu
sticla de Timi[oreana. ~n col], M\d\-
lina preg\te[te lista de cinci titluri pen-
tru dosar, iar c`nd Laura [i „marea ma-
s\” dau verdictul nepublicabil, aproape
c\-[i roade unghiile. Bine, totu[i c\ nu
l-a v\zut „Maestrul”, pentru c\ altfel,
miercuri la [edin]\, se ascundea sub
mas\. ~]i mai spun dragul meu jurnal
c\, dac\ la `nceput `nc\perea asta mic\,
p\rea ne`nc\p\toare [i f\cut\ s\ sugru-
me, acum cred c\ a[a este numai bun\
pentru noi. {i la fel de sigur cum [tiu c\
m-au speriat u[ile de la rectoratul de
Medicin\, sau cum am amu]it c`nd am
auzit, „tu cine e[ti, m\i feti]\?”, a[a [tiu
acum c\ „Opinia veche” este o sta]ie
pentru care to]i studen]ii de la jurna-
lism trebuie s\-[i cumpere bilet.

Iulia CCIUHU

Am b\tucit timp de trei ani at`t de
tare tastele laptopului (c\ruia `ntr-un
num\r mai vechi din Opinia m-am
str\duit s\-i dau un nume), `nc`t am a-
juns s\ nu mai pot g`ndi, scrie sau m`n-
ca f\r\ el. Cum ar spune Laura, m-am
„digitalizat”. 

Dar nu \sta a fost visul meu. De
fapt, `mi vedeam plecarea din Boto-
[ani ca o evadare [i Ia[ul ca o mam\ de
`mprumut din ai c\rei s`ni aveau s\
curg\ frunze de dafin. Era, dac\ vre]i,
ca un Paris mirosind a citadele [i cafe-
le b\ute-n tihn\ la mese cu picioare din
metal forjat [i a plimb\ri cu biciclete
vechi [i p\l\rii zbur`nd gra]ios din p\-
rul buclat al fetelor. Mi-am b\ut `n
schimb licorile negre mereu pe fug\,
pe o mas\ de lemn mirosind a tradi]ie,
ziare vechi, ]ig\ri stinse cu necaz [i a
bomboane Bucuria. Dimine]ile de luni
m-au g\sit mereu `ntr-o camer\ mic\ [i
dichisit\ de la un etaj doi, undeva pe la
baza Copoului, unde mi-am f\cut pat
dintr-un vraf de ziare [i a[ternut din
paginile lor. Iar visul meu pl\p`nd nu a
suportat disconfortul [i s-a desf\cut de
pe [irag. 

Dar mi-am ]esut cu grij\ altul, `n a-
ceea[i camer\ `n care, f\r\ s\ v\rs o la-
crim\, mi-am aruncat primele n\zuin]e
la gunoi. Am p\strat `ns\ oamenii stra[-
nici al\turi de care am schimbat ora de
tip\rire a ziarului [i care nu mi-au `n]e-
les niciodat\ r\d\cinile folclorice, dar
le-au acceptat. Care m-au aruncat `n a-
pa plin\ cu rechini f\r\ vest\ de salva-
re, dar mi-au urm\rit luptele grele cu
mon[trii marini, fiind gata `n orice
moment s\-mi `ntind\ o v`sl\ de care

s\ m\ ag\]. 
Am mai `nghesuit `n noul vis mult

dor de duc\ [i de scris pove[ti, mult\
Cola ca s\-mi ]in ochii deschi[i [i-o
valiz\ de r`sete zgomotoase care se
aud de la parter. Nu am uitat s\ fac loc
`ntr-un col] [i pentru Chestie cu tenta-
culele colorate – pe care Pana `l c\uta
mereu speriat\ prin redac]ie –, dar [i
pentru Treab\, de la Vatra Dornei. Iar
dac\ a[ avea o valiz\ a[a de mare, z\u
c\ a[ strecura-o cumva [i pe Geta, b\-
tr`na imprimant\ (sub care stau ascun-
se economiile noastre, dar ssst!, e se-
cret). Visul acesta mi l-am ̀ mplinit, chiar
dac\ a trebuit s\-mi `ntind bra]ele ca s\
`ncap `n patul acesta al lui Procust ca-
re se cheam\ „Opinia Studen]easc\”. 

P.S.: Aceasta a fost o tablet\ scris\
de m`n\, tehnoredactat\ de alte m`ini
dec`t ale mele. 

Cristina BBABII

Opinii cu toc\, bune de tipar

Alo, Iulia, ai scris tableta?
 Opinia este ca o magistral\ feroviar\ cu at`t de multe noduri `nc`t o parte din ea se
g\se[te `n orice col] de lume

Alt titlu, Bembi!

Acum un an auzisem pentru pri-
ma dat\ c\ „pe [ase” nu scriu tablet\
dec`t cei din anul al III-lea, `n spirit
festiv pentru absolvirea celor trei ani
de facultate. M\ `ntrebam ce-a[ putea
scrie dup\ un an, acum! Atunci deja
erau ni[te amintiri, `ntre timp s-au
mai adunat c`teva, de pe teren, din re-
dac]ie, de pe drumurile obositoare p`-
n\ la c\min duminic\ diminea]a.

Nu pot s\ scriu un text personal,
emo]iile le p\strez pentru mine, ob-
serva]iile pixului ro[u erau f\cute `n
dreptul numelui meu [i eu trebuie s\
fiu atent la gre[elile care au f\cut ca
un text s\ nu intre pe pagin\ sau s\ fie
rescris duminica, pe vreme de prome-
nad\. Pixul ro[u era mai mult dec`t ce

`mi aduc aminte din general\, c\ am
f\cut o tem\ proast\, `nsemna c\ pe
pagin\ era bengalez\, o limb\ pe care
o [tiu `ncep\torii.  

Unul dintre motivele pe care se
baza „venirea la Opinia” era c\, dac\
tot fac facultatea asta, s\ [i `nv\] s\
scriu. Nu doar corect gramatical. Au-
zisem c\ dintr-o camer\ modest\
puteam `nv\]a mai mult jurnalism
dec`t din s\lile de curs ale unei uni-
versit\]i, una cu istoria p`n\ la Cuza
[i Kog\lniceanu. A[a aflasem c\ se
petrec lucrurile [i a[a a fost. Nu cred
c\ desconsider cele `nv\]ate la facul-
tate, `ns\ aici e o redac]ie. Am `nv\]at
[i teorie [i practic\, simultan, iar ex-
perien]ele de pe teren nu le-a[ fi avut
poate niciodat\.

Cred c\ dup\ ce acest ziar va fi
tip\rit o s\-mi aduc aminte de alte p\-
]anii, nu doar c\ m\ tocmeam cu un
buliba[\ din Zanea de-a m\ prinde
s\-i pun faian]\ prin palat. Aceluia[i
buliba[\ pe-a c\rui nepoat\ m\ g`n-
deam dac\ vreau s-o iau de consoar-
t\, numai ca s\-l fac s\-mi poves-
teasc\ cum `[i petrec ]iganii ziua lor
interna]ional\. Am negociat o ma[in\
de c`eva mii de euro f\r\ bani `n
buzunar s\ cump\r m\car una de
juc\rie [i am `ncercat s\ m\ `nscriu
„la privat” `n mijlocul anului univer-
sitar.

Toate astea [i cele care n-au `nc\-
put aici o s\ fie amintiri pl\cute, de
povestit despre experien]a „Opinia”.
Acum salvez textul [i merg la cursul
festiv. Vineri, 8 iunie.

Georgel CCOSTI}|

Astea-s
pove[ti

 pixul ro[u `nsemna c\
pe pagin\ era benga-
lez\, o limb\ pe care o
[tiu `ncep\torii

 era, dac\ vre]i, ca un Paris mirosind a citadele [i ca-
fele b\ute-n tihn\A fost odat\ ca niciodat\ un co-

pil mare, strigat de colegii de redac-
]ie M`]`[or. Avea o can\ pe care scria
„GENIU” dintr-o ironie a sor]ii, iar
tricoul asortat acesteia a venit mai
t`rziu, primit cadou de la „\[tia” cu
care `mp\r]ea c\m\ru]a mic\ de la
etajul al II-lea al Casei de Cultur\.

Cel mai mult iubea cafeaua, dar nici
cola nu o refuza. De[i golea pahare
`ntregi din licoarea aromat\ [i baxuri
de sticle de suc se `nt`mpla s\ mai
cad\ la datorie, ascuns dup\ vreun
col] de birou. Cel mai bine dormea `n-
s\ `n arhiv\, `nvelit cu perdelele din
sac de c`nep\, ̀ mbibate de fum [i praf,
cu capul pe un teanc de ziare care-i
servea ca pern\ [i m\tura pus\ `n
bra]e de colegii iubitori. Se trezea,
ce-i drept, cu dureri de spate, g`tul
`n]epenit [i urme de cerneal\ pe fa]\
de la vraful de Opinii. Totu[i c\ratul
de a doua zi a ziarelor reu[ea s\-l dez-

mor]easc\ chiar foarte bine, iar [er-
ve]elele umede [tergeau literele `nti-
p\rite pe obraji.

Se amuza la farsele reporterilor
ghidu[i din redac]ie, chiar dac\ de
multe ori era ]inta acestora, [i `i pl\-
ceau nespus petrecerile ad-hoc, chiar
[i cele din Belfast. Ar fi vrut s\ o mai
pun\ de un gr\tar din c`nd `n c`nd,
udat cu bere rece, sau s\ ias\ pe balt\
la pescuit [i s\ uite de ziar pentru o
zi, dar textele nu se scriu singure. To-
tu[i atunci c`nd reu[eau s\ se adune
to]i opini[tii ie[ea m\cel. La facultate

nu prea era zmeu [i ca un adev\rat
jurnalist `[i f\cea treaba `n ultimul
moment, dar atunci c`nd ajungea prin
s\lile de curs `i placea s\-[i `mpart\
doza de cola cu orice tovar\s. ~n trei
ani [i-a apropiat pe mul]i dintre cole-
gi [i se simte `mplinit c\ a reu[it asta.
Mai regret\ c\ a uitat de multe ori de
cursuri [i c\ a mers examene f\r\ s\
fi citit suficient, dar a fost student.
Unul adevarat, c\ci s-a distrat, a `n-
v\]at, dar cel mai important, [i-a f\-
cut prieteni. Nici o diplom\ nu poate
cump\ra asta.

Andrei MMIHAI

 c`nd reu[eau s\ se
adune to]i opini[tii 
ie[ea „m\cel”

Geniu `nvelit 
`n ziare

Am `mp\turit ziare cu
voio[ie [i spor

Pe Chestie l-am cump\rat `n
prima excursie la Vatra Dornei

Cel mai bine dormea `n arhiv\
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Cu desaga `n spate

Ia[ul e un ora[ din cutii de chibri-
turi pe care `l poate r\sturna un avion
din b\taia aripilor, a[a se vede din ca-
bina din care piloteaz\ comandantul
Mitic\ Rebegea. B\rbatul `[i potrive[-
te c\[tile pe urechi, arunc\ un ochi pe
geam, `l schimb\ repede pe bord [i tot
a[a `i fuge privirea, de zici c\ urm\-
re[te o minge de tenis. „Trebuie s\ fii
atent la toate, uite, vezi aeroplanul \la
de l`ng\ noi”, m\ `ntreab\ `ndrept`nd
degetul `nspre o pat\ alb\ din cer, „eu
l-am v\zut pe el, dar el nu ne-a v\zut pe
noi, ce te f\ceai dac\ eram cu capul `n

nori?”, `ncepe domnul Mitic\ a r`de
a[a tare `nc`t `n c\[ti nu se mai aud in-
struc]iunile de la baz\. 

Pauz\ dde-oo ]]igar\ lla ssol
Domnul Mitic\ Rebegea a fost ad-

ministratorul Aeroportului „Mihail
Kog\lniceanu” din Ia[i timp de opt
ani. Costumul func]iei `l chinuia, c\ci
el s-a n\scut s\ zboare, a[a c\, pe as-
cuns, mai venea la „b\ie]ii de la Aero-
club [i, pe [ustache, mai urcam un deal,
mai vedeam norii, `mi ast`mp\ram do-
rul, dar a fost dureros”, recunoa[te fos-
tul director. Iar dragostea pentru apa-
ratele cu aripi i se trage din general\,
c`nd, prin clasa a V-a, `n loc s\ fac\
ore de dirigen]ie, „f\ceam pu]in din
tematic\ [i apoi ascultam pove[tile di-
rigintelui cu MIG 15-le lui, el fiind pi-
lot de avia]ie, mi-a inserat dragostea asta
pentru avioane cu pipeta”, poveste[te
b\rbatul. ~[i aminte[te c\ prima oar\
c`nd s-a „legat `n chingile unui MIG
15”, `l cuno[tea at`t de bine, `nc`t avea
impresia c\ toat\ via]a a zburat `n el
[i totul numai din pove[tile profeso-
rului s\u. 

B\rbatul care zboar\ de 26 de ani
nu mai [tie cum este s\ stai cu picioa-
rele pe p\m`nt, de fiecare dat\ c`nd co-
boar\ la sol, simte c\ `i fug pietrele de
sub t\lpi. „}in minte c\ mama voia s\
m\ fac preot, dar eu ̀ mi doream s\ zbor
m\car o or\ deasupra patriei mele, m\-
car at`t [i-apoi puteam s\ mor”, poves-
te[te comandantul. Dar un motiv ac\-
t\rii pentru care nu s-a f\cut preot nu
[tie s\-mi dea. Cu grimasa unui copil
care nu vrea s\ termine tot din farfu-
rie, recunoa[te c\ „nu mi-a pl\cut de-
loc costuma]ia aia de marmeluci negri.
Cine se uit\ la mine pe strad\, unde s\
ies eu a[a? S\ port chestiile alea lungi
vara?”. {i nu s-a hirotonisit, dar nici la
{coala de Avia]ie de la Bobocu, singu-
ra din anii ’75, nu a intrat din prima. 

Poveste[te ca despre un zvon auzit

de la al]ii de armata pe care a „`mpu[-
cat-o” la pompieri ̀ nainte s\ intre la avi-
a]ie. „Ce treab\ are asta cu pilotatul?
Dar uite c\ am f\cut-o [i dup\ un an
sl\bisem a[a tare, c\ a venit mama la
mine [i m-a `ntrebat «nu v\ sup\ra]i,
`l pute]i chema pe Mitic\ Rebegea?»”.

A „`nv`rtit lucrurile” `ntr-un fel [i
tot la avia]ie s-a `ntors, `n ’78 intra la
[coal\. Zece ani mai t`rziu `ncepe s\
pun\ pe foaie orele de zbor, 10.000 la
num\r p`n\ acum, dar `n realitate mult
mai multe, pentru c\ „nu aveai voie s\
treci dec`t [ase, dar noi petreceam p`-
n\ la zece ore. De diminea]\, c`nd r\s\-
rea soarele, p`n\ sear\, st\team `n avi-
on, doar dac\ voiam s\ fumez o ]igar\
mai aterizam”. 

Acum, la „cincizeci [i de ani”, `[i
arunc\ ochii de-un albastru limpede spre
nori [i nu-i mai dezlipe[te. Spune, b\-
t`ndu-se cu pumnul `n piept, c\ „atunci
c`nd e vorba de avia]ie, las orice la o
parte, familie, prieteni, tot. E o dragos-
te nebun\ de care n-am s\ m\ lecuiesc
niciodat\”. 

Cristina BBABII

St\m aici, pe marginea drumului \s-
tuia de pietri[ de la ie[irea din locali-
tatea C\]elul [i aproape de intrarea pe
autostrada A2, de-aproape o or\. E tre-
cut de 11 noaptea [i nici Marius, nici
eu, nu prea avem chef s\ ne `ntoarcem,
s\ r\m`nem undeva `ntr-un c\min pes-
te noapte. Ori ajungem la Constan]a,
ori ne prinde diminea]a a[tept`nd.

Habar n-am cum `l cheam\ pe ti-
pul care opre[te. De multe ori nici nu
`ntreb, e o formalitate inutil\ la un drum
lung care se termin\ cu un „Adio” con-
cretizat `n „mul]umesc” [i zece lei. Tre-
ce pe l`ng\ noi fr`n`nd u[or.

Cabina de TIR e de un alb pr\fuit.
Po]i spune multe despre un [ofer dup\
cum arat\ ma[ina pe care o conduce. {i
prin [ofer m\ refer la termenul din jar-
gonul lor, al celor care tr\iesc din con-
dus. Ceilal]i s`nt doar „participan]i la
trafic”. Urc cele patru trepte [i dau de un
om trecut de 60 de ani, neb\rbierit, cu
un aspect ne`ngrijit, dar curat. Genul de
om care face du[ `n fiecare zi, dar care
`[i rade barba doar c`nd `l deranjeaz\.
Nici nu se uit\ la noi. A v\zut at`]ia au-
tostopi[ti c\ probabil ne [tie pe to]i pe
de rost. Pleac\ [i dup\ ceva timp ne `n-
treab\ dac\ vrem s\ fum\m, aprinz`n-
du-[i cu o mecanic\ lejer\ o ]igar\ cu
filtru ro[u. Nu ascult\ muzic\. Adorm.

Pu[ca [[i ffemeia
M\ trezesc `n timp ce `i poveste[te

lui Marius cu un glas de veteran r\gu-
[it despre cei doi fii ai s\i, am`ndoi c\-
s\tori]i [i `nst\ri]i. Marius aproape c\
doarme [i el [i [oferul [tie asta, dar nu-l
deranjeaz\. El vrea s\ povesteasc\, nu
s\-l ascult\m. E dintre [oferii clasici de
TIR, care iau oameni ca s\-i scurteze
drumul. M\ treze[te de-a binelea c`nd

spune c\ e bogat [i c\ singurul motiv
pentru care `nc\ face asta e pl\cerea, pa-
siunea. Mul]i ar fi tenta]i s\ cread\ c\
e vreun plictisit care minte cu neru[ina-
re, dar v\ asigur c\ nu e cazul. Ne zice des-
pre cum a f\cut o avere cu stupi [i miere
de albine, dar cum nu a putut niciodat\
s\ p\r\seasc\ volanul [i cele 16 viteze
ale cabinei cu dou\ paturi. „Eu [tiu c\
[i nevasta mea, ca orice femeie de [o-
fer, e bagaboant\”, ne mai spune f\r\ pic
de sictir sau regret. De fiecare dat\ c`nd
are timp, iese cu pu[ca la v`n\toare.
Adorm iar.

Ne apropiem de Constan]a, m\ tre-
zesc [i `l rog s\ m\ ierte c\ i-am
transformat cabina de TIR `n dormi-
tor. ~mi spune aproape patern: „Foarte
bine c\ ai dormit. E[ti obosit, dormi,
veni]i de la drum lung”. Marius `i
`ntinde zece lei, dar ni-i refuz\ cate-
goric. „B\ie]i, eu nu v-am luat pentru
bani. V-am spus c\ `mi face pl\cere. A]i
venit de departe, a]i cheltuit deja
destul, merge]i voi lini[ti]i acas\ [i eu
plec mai departe”.

Ioan SSTOLERU

 costumul func]iei `l
chinuia, c\ci el s-a n\s-
cut s\ zboare

„E unul dintre [oferii clasici de TIR”

C\pitanul de uscat

Cu toate 
p`nzele spre cer

Comandantul Mitic\ Rebegea are peste 10.000 de ore de zbor

 po]i spune multe despre un [ofer dup\ cum arat\ ma-
[ina pe care o conduce  „eu `mi doream s\ zbor m\-
car o or\ deasupra patriei mele [i-apoi puteam s\ mor”

 a v\zut at`]ia autostopi[ti c\ probabil ne [tie pe to]i
pe de rost

C\ s-au n\scut sub
acoperi[ul unor c\-

mine adev\rate a fost o
`nt`mplare. C\ci c`rmui-
torii de camioane tiruri [i
avioane [i-au croit `n
a[a fel drumul, `nc`t s\
nu aib\ timp s\ prind\
r\d\cini pe undeva.
Nestatornici `n spirit, au
schimbat c\ldura din ca-
mera unde [i-au petrecut
copil\ria cu vremea tul-
bure a c\l\toriei con-
stante `n care [i-au trans-
format via]a. 

Ionu] z`mbe[te [i m\soar\ curbele
volanului cu podul palmei. „Drumul cel
mai lung e spre cas\”, `mi spune, uit`n-
du-se la soarele care se l\sa dup\ culmi-
le care despart Ia[ul de Vaslui. Str`m-
b\ din nas. S\pt\m`na asta [i-a uitat o-
chelarii de soare la un abator din B`rlad
[i-i recupereaz\ abia m`ine, c`nd o s\ du-
c\ ma[ina cu carne `napoi, s\ `i umple
lada frigorific\ din spate.

Face traseul \sta de vreo doi ani  [i,
la cei 25 de ani pe care `i are, vorbe[te
cu o `n]elepciune aproape `ncrezut\.
„Am `ncercat s\ fiu agent de v`nz\ri o
perioad\, dar ai de mers `ngrozitor de
mult [i e la riscul t\u. Iei o marf\, garan-
tezi pentru ea [i `ncerci s\ o vinzi. Nu
vinzi, nu te pl\te[te nimeni”. Drumul co-
te[te brusc [i Ionu] str`nge ferm vola-

nul cu o m`n\ [i, f\r\ s\ ia piciorul de
pe accelera]ie, se arunc\ `n curb\. Ma-
[ina `l ascult\ supus\, doar cafeaua din
paharul de sub parbriz protesteaz\,
plimb`ndu-se nervoas\ prin recipient,
aproape s\ dea pe afar\.

O ppor]ie dde ffric\
Nu i-a mers ca agent de v`nz\ri, dar

nu se pl`nge. Chiar dac\ avea ma[ina lui
[i era mai bine pl\tit, s\ lucreze ca [o-
fer pentru o firm\ de produse de carne
i se pare una dintre cele mai lejere sluj-
be din lume. Pleac\ diminea]a din Ia[i
[i are de f\cut toat\ zona de est a Mol-
dovei: Ia[i, Vaslui, B`rlad [i, uneori,
Neam]. „Dar eu o duc bine, am colegi
care pleac\ din Moldova p`n\ `n cel\-
lalt cap\t al ]\rii. De aceea nu m\ pl`ng.
Am 13 milioane `n m`n\, bonuri de ma-
s\, plec diminea]a [i vin la [ase [i nu am
de f\cut altceva dec`t s\ str`ng semn\-
turi pe t\bli]a asta”, [i arat\ spre un clip-
board albastru prins `ntre scaune. 

„E ca [i cum ai conduce o ma[in\
de `nghe]at\”, spune cu acela[i z`mbet
`ncre]indu-i buzele. A m`ncat toate so-
iurile de salam pe care le-a mutat de-
a lungul Siretului, iar vara niciodat\ nu
duce lips\ de o sticl\ de ap\ rece, plim-
b`ndu-se practic cu un frigider dup\ el.
„E lejer s\ mergi a[a, cu 90 la or\, drum
`ntins. Dar, uneori, c`nd m\ `nghite Ia[ul
simt c\ fac mai mult la semafoare dec`t
`ntre jude]e. Ca s\ nu mai spun c\ trebu-
ie s\ umblu cu b`ta dup\ mine”, [i m`na
st`ng\ `i alunec\ sub scaun, unde, `ntr-
adev\r, ]ine bucata de lemn `ncrustat\ cu
un fulger ro[-albastru. 

„Tot p\]itu-i priceput”, zice serios,
[i o crede. Chiar dac\ nu i s-a `nt`mplat
lui, are un coleg c\ruia, ̀ n Ia[i, c t̀ c\ra ni[-
te l\zi cu marf\ `ntr-un magazin de car-
tier din CUG, „o ga[c\ de ]igani a ve-
nit [i i-a golit ma[ina. De tot. {i acuma
trebuie s\ pl\teasc\ vreo 300 de mi-
lioane vechi la patron, pentru c\ lui nu-i
pas\. De unde s\ [tie c\ n-ai luat tu mar-
fa [i acuma te dai b\tut?”. {i chipul i se ̀ n-
tunec\ atunci c`nd se g`nde[te la cole-
gul s\u, nevoit s\ lucreze ani de zile f\-
r\ plat\ doar ca s\ astupe gaura pe ca-
re i-au f\cut-o ho]ii. „{i dup\ ce termi-
n\ de pl\tit probabil g\se[te motiv s\-l
dea afar\”.  

Ast\zi, Ia[ul l-a `nghi]it prin Bu-
cium. Lui Ionu] `ns\ nu-i pas\. Se las\
purtat prin venele [i arterele ora[ului
p`n\ `n Frumoasa, unde `l a[teapt\ o
ciorb\ cald\ [i zece ore de somn p`n\
se se ia din nou la `ntrecere cu culmile
Moldovei.

C\t\lin HHOPULELE

Cum s-a macerat drumul c\rnii
 pleac\ diminea]a din
Ia[i [i are de f\cut toat\
zona de est a Moldovei

„E lejer s\ mergi a[a, cu 90 la or\, drum `ntins”

Cei care [i-au cl\dit cassee ll ee   ppee   ddrruumm



OPINIAVECHE: ~n somnul dum-
neavoastr\ de adolescent se av`ntau
djinii, demonii de foc ai de[ertului?

CHRISTIAN T|MA{: C`nd am
deschis ochii prima dat\ spre lume, am
v\zut un craniu, a[ezat `n fa]a mea, pe
un raft. Era unul dintre studiile tat\lui
meu, care era sculptor [i pentru care a
primit destule mustr\ri din partea ma-
mei, care tot insista s\-l ia de acolo, din
c`mpul vizual al fragedului copil. ~n
ciuda insisten]elor ei, `ns\, imaginea
aceea a craniului de pe raft mi-a r\mas
`ntip\rit\ `n minte. Dar ca adolescent,
eram fascinat de Orientul ~ndep\rtat.
Idealul meu era standardul de spirituali-
tate al samurailor. Cre[tinismul nu-l `n-
ghi]eam deloc. Nu `n]elegeam pozi]ia

lui Cristos. Dac\-i om, `mi spuneam
eu, pe vremea aceea, c\ l-au chinuit [i
l-au r\stignit, asta e, se mai `nt`mpl\.
Dar dac\ eraDumnezeu, ziceam, a avut
o atitudine inadmisibil\ pentru statutul
lui. C\ dac\ eram eu Dumnezeu –
vede]i, la 15 ani nu-mi venea greu s\ m\
`nchipui a[a ceva – i-a[ fi tunat [i ful-
gerat de nu s-ar fi v\zut! Nici n-a[ fi
ajuns pe cruce! Praful se-alegea de to]i!
Ei bine, eu n-am `n]eles comportamen-
tul lui Iisus [i-am considerat, `n ciuda
educa]iei greco-catolice primite din
familie, c\ nu mert\ s\-l aleg sau s\-mi
bat capul cu d`nsul. Dar mi s-a p\rut c\
demn de urmat este modelul samuraiu-
lui. Abia mai t`rziu am `n]eles c\ acest
model, la fel ca cel cristic, are la baz\

ideea de m`ntuitor ascuns care vine [i se
sacrific\ pentru omenire. Treptat, am
ajuns la concluzia c\ e mult mai de pre]
nu s\-]i pedepse[ti du[manul care ]i-a
omor`t familia, ci s\-l po]i ierta. Dar
asta a venit cu timpul. Pe la 20 de ani
am `nceput s\ m\ schimb.

AAmm  `̀nnvv\\]]aatt  iittaalliiaannaa  [[ii  ssppaann--
iioollaa  ddiinn  tteerriibbiilliissmm

O.V.: Cum v-a]i orientat `nspre
ara b\ `n perioada comunist\?

Ch. T.: Eu [tiam de la 15 ani ce am
de g`nd s\ fac mai departe. }in minte c\
a venit la noi `n cas\ un prieten al tat\lui
meu, fost coleg de facultate, a c\ rui
func]ie, la vremea respectiv\, `i per-
 mitea s\ circule `n lumea arab\. El mi-
a povestit despre nop]ile `n de[ert,
despre dune [i despre civiliza]ia lor.
Asta m-a atras foarte mult [i `n plus, mi
se p\rea c\ e o [ans\ de a ie[i din acel
sistem `n]epenit, `ncremenit. Poate c\
m-a ajutat [i faptul c\ am avut norocul
unei educa]ii clasice: tat\l meu este
sculp tor, iar eu, c`nd am deschis ochii
spre lume, am dat cu ei de mulaje, de
m\[ti antice [i de celelate studii pe care
le f\cea el, de albume de art\ [i de c\r -
]i le care ap\reau la Editura Minerva,
fiindc\ aveam `n cas\ o bibliotec\ im-
 pre sionant\ cu volume de filosofie [i de
literatur\. Deci \sta a fost Internetul
meu. Citindu-le, tr\iam [i `n]elegeam c\
lumea nu se m\rgine[te la ce se `n t`m pl\
`n jurul meu, la [coal\, `n ora[, `n ]ar\,
c\ tot ce se petrece `n jur e pu]in lucru
fa]\ de ceea ce `nseamn\ lumea cu
adev\rat. {i atunci, ie[ind prin litera tur\
[i prin art\ `ntr-o alt\ lume a spiritului,
mi s-a spus c\ araba reprezint\ o form\
de a ie[i [i fizic `nspre o alt\ lu me, dec`t
cea de aici. Asta zicea prie tenul tat\lui
meu c\, dac\ aleg araba, va trebui apoi
s\ continui `n ceea ce `nseamn\ un
spa]iu mai propice dezvolt\rii intelec-
tuale, fiindc\ orice s-ar fi ̀ nt`mplat, n-ar
fi putut s\ m\ trimit\, de exemplu, s\
predau araba la ]ar\. Absolven]ii unei
asemenea sec]ii erau privilegia]i din
acest punct de vedere. Bine, munca era
titanic\. F\ceam `n anul `nt`i 22 de ore
de limb\ arab\ pe s\pt\m`n\. Noroc de
orele de cultur\ [i civiliza]ie, cu care,
practic, ne destindeam, fiindc\ numai
cu orele de limb\ t`mpeam! Dup\
primul semestru mi-a duc aminte c\ m-
am `ntors aceas\ repejor [i le-am spus
alor mei: „Mie mi-a ajus! Nu-mi mai
trebuie!”

O.V.: Cele opt limbi str\ine pe ca -
re le st\p`ni]i, le-a]i `nv\]at de ne vo ie
sau cu sufletul unui „arheolog li t-
erar”?

Ch. T.: Eu am avut mereu o u[u rin -
]\ deosebit\ `n deprinderea limbilor
str\ ine. C`nd terminasem liceul, [tiam
deja italiana [i spaniola. Le `nv\]asem
din teribilism, fiindc\ voiam s\ fiu alt-
fel dec`t colegii mei, care aveau alte
preocup\ri. Existau pe atunci ni[te ma -
nuale de felul: „~nva]\ limba cutare f\ r\
profesor”. La liceu puteam s\ `nv\]\m
francez\, englez\ sau rus\. Dar rusa n-o
prea alegea nimeni. Adic\ la „Emi nes -
cu”, unde am terminat, au fost pu]ini
colegi care s-au dus `nspre rus\ – cu
to]ii aveam p\rin]i exaspera]i c\ rusa era
un soi de a doua limb\ `n stat. Nu prea
mai atr\gea pe nimeni.

NNooii,,  aarrddeelleenniiii,,  nnuu  pprreeaa  llee--

aavveemm  ccuu  aauuttoorriitt\\]]iillee
O.V.: A]i fost un Gic\-Contra?
Ch.T.: Da, sigur! }in minte c\ `n

clasa a unsprezecea am pus un pariu cu
o coleg\ [i dup\ vacan]a de iarn\ m-am
dus cu barb\ la [coal\. Dirigintei mele i
s-a f\cut r\u.

O.V.: P\rin]ii nu v-au mu[truluit?
Ch.T.: Deloc! Bine, asta a fost [an -

sa mea: am avut o educa]ie profund
anti-comunist\ din familie. Bunicii mei,
[i cel din partea mamei [i cel din partea
tatei, au suferit `n timpul comunismu-
lui. Bunicul din Ardeal a fost dus la
Canal pentru c\ era „un om periculos
pentru regim”. Era chiabur, fiindc\
pragul de chiaburie era de patru hec ta -
re de p\m`nt, iar el a avut 4,04 hectare.

O.V.: Teoretic, oamenii care au
suferit n-au chef s\ mai sufere [i-a
doua oar\. P\rin]ii dumneavoastr\ v-
au crescut s\ pute]i fi erou?

Ch.T.: Dar nu uita]i un lucru! Eu
m-am n\scut `n Ardeal. Iar noi, arde-
lenii, dintre to]i rom=nii, am avut un
r\z boi ]\r\nesc, al lui Horia, am avut o
revolu]ie s`ngeroas\, mai vulcanic\ de -
c`t `n Muntenia, a lui Iancu, care s-a
retras `n mun]i [i-a luptat, am avut r\s -
coala de la Bob`lna, am avut un Doja
care-a murit pe un scaun `nro[it `n foc.
Luptele noastre n-au fost precum cele
din Muntenia sau Moldova, care mer -
geau mai mult pe tiparul mi[c\rilor de
haiducie, sporadice, de h\r]uire, im pli cit
mai haotice [i mai pu]in coezive la nivel
comunitar. Noi, ardelenii, avem lupte ̀ n
care oamenii s-au coalizat [i-au v\rsat
s`nge! Cu alte cuvinte, nu prea le-avem
cu autorit\]ile! {i eu, `nainte s\ lucrez
cu so]ia mea, la editura noast\, am lu-
crat la editura unui prieten. Era ok. Ne
`n]elegeam. Dar cred c\ am o problem\
cu recunoa[terea autorit\]ii. 

DDee  vvrreeoo  3300  ddee  aannii  lluuccrreezz  cc`̀ttee
1100  oorree  ppee  zzii

O.V.: Spunea]i c\ nu v-a pl\cut
Iisus `n adolescen]\ fiindc\ v\ p\rea
cam bleg. S`nte]i un r\zboinic?

Ch.T.: Da, probabil c\ am o fire
mai r\zboinic\. P`n\ la urm\, am f\cut [i
arte mar]iale `n studen]ie. Am ajuns
p`n\ la centura neagr\. Puteam s\ des pic
`n dou\ c\r\mida, cu dosul palmei, dar
artele mar]iale le-am practicat nu mai
pentru filosofia lor. Ca s\-mi an trenez
g`ndirea [i spiritualitatea. Asta m-a aju-
tat foarte mult s\-mi sporesc pu terea de
concentrare. Poate [i [ahul, pe care-l joc
de la patru ani, m-a ajutat s\-mi ordonez
[i s\-mi disciplinez g`n di rea. {i-acum,
c`nd s`nt obosit, joc [ah cu calculatorul.
~n orice caz, acum am o formidabil\
putere de concentrare. Nu am mai mult\
energie, dar pur [i simplu, `mi focalizez
energia, toat\ `n tr-un loc. De aceea am
[i o foarte mare vitez\ de lucru.

O.V.: Pute]i s\ face]i abstrac]ie de
lumea exterioar\?

Ch.T.:Da, doar c\ m\ cost\. Tot da-
torit\ artelor mar]iale. F\ceam, de ex-
emplu, `n parc ni[te exerci]ii `n care noi
st\team cu spatele [i cineva ne ata ca.
Trebuia s\ putem intui de unde va veni
lovitura [i s\ reac]ionam `nainte s\ fim
atin[i. Fire[te c\ toate zgomotele str\zii
[i-ale parcului ne `nconjurau. Am
`ncasat destule, dar de la un mo ment dat
am `nceput s\ m\ prind. Era ceva, nu ca
un sunet, ci ca o vibra]ie [i puteai intui.
Poate era aerul care se mi[ ca, dar `ntr-o
frac]iune de secund\, dac\ te concen-
trai, sim]eai din ce parte vine lovitura [i
te puteai `ntoarce la ]anc pentru a o
para. Acest lucru m-a ajutat. De pild\,
acum vreo doi ani era o organiza]ie non-
guvernamental\, care nu cred c\ mai
exist\ – „Prietenii Ia[ului” se numea – [i
care sus]inea ni[te `nt`lniri cu un audi-

toriu din care f\ceau parte diferite per-
soane mai educate – medici, profesori,
oameni se rio[i. ~nt`lnirile se petreceau
la Casa Eminescu [i-ntr-o duminic\,
c`nd era 1 iunie, la clubul de l`ng\ se
desf\[ura mare petrecere [i s\rb\toare.
To]i ]ipau, r`deau, urlau, „Hai, copii,
lua]i bombo nica!”, spuneau poezii, ce
mai! – era un vacarm c\ nu numai c\ nu
ne au zeam `ntre noi, dar nu ne auzeam
nici proprii le g`nduri. Toat\ lumea a
propus s\ am`n\m, c\ s\ le zicem s\
`nceteze nu era chip. Eu m-am concen-
trat `n acel moment, n-am mai auzit
nimic `n jur [i am avut un discurs foarte
coerent, de o or\, despre Islam. Deci
pot s\ fac asta, dar m\ obose[te. Dup\
aceea am ne vo ie de timp s\ m\ refac.

O.V.: Ave]i un cult pentru auto-
disciplin\?

Ch. T.: Da! Cred c\ asta e foarte
important, s\ te auto-disciplinezi. Eu lu-
 crez [i acum, dup\ at`]ia ani, c`te ze ce
ore e zi. De c`t timp? De mult! De c`nd
m\ preg\team pentru admiterea la fac-
ultate. De atunci am programul aces ta,
de mai bine de 30 de ani.

C`nd  dai  ceva  oamenilor,  se
poate  alege  praful.  C`nd  dai
ceva  unei  dimensiuni  tran-
scendentale,  aia  nu  dispare!

O.V.: Dar munca nu `nseamn\
doar putere de concentrare. Cum v\
p\stra]i motiva]ia?

Ch. T.: Dar eu nu-mi pierd nicio-
dat\ motiva]ia! De ce? Pentru c\ mi-am
dat seama de un singur lucru: c\ mo-
tiva]ia mea nu-i aici. E `n alt\ zon\.
Deci `n momentul ̀ n care motiva]ia este
ima nent\, ]i-o pierzi foarte repede. Mai
ales `n lumea de ast\zi, unde dac\ te iei
dup\ ce se `nt`mpl\ cu idealurile, `]i

vine s\ te sp`nzuri [i-ai terminat. Dar
mi-am dat seama c\ motiva]ia mea este
cealalt\. Vede]i, dac\ v\ g`ndi]i numai
pu]in la fiin]a uman\ observa]i c\ noi
p\rem s-avem un destin tragic: ne na[ -
tem pentru a muri. Deci cap\tul de drum
este moartea indiferent ce-am face. Mu -
rim f\r\ s\ fim vinova]i, murim f\r\ s-o
merit\m. Iar c`nd arunca]i un g`nd
`nspre asta, nu v\ mai vine s\ face]i
nimic. La ce bun?! Dar dac\ v\ g`ndi]i
c\ aceast\ via]\ imanent\, tranzitorie nu
este unica dimensiune a existen]ei noas-
tre, pentru c\ ne aflam `ntr-un uni vers
c\ruia `i spunem infinit, atunci trebuie
s\ accept\m c\ trebuie s\ existe [i alte
dimesiuni dec`t cele finite, care ne de-
termin\. Ar fi absurd s\ fie altfel! Ce
facem? Tr\im 80 de ani [i dup\ aceea,
ce? Mergem `n Nirvana s\ ne relax\m
spiritul? Nu! Ceva se `nt`mpl\! {i din
momentul `n care am `nceput s\ m\
g`ndesc la asta, la faptul c\ eu m\ aflu
nu doar sub auspiciile imanen]ei, ci [i
ale infinitului, axa mea s-a dus `n sus.

O.V.:  Statisticile arat\, ̀ ntr-ade v\r,
c\ oamenii care tr\iesc pentru o ca u z\
mai mare dec`t ei `n[i[i, au mai mult\
vitalitate, `nf\ptuiesc mai multe lu-
 cruri [i chiar tr\iesc mai mult. Dar
transcenden]a nu e o cauz\ cam im-
 pre cis\? 

Ch. T.: Nu! Vede]i, a fost o vreme
c`nd aveam o cauz\, c`nd tr\iam pentru
oameni [i-n mine se actualiza mitul sa -
muraiului. Dar apoi mi-am dat seama
de un lucru: dac\ faci ceva pentru oa-
 meni g`ndindu-te c\ ceea ce faci e pen-
tru ei, asta merge o perioad\, dar dup\
aia nu-]i mai vine. {i-n plus, plec`nd de
la oameni, nu po]i niciodat\ s\-l cu no[ti
pe Dumnezeu. R\m`n`nd printre oa meni
ajungi s\ ai a[a de multe decep]ii, `nc`t
ajungi s\-l pui [i pe Dumnezeu `ntr-un
tipar nefiresc. Zici: „P\i dac\ tu, Dum-
 nezeule, ai f\cut asemenea fiin]e, p\i

mie nu-mi trebuie a[a un dumnezeu in-
capabil ca tine!”. {i-atunci am `ncercat
calea invers\: i-am cunoscut pe oa meni
plec`nd de la Dumnezeu, adic\ n-am
mai f\cut nimic pentru ei, ci pentru
Dumnezeu. Am zis: „Doamne, ui te, am
f\cut lucrul \sta! Ia-]i-l! Destribuie-l Tu,
cum vrei, c\ eu nu m\ pricep.” Iar din
momentul acela totul s-a schimbat. Fi-
indc\ atunci c`nd dai ceva oamenilor, se
poate alege praful. Dar c`nd dai ceva
unei dimensiuni transcendentale, aia nu
dispare!

|sta-i  crezul  meu:  s\  tr\iesc
ziua  de  azi  ca  [i  cum  ar  fi
ultima

O.V.: Ave]i siguran]a acestei di-
mensiuni?

Ch.T.:Am exact siguran]a sf`ntului
Pavel care vorbea corintenilor, c`nd l-au
`ntrebat: „Chiar a[a o fi, cum o zis Cris -
tos? Exist\ via]a de dincolo?” El a
r\spuns: „Oameni buni, sincer s\ fiu,
habar n-am. Dar dac\ tr\im pe p\m`nt
ca [i cum ceea ce-a spus Cristos e-ade -
v\rat, nu vom pierde nimic atunci c`nd
ajun[i la sf`r[it, vom vedea c\ nu e a[a.
Fiindc\, oricum vom fi tr\it bine aici,
f\c`nd binele moral [i spiritual. ~n
schimb, dac\ aici nu-l credem [i ajun[i
la sf`r[it, vedem c-avea dreptate, v\ da]i
seama ce iese din asta?” Cam a[a cred [i
eu.

O.V.: Totu[i n-ave]i nevoie de-un
feedback?

Ch.T.:Dar ̀ l am! L-am primit deja!
O.V.: Cum?
Ch.T.: ~n primul r`nd l-am primit,

ca s\ spun a[a, prin cursul propriei vie]i.
Adic\, `n ’88, c`nd am terminat facul-
tatea, am f\cut prima traducere. Am
publicat la „Convorbiri Literare”,
„Nunta de diamant”, de Mikha’il
Na’ima, un scriitor libanez. Apoi, `n
’92, am publicat primul meu ro man,
„Cavalerul Negru”. ~n fine, uit`ndu-m\-n
urm\, eu `nc\ nu am 48 de ani, dar am
`mplinit 82 de c\r]i. Acumulat, am scris
peste 20.000 de pagini publicate. For]a
mea de munc\ vine de dincolo, altfel nu
se poate explica. Eu spun c\ aici e feed-
back-ul. Fiindc\ m\ uit la colegii mei,
care muncesc, muncesc mult [i ei... Se-
cretul este urm\torul: noi nu [tim dac\
vine ziua de m`ine. De fapt, nu [tim...
Dar ziua de azi este! |sta-i crezul meu:
s\ tr\iesc ziua de azi ca [i cum ar fi ul-
tima, fiindc\ n-am siguran ]a celei de
m`ine. Fac tot ce pot azi fiindc\ nu [tiu
ce-o s\ fie apoi. Vede]i, acel proverb,
„nu l\sa pe m`ine ce po]i face azi” are `n
el mult\ filosofie.

O.V.: Crede]i `n auto-disciplina re.
Trebuie s\ crede]i [i-n puterea de-a v\
auto-determina...

Ch.T.: Sigur, dar cred ca un cre[ tin.
Asta e diferen]a dintre cre[tini si musul-
mani, care s`nt convin[i c\ totul vine de
la Dumnezeu [i nu se impacienteaz\ s\
fac\ nimic. Dac\ ai `n t`l ni re cu unul din-
tre ei, dar `l opre[te vecinul la poart\, el
nu mai vine la `nt`lnire, c\ zice c\ Dum-
nezeu n-a vrut [i i-a scos vecinul `n
cale. Cre[tinul e altfel. }ine]i minte de
nunta de la Cana Galileii. Se terminase
vinul [i, la `n ceput, Iisus s-a str`mbat,
c\ „Ce ne trebuie nou\ vin?” Apoi s-a
`nduplecat [i-a spus: „Umple]i butoiul
cu ap\”. Abia apoi l-a f\cut vin.
Cre[tinul [tie c\ el nu poate face mira-
cole, dar ca miracolul s\ se produc\, tre-

buie s\ umple butoiul, trebuie s\ fac\
ceva. A[a cred [i eu `n mine [i-n ca-
pacit\]ile mele, `n sensul c\ trebuie s\-
mi umplu butoiul. Uneori mi se pare
`ns\ c\ butoiul meu o avea vreun cep
s\rit, c\ nu se mai umple.

O.V.: A]i tradus „Exerci]iile spir-
ituale” ale lui Igna]iu de Loyola. Le-a]i
practicat, a]i urmat prescrip]iile de
`nvingere a ego-ului, de auto-progra-
mare a calit\]ilor?

Ch.T.:Nu! Nu erau pentru mine. ~n
schimb de la el mi-a r\mas deviza lui de
supravie]uire: „A fi contemplativ `n
ac]iune”. Fiindc\ n-ai timp altfel, da c\
le separi. Eu nu am timp s\ m\ rog, s\
merg la biseric\. M\ duc numai ca tur-
ist `n biserici. {i-atunci mi-am dat
seama c\ po]i contempla `n timp ce lu-
crezi, c\ `n timpul muncii, pot vorbi cu
Dumnezeu. Traduc`nd, vr`nd ne vr`nd,
meditez, m\ g`ndesc la El [i `i vorbesc. 

Asta  `nseamna  s\  fii  t`n\r:  s\
fii  capabil  s\  la[i  tot  
pentru  a-]i  urma  idealul!

O.V.: Nu v\ lipsesc oamenii?
Ch.T.: Nu. Vede]i, c`nd eram `nc\

adolescent am avut [ansa s\ citesc ceva
de Plutarh. El spune pe undeva: „O
carte `ntotdeauna `nlocuie[te un prie ten.
Un prieten nu `nlocuie[te niciodat\ o
carte”. N-am `ncredere deloc `n oa meni,
dar am `ncredere total\ `n Cel care-i
trimite `n calea mea. 

O.V.: S`nte]i totu[i un pedagog.
Cum pute]i preda f\r\ s-ave]i `ncre -
dere `n oameni?

Ch. T.: Vede]i, eu m\ bucur c\ pot
s\ spun ceea ce spun, iar dac\ ideile
mele produc undeva, `ntr-un miez de
suflet, o schimbare, m\ bucur [i mai
mult. ~ntr-o vreme m\ chinuiam foarte
mult fiindc\ m\ interesa [i ce iese din
s\m`n]a pe care o aruncam. Dup\ aceea
am tradus cartea aceea, „De vorb\ cu
Dumnezeu”, care are peste 700 de pa -
gini, `n total, [i-am ajuns la concluzia c\
nu trebuie s\-mi bat eu capul de ce se
alege de s\m`n]a mea. Treaba mea e
doar s-o arunc! ~ntr-adev\r, am enorm
de mult\ `ncredere `n tineri. {i asta cer
tuturor celor de v`rsta dumneavoastr\:
p\stra]i-v\ a[a, r\m`ne]i ideali[ti [i cu-
 ra jo[i! Nu `mb\tr`ni]i! Fiindc\ vede]i, se
`nt`mpl\: p`n\ la 20 de ani s`ntem oa-
menii buni, ai idealurilor, s`ntem cei
care ne-arunc\m `n foc pentru o idee,
avem valoare! Dup\ aceea s`ntem c\ s\ -
tori]i. Iar dup\ 30 de ani, ne trezim b\ -
tr`ni. Am v\zut at`t de mu]i oameni, de
peste tot din lumea asta, care dup\ 30
de ani `ncep s\ moar\ `n interior... ~mi
spunea cineva: „N-am f\cut nimic `n
via]a. Am f\cut bani, o cas\, un copil.
Dar oricine poate face un copil. De fapt,
eu n-am tr\it nimic!” Era un om
b\tr`ncios pe din\untru fiindc\ `[i le g -

ase via]a numai de ceea ce este muritor
[i `[i d\dea seama c\, de fapt, nu tr\ise
deloc! Asta v\ cer: p\stra]i-v\ tineri!

O.V.: Adic\, entuziasmul.
Ch.T.: Da! Eu g`ndesc acum la fel

ca la 20 de ani. Fiindc\ nu m-am legat
de ceva muritor. Nu m-am legat de un
om, care va muri [i el, ca [i mine! Eu
am tot spus-o: cre[tinismul cade `n ritua -
lism. Iar o religie c\zut\ `n rit e una mu -
ribund\. Islamismul, `ns\, s-a p\s trat
t`n\r. Noi avem ceva de `nv\]at de la
musulmani! Desigur, nu din tehnicile
lor, dar din tr\irea lor. Vede]i acolo b\r -
ba]i care-[i las\ familii, copii, so]ii, tot,
ca s\ se arunce `n aer `n numele lui
Dumnezeu! Asta `nseamna s\ fii t`n\r:
s\ fii capabil s\ la[i tot pentru a-]i urma
idealul! Dac\ te legi de oameni, vei tr\i
muribund! Eu m-am legat de Dum ne zeu.
Dac\ v\d Caraimanul, \la-i Dumne -
zeu. Dac\ v\d marea, acolo e Dumne -
zeu. G`ndesc la fel ca sf`ntul Francisc,
cel care f\cea un altar din orice. Dac\
vedea o creang\, o `nfigea `n p\m`nt [i
f\cea un altar din ea. {ti]i povestea cu
r\]u[ca care nu putea s\ `noate. A primit
un b\]: „Poftim, aga]\-te cu el de cer [i
n-o s\ te scufunzi”. {i nu s-a scufundat.
B\]ul \sta de care ne-ag\]am de cer e
ceea ce ne p\streaz\ tineri.

O.V.: S`nte]i sigur c\ nu-l vede]i
pe Dumnezeu `n mun]i [i-n m\ri toc-
mai fiindc\ nu vi s-a ar\tat nicioda -
t\?

Ch.T.: S-ar putea. Dar m\ g`ndesc,
cum v-am spus, c\ am totu[i o medie de
patru car]i pe an. P`n\ la urm\, eu nu l-
am c\utat pe Dumnezeu. El a venit
`nspre mine. Tot ce am f\cut, toate c\r -
]ile de care m-am apucat, eu nu le-am
c\utat. Pur [i simplu s-a `nt`mplat. Eti-
 mologia cuv`ntului „`nt`mplare” [ti]i ca -
re este? „In – templum”, `n templu.
~nseamn\ ceea ce se petrece ascuns de
`n]elegerea neofi]ilor. Fiindc\ po]i s\-l
cau]i pe Dumnezeu de-nnebune[ti! Asta
e drama lui Blaga sau a lui Arghezi:
caracterul discre]ionar al revel\rii di vi -
ni t\]ii. Po]i tr\i frumos, `ntru voia Lui
[i s\ nu-l g\se[ti niciodat\! ...P`n\ la
urm\, majoritatea sfin]ilor au `nceput
prin a fi mari p\c\to[i. Sf`ntul Vasile
era un be]iv. Pare c\ Dumnezeu `i pre-
fer\ pe tic\lo[ii care se leap\d\ de ei
`n[i[i.

O.V.: Crede]i c-a]i fi `n stare de
sacrificiu?

Ch.T.: Dac\ n-a[ fi `n stare, ar `n -
semna c\ tot ce cred despre mine e gre -
[it. Dumnezeu m-a ferit de `ncerc\ri
grele. Au fost momente c`nd n-aveam
ce m`nca, e-adev\rat, dar asta e o nimi ca
toat\. Dar ce poate cineva s\-]i ia mai
mult dec`t via]a? Iar pe aia oricum o
dai. E-o vorb\ care-mi place [i care sun\
cam a[a: cine moare azi, nu mai moare
luna viitoare.
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� interviu cu traduc\torul [i scriitorul Christian T\ma[

~nc\ de la gr\dini]\ `l apucau zorii p`n\ ce, tot zv`rcol-indu-se prin pat, reu[ea s\ adoarm\. „Ne `nt`lnim, dar
mai pe sear\”, `mi spune [i-acum, la telefon. ~mpreun\ cu
so]ia sa, conduce o editur\ — la ArsLonga a ap\rut prima
colec]ie de literatur\ arab\ din România: „Alif”. Oriental-
istul Christian T\ma[ a tradus aproape 60 de c\r]i din en-
glez\, francez\, italian\, spaniol\, catalan\, irlandez\,
portughez\ sau arab\, majoritatea t\lm\cind c\ile `ncur-
cate ale spiritului [i multe, cotate de UNESCO. C`nd era
mic, `i pl\cea s\ doarm\ `n cu[c\, al\turi de c`inele
ciob\nesc al bunicului [i-l lua mereu gura pe dinainte. A[a
s-a pucat s\ istoriseasc\ la gr\dini]\ cum „am bocit p`n\
diminea]a, dup\ ce m-am uitat la «C`ntecul Ni-
belungilor»”. Educatoarea l-a privit chior`[. Tot chior`[ s-au
uitat [i cei care i-au spus: „P\i nu se mai poate” c`nd, `n
liceu, a cerut s\ participe la olimpiada na]ional\ [i la en-
glez\, [i la francez\, `n acela[i timp. F\cuse asta deja la
cea jude]ean\: „Am primit subiectele pentru ambele de la
`nceput [i le-am terminat `n dou\ ore, jum\tate, fiindc\ `mi
era r\u [i m\ temeam c\ n-o s\ pot rezista prea mult. La
francez\ am luat 10, iar la englez\, 9,66”. ~l pufne[te r`sul
ca pe-un copil f`st`cit de propria-i reu[it\. Tr\ie[te prin
fiecare poveste s\v`r[it\-n romanele sale. „C`nd am scris
«Cavalerul Negru», personajul meu era bine ]intuit `n
planul de la `nceput. Numai c\ `n romanul al doilea,
«Blestemul Catharilor», a `nceput s\ fie de capul lui. A[a
de tare m-am sup\rat pe el c\ nu m\ mai asculta, `nc`t l-
am omor`t!”. Dac\-l vezi pe strad\, ai zice, dup\
`nf\]i[are, c\-i un explorator. S-ar putea s\ mearg\ spre
„Cuza”, unde este cercet\tor.

O.V.:  Care-ar fi motiva]ia unui
om de-a fi bun?

Ch.T.: Omul a fost f\cut s\ fie
bun.

O.V.: De unde [ti]i?
Ch.T.: Fiindc\ Dumnezeu este

bun.
O.V.: De unde [ti]i?
Ch.T.: Vede]i, noi oamenii, c`nd

vorbim de r\u [i de bine, ne afl\m pe
teritoriul valorilor sublimate. C`nd m\
uit la cer, v\d soarele, v\d planetele
aflate ̀ n echilibrul lor f\r\ s\ fie le  gate
de nimic unele de altele – [i nu cad.
Da, s`nt legate prin gravita]ie. Dar
gravita]ia este „ceva”. Gravita]ia este
un principiu, este „ceva care este”, care
nu se vede, nu e un lucru, ci o for]\. {i
tocmai asta e: lumea noastr\, de fapt,
se sprijin\ `n principii, iar nu ̀ n lucruri.
C`nd vezi un copac, o frun z\, c`nd vezi
muntele c`t este de frumos, c`nd vezi
marea c`t este de frumoas\, nu po]i s\
nu `n]elegi c\ frumuse]ea aceasta de-
scoper\ de fapt, bi ne le, armonia, care
`ncheag\ [i p\s trea z\ laolalt\ lumea
imanent\. Mi se par uneori lucrurile
gratuite [i nu le ̀ n ]eleg. Dar mi-am dat

seama c\ tot ce ra]ionam noi o facem
cu inteligen]a noastr\ finit\. Tot ce
g`ndim este finit, dar avem tendin]a s\
absolutiz\m. Este `n Coran o pild\ `n
care Moise se `nt`lne[te cu un ̀ n]elept.
~l `ntreab\ dac\ poate s\ mearg\ cu el
prin de[ert, ca s\-i fie mai u[or, s\ nu
se team\ de ho]i. Iar ̀ n]eleptul i-a spus:
„Bine. Numai c\ vezi c\ eu s`nt mai
ciudat. O s\ fac diferite lucruri, dar s\
nu ma `ntrebi de ce”. Tot merg`nd, se ̀ n -
t`l nesc cu un t`n\r. T`narul, „Bun\
ziua”, Moise, „Bun\ ziua”, `n]eleptul
scoate cu]itul [i-l omoar\. Moise, „Ai
`nnebu nit? Ce-i cu tine?” „Nu m\
`ntreba c\ nu pot s\-]i spun”. Merg mai
departe [i-ajung `ntr-un port la Marea
Ro[ie. Acolo, v\d o corabie. Oamenii
mun  ceau, ̀ nc\rcau m\rfuri [i-[i vedeau
de treab\. ~n]eleptul se duce [i `ncepe
s\ zg`ndere cu junghierul lemnul de
sub linia de plutire. Moise: „Tu ai
`nnebu nit de tot!” P`n\ la urm\ se
`nt`lnesc cu ni[te tineri care dormeau
sub zidul p\r\ginit al casei lor. ~n]elep-
tul, „S\ pa]i aici”, ei sap\ [i g\sesc o
comoar\. „Uite, mi-am `ncheiat misi-
unea [i acum pot s\-]i deslu[esc”, `i

zice: „T` n\rul acela avea s\-[i duc\ fa-
milia la pierzanie peste zece ani.
Curm`ndu-i via]a, i-am salvat pe
ceilal]i. Ne gus to rul acela care-[i
`nc\rca marfa avea s\ `n[ele pe un alt
negusor, care voia s\-[i m\rite fata, iar
asta l-ar fi f\cut s\ se sinucid\ [i-ar fi
ajuns `n Iad. Iar tinerii aceia
zdren]\ro[i s-au nec\jit c\ le-a luat un
creditor casa, dar ei nu [tiau c\ bunicul
lor `ngropase o comoar\ aco lo”. Mi-
am dat seama c\ totul are un rost. {i
moartea unui copil, [i un dezas tru. Fi-
indc\ noi nu [tim „de ce-ul” care d\
sens. Putem `n]elege „cum” se pe trec
lucrurile, dar nu [i „de ce”. Iar da c\ o
s\ credem c\ totul se ̀ nt`mpl\ spre mai
binele nostru, atunci lumea ar ar\ta al-
tfel.

O.V.: Asta `nseamn\ fatalism.
Crede]i c\ ave]i o menire?

Ch. T.:Oricine are o menire. Omul
`[i afl\ mereu menirea, doar c\, din
p\cate, uneori abia atunci c`nd se afl\
aproape de sf`r[it, ca [i cum i s-ar bate
obrazul. S\ v\ spun un banc. Era Ion,
om drept-credincios, coco]at pe v`rful
casei, dup\ inunda]ii. Vine un elicop ter

s\-l salveze, dar Ion: „Nu, pleca]i, c\
via]a mea e-n m`inile Domnului.
Merge]i dup\ ceilal]i, pe care n-are
cine-i salva.” Vin doi pescari [i-i zic s\
urce, dar Ion: „Nu, c\ via]a mea e-n
paza Domnului [i m-o salva El!” A[a
c\ Ion moare. Sup\rat, se r\]oie[te la
Dumnezeu: „Cum ai putut s\ m\ dez -
am\ge[ti? Te-am a[teptat p`na `n ul ti -
mul moment. Au trecut oameni
pe-a colo [i Tu n-ai trecut!” La care,
Dum nezeu: „M\i, Ioane, ]i-am trimis
elicopter, barc\, pe alese [i nimic nu ]i-
a convenit! Credeai c\ \ia au venit de
capul lor? Eu i-am trimis! Dac\ tu n-ai
vrut?!” Vede]i, m`na lui Dumnezeu e
`ntins\ permanent. Cei care nu-[i simt
chemarea e fiindc\ nu s`nt aten]i. {i e
greu s\ fii atent fiindc\ te fur\ lumea,
te fur\ str\lucirea Diavolului! Dup\
p\ rerea mea, societatea de azi e mai
periculoas\ dec`t comunismul. Comu -
ni[ tii veneau cu tancurile, te zdro  beau,
dar lumea aceasta `]i fur\ sufletul. Nu-
]i zdrobe[te corpul, ci-]i fur\ sufletul!
Diavolul e frumos [i-]i vine s\ te duci
cu el!

„Lumea noastr\ se sprijin\ `n principii, de
fapt, iar nu `n lucruri”

Nu am 48 de ani, dar am `mplinit 82 de c\r]i. For]a mea vine de dincolo!



OPINIA VECHE: ~n somnul dum-
 neavoastr\ de adolescent se av`ntau
djinii, demonii de foc ai de[ertului?

CHRISTIAN T|MA{: C`nd am
deschis ochii prima dat\ spre lume, am
v\zut un craniu, a[ezat `n fa]a mea, pe
un raft. Era unul dintre studiile tat\lui
meu, care era sculptor [i pentru care a
primit destule mustr\ri din partea ma -
mei, care tot insista s\-l ia de acolo, din
c`mpul vizual al fragedului copil. ~n
ciu da insisten]elor ei, `ns\, imaginea
aceea a craniului de pe raft mi-a r\mas
`ntip\rit\ `n minte. Dar ca adolescent,
eram fascinat de Orientul ~ndep\rtat.
Idealul meu era standardul de spirituali -
tate al samurailor. Cre[tinismul nu-l `n -
ghi]eam deloc. Nu `n]elegeam pozi]ia

lui Cristos. Dac\-i om, `mi spuneam
eu, pe vremea aceea, c\ l-au chinuit [i
l-au r\stignit, asta e, se mai `nt`mpl\.
Dar dac\ era Dumnezeu, ziceam, a avut
o atitudine inadmisibil\ pentru statutul
lui. C\ dac\ eram eu Dum ne zeu –
vede]i, la 15 ani nu-mi venea greu s\ m\
`nchipui a[a ceva – i-a[ fi tunat [i ful-
gerat de nu s-ar fi v\zut! Nici n-a[ fi
ajuns pe cruce! Praful se-a legea de to]i!
Ei bine, eu n-am `n]eles comportamen-
tul lui Iisus [i-am consi derat, `n ciuda
educa]iei greco-catolice primite din
familie, c\ nu mert\ s\-l aleg sau s\-mi
bat capul cu d`nsul. Dar mi s-a p\rut c\
demn de urmat este modelul samuraiu-
lui. Abia mai t`rziu am `n]eles c\ acest
model, la fel ca cel cristic, are la baz\

ideea de m`ntuitor ascuns care vine [i se
sacrific\ pentru omenire. Treptat, am
ajuns la conclu zi a c\ e mult mai de pre]
nu s\-]i pe de p se[ti du[manul care ]i-a
omor`t familia, ci s\-l po]i ierta. Dar
asta a venit cu timpul. Pe la 20 de ani
am `nceput s\ m\ schimb.

Am  `nv\]at  italiana  [i  span-
iola  din  teribilism

O.V.: Cum v-a]i orientat `nspre
ara b\ `n perioada comunist\?

Ch. T.: Eu [tiam de la 15 ani ce am
de g`nd s\ fac mai departe. }in minte c\
a venit la noi `n cas\ un prieten al tat\lui
meu, fost coleg de facultate, a c\ rui
func]ie, la vremea respectiv\, `i per-
 mitea s\ circule `n lumea arab\. El mi-
a povestit despre nop]ile `n de[ert,
despre dune [i despre civiliza]ia lor.
Asta m-a atras foarte mult [i `n plus, mi
se p\rea c\ e o [ans\ de a ie[i din acel
sistem `n]epenit, `ncremenit. Poate c\
m-a ajutat [i faptul c\ am avut norocul
unei educa]ii clasice: tat\l meu este
sculp tor, iar eu, c`nd am deschis ochii
spre lume, am dat cu ei de mulaje, de
m\[ti antice [i de celelate studii pe care
le f\cea el, de albume de art\ [i de c\r -
]i le care ap\reau la Editura Minerva,
fiindc\ aveam `n cas\ o bibliotec\ im-
 pre sionant\ cu volume de filosofie [i de
literatur\. Deci \sta a fost Internetul
meu. Citindu-le, tr\iam [i `n]elegeam c\
lumea nu se m\rgine[te la ce se `n t`m pl\
`n jurul meu, la [coal\, `n ora[, `n ]ar\,
c\ tot ce se petrece `n jur e pu]in lucru
fa]\ de ceea ce `nseamn\ lumea cu
adev\rat. {i atunci, ie[ind prin litera tur\
[i prin art\ `ntr-o alt\ lume a spiritului,
mi s-a spus c\ araba reprezint\ o form\
de a ie[i [i fizic `nspre o alt\ lu me, dec`t
cea de aici. Asta zicea prie tenul tat\lui
meu c\, dac\ aleg araba, va trebui apoi
s\ continui `n ceea ce `nseamn\ un
spa]iu mai propice dezvolt\rii intelec-
tuale, fiindc\ orice s-ar fi `nt`mplat, n-ar
fi putut s\ m\ trimit\, de exemplu, s\
predau araba la ]ar\. Absolven]ii unei
asemenea sec]ii erau privilegia]i din
acest punct de vedere. Bine, munca era
titanic\. F\ceam `n anul `nt`i 22 de ore
de limb\ arab\ pe s\pt\m`n\. Noroc de
orele de cultur\ [i civiliza]ie, cu care,
practic, ne destindeam, fiindc\ numai
cu orele de limb\ t`mpeam! Dup\
primul semestru mi-a duc aminte c\ m-
am `ntors aceas\ repejor [i le-am spus
alor mei: „Mie mi-a ajus! Nu-mi mai
trebuie!”

O.V.: Cele opt limbi str\ine pe ca -
re le st\p`ni]i, le-a]i `nv\]at de ne vo ie
sau cu sufletul unui „arheolog li t-
erar”?

Ch. T.: Eu am avut mereu o u[u rin -
]\ deosebit\ `n deprinderea limbilor
str\ ine. C`nd terminasem liceul, [tiam
deja italiana [i spaniola. Le `nv\]asem
din teribilism, fiindc\ voiam s\ fiu alt-
fel dec`t colegii mei, care aveau alte
preocup\ri. Existau pe atunci ni[te ma -
nuale de felul: „~nva]\ limba cutare f\ r\
profesor”. La liceu puteam s\ `nv\]\m
francez\, englez\ sau rus\. Dar rusa n-o
prea alegea nimeni. Adic\ la „Emi nes -
cu”, unde am terminat, au fost pu]ini
colegi care s-au dus `nspre rus\ – cu
to]ii aveam p\rin]i exaspera]i c\ rusa era
un soi de a doua limb\ `n stat. Nu prea
mai atr\gea pe nimeni.

Noi,  ardelenii,  nu  prea  le-

avem  cu  autorit\]ile
O.V.: A]i fost un Gic\-Contra?
Ch.T.: Da, sigur! }in minte c\ `n

clasa a unsprezecea am pus un pariu cu
o coleg\ [i dup\ vacan]a de iarn\ m-am
dus cu barb\ la [coal\. Dirigintei mele i
s-a f\cut r\u.

O.V.: P\rin]ii nu v-au mu[truluit?
Ch.T.: Deloc! Bine, asta a fost [an -

sa mea: am avut o educa]ie profund
anti-comunist\ din familie. Bunicii mei,
[i cel din partea mamei [i cel din partea
tatei, au suferit `n timpul comunismu-
lui. Bunicul din Ardeal a fost dus la
Canal pentru c\ era „un om periculos
pentru regim”. Era chiabur, fiindc\
pragul de chiaburie era de patru hec ta -
re de p\m`nt, iar el a avut 4,04 hectare.

O.V.: Teoretic, oamenii care au
suferit n-au chef s\ mai sufere [i-a
doua oar\. P\rin]ii dumneavoastr\ v-
au crescut s\ pute]i fi erou?

Ch.T.: Dar nu uita]i un lucru! Eu
m-am n\scut `n Ardeal. Iar noi, arde-
lenii, dintre to]i rom=nii, am avut un
r\z boi ]\r\nesc, al lui Horia, am avut o
revolu]ie s`ngeroas\, mai vulcanic\ de -
c`t `n Muntenia, a lui Iancu, care s-a
retras `n mun]i [i-a luptat, am avut r\s -
coala de la Bob`lna, am avut un Doja
care-a murit pe un scaun `nro[it `n foc.
Luptele noastre n-au fost precum cele
din Muntenia sau Moldova, care mer -
geau mai mult pe tiparul mi[c\rilor de
haiducie, sporadice, de h\r]uire, im pli cit
mai haotice [i mai pu]in coezive la nivel
comunitar. Noi, ardelenii, avem lupte ̀ n
care oamenii s-au coalizat [i-au v\rsat
s`nge! Cu alte cuvinte, nu prea le-avem
cu autorit\]ile! {i eu, `nainte s\ lucrez
cu so]ia mea, la editura noast\, am lu-
crat la editura unui prieten. Era ok. Ne
`n]elegeam. Dar cred c\ am o problem\
cu recunoa[terea autorit\]ii. 

De  vreo  30  de  ani  lucrez  c`te
10  ore  pe  zi

O.V.: Spunea]i c\ nu v-a pl\cut
Iisus `n adolescen]\ fiindc\ v\ p\rea
cam bleg. S`nte]i un r\zboinic?

Ch.T.: Da, probabil c\ am o fire
mai r\zboinic\. P`n\ la urm\, am f\cut [i
arte mar]iale `n studen]ie. Am ajuns
p`n\ la centura neagr\. Puteam s\ des pic
`n dou\ c\r\mida, cu dosul palmei, dar
artele mar]iale le-am practicat nu mai
pentru filosofia lor. Ca s\-mi an trenez
g`ndirea [i spiritualitatea. Asta m-a aju-
tat foarte mult s\-mi sporesc pu terea de
concentrare. Poate [i [ahul, pe care-l joc
de la patru ani, m-a ajutat s\-mi ordonez
[i s\-mi disciplinez g`n di rea. {i-acum,
c`nd s`nt obosit, joc [ah cu calculatorul.
~n orice caz, acum am o formidabil\
putere de concentrare. Nu am mai mult\
energie, dar pur [i simplu, `mi focalizez
energia, toat\ `n tr-un loc. De aceea am
[i o foarte mare vitez\ de lucru.

O.V.: Pute]i s\ face]i abstrac]ie de
lumea exterioar\?

Ch.T.:Da, doar c\ m\ cost\. Tot da-
torit\ artelor mar]iale. F\ceam, de ex-
emplu, `n parc ni[te exerci]ii `n care noi
st\team cu spatele [i cineva ne ata ca.
Trebuia s\ putem intui de unde va veni
lovitura [i s\ reac]ionam `nainte s\ fim
atin[i. Fire[te c\ toate zgomotele str\zii
[i-ale parcului ne `nconjurau. Am
`ncasat destule, dar de la un mo ment dat
am `nceput s\ m\ prind. Era ceva, nu ca
un sunet, ci ca o vibra]ie [i puteai intui.
Poate era aerul care se mi[ ca, dar `ntr-o
frac]iune de secund\, dac\ te concen-
trai, sim]eai din ce parte vine lovitura [i
te puteai `ntoarce la ]anc pentru a o
para. Acest lucru m-a ajutat. De pild\,
acum vreo doi ani era o organiza]ie non-
guvernamental\, care nu cred c\ mai
exist\ – „Prietenii Ia[ului” se numea – [i
care sus]inea ni[te `nt`lniri cu un audi-

toriu din care f\ceau parte diferite per-
soane mai educate – medici, profesori,
oameni se rio[i. ~nt`lnirile se petreceau
la Casa Eminescu [i-ntr-o duminic\,
c`nd era 1 iunie, la clubul de l`ng\ se
desf\[ura mare petrecere [i s\rb\toare.
To]i ]ipau, r`deau, urlau, „Hai, copii,
lua]i bombo nica!”, spuneau poezii, ce
mai! – era un vacarm c\ nu numai c\ nu
ne au zeam `ntre noi, dar nu ne auzeam
nici proprii le g`nduri. Toat\ lumea a
propus s\ am`n\m, c\ s\ le zicem s\
`nceteze nu era chip. Eu m-am concen-
trat `n acel moment, n-am mai auzit
nimic `n jur [i am avut un discurs foarte
coerent, de o or\, despre Islam. Deci
pot s\ fac asta, dar m\ obose[te. Dup\
aceea am ne vo ie de timp s\ m\ refac.

O.V.: Ave]i un cult pentru auto-
disciplin\?

Ch. T.: Da! Cred c\ asta e foarte
important, s\ te auto-disciplinezi. Eu lu-
 crez [i acum, dup\ at`]ia ani, c`te ze ce
ore e zi. De c`t timp? De mult! De c`nd
m\ preg\team pentru admiterea la fac-
ultate. De atunci am programul aces ta,
de mai bine de 30 de ani.

CC`̀nndd  ddaaii  cceevvaa  ooaammeenniilloorr,,  ssee
ppooaattee  aalleeggee  pprraaffuull..  CC`̀nndd  ddaaii
cceevvaa  uunneeii  ddiimmeennssiiuunnii  ttrraann--
sscceennddeennttaallee,,  aaiiaa  nnuu  ddiissppaarree!!

O.V.: Dar munca nu `nseamn\
doar putere de concentrare. Cum v\
p\stra]i motiva]ia?

Ch. T.: Dar eu nu-mi pierd nicio-
dat\ motiva]ia! De ce? Pentru c\ mi-am
dat seama de un singur lucru: c\ mo-
tiva]ia mea nu-i aici. E `n alt\ zon\.
Deci `n momentul ̀ n care motiva]ia este
ima nent\, ]i-o pierzi foarte repede. Mai
ales `n lumea de ast\zi, unde dac\ te iei
dup\ ce se `nt`mpl\ cu idealurile, `]i

vine s\ te sp`nzuri [i-ai terminat. Dar
mi-am dat seama c\ motiva]ia mea este
cealalt\. Vede]i, dac\ v\ g`ndi]i numai
pu]in la fiin]a uman\ observa]i c\ noi
p\rem s-avem un destin tragic: ne na[ -
tem pentru a muri. Deci cap\tul de drum
este moartea indiferent ce-am face. Mu -
rim f\r\ s\ fim vinova]i, murim f\r\ s-o
merit\m. Iar c`nd arunca]i un g`nd
`nspre asta, nu v\ mai vine s\ face]i
nimic. La ce bun?! Dar dac\ v\ g`ndi]i
c\ aceast\ via]\ imanent\, tranzitorie nu
este unica dimensiune a existen]ei noas-
tre, pentru c\ ne aflam `ntr-un uni vers
c\ruia `i spunem infinit, atunci trebuie
s\ accept\m c\ trebuie s\ existe [i alte
dimesiuni dec`t cele finite, care ne de-
termin\. Ar fi absurd s\ fie altfel! Ce
facem? Tr\im 80 de ani [i dup\ aceea,
ce? Mergem `n Nirvana s\ ne relax\m
spiritul? Nu! Ceva se `nt`mpl\! {i din
momentul `n care am `nceput s\ m\
g`ndesc la asta, la faptul c\ eu m\ aflu
nu doar sub auspiciile imanen]ei, ci [i
ale infinitului, axa mea s-a dus `n sus.

O.V.:  Statisticile arat\, ̀ ntr-ade v\r,
c\ oamenii care tr\iesc pentru o ca u z\
mai mare dec`t ei `n[i[i, au mai mult\
vitalitate, `nf\ptuiesc mai multe lu-
 cruri [i chiar tr\iesc mai mult. Dar
transcenden]a nu e o cauz\ cam im-
 pre cis\? 

Ch. T.: Nu! Vede]i, a fost o vreme
c`nd aveam o cauz\, c`nd tr\iam pentru
oameni [i-n mine se actualiza mitul sa -
muraiului. Dar apoi mi-am dat seama
de un lucru: dac\ faci ceva pentru oa-
 meni g`ndindu-te c\ ceea ce faci e pen-
tru ei, asta merge o perioad\, dar dup\
aia nu-]i mai vine. {i-n plus, plec`nd de
la oameni, nu po]i niciodat\ s\-l cu no[ti
pe Dumnezeu. R\m`n`nd printre oa meni
ajungi s\ ai a[a de multe decep]ii, `nc`t
ajungi s\-l pui [i pe Dumnezeu `ntr-un
tipar nefiresc. Zici: „P\i dac\ tu, Dum-
 nezeule, ai f\cut asemenea fiin]e, p\i

mie nu-mi trebuie a[a un dumnezeu in-
capabil ca tine!”. {i-atunci am `ncercat
calea invers\: i-am cunoscut pe oa meni
plec`nd de la Dumnezeu, adic\ n-am
mai f\cut nimic pentru ei, ci pentru
Dumnezeu. Am zis: „Doamne, ui te, am
f\cut lucrul \sta! Ia-]i-l! Destribuie-l Tu,
cum vrei, c\ eu nu m\ pricep.” Iar din
momentul acela totul s-a schimbat. Fi-
indc\ atunci c`nd dai ceva oamenilor, se
poate alege praful. Dar c`nd dai ceva
unei dimensiuni transcendentale, aia nu
dispare!

||ssttaa--ii  ccrreezzuull  mmeeuu::  ss\\  ttrr\\iieesscc
zziiuuaa  ddee  aazzii  ccaa  [[ii  ccuumm  aarr  ffii
uullttiimmaa

O.V.: Ave]i siguran]a acestei di-
mensiuni?

Ch.T.:Am exact siguran]a sf`ntului
Pavel care vorbea corintenilor, c`nd l-au
`ntrebat: „Chiar a[a o fi, cum o zis Cris -
tos? Exist\ via]a de dincolo?” El a
r\spuns: „Oameni buni, sincer s\ fiu,
habar n-am. Dar dac\ tr\im pe p\m`nt
ca [i cum ceea ce-a spus Cristos e-ade -
v\rat, nu vom pierde nimic atunci c`nd
ajun[i la sf`r[it, vom vedea c\ nu e a[a.
Fiindc\, oricum vom fi tr\it bine aici,
f\c`nd binele moral [i spiritual. ~n
schimb, dac\ aici nu-l credem [i ajun[i
la sf`r[it, vedem c-avea dreptate, v\ da]i
seama ce iese din asta?” Cam a[a cred [i
eu.

O.V.: Totu[i n-ave]i nevoie de-un
feedback?

Ch.T.:Dar ̀ l am! L-am primit deja!
O.V.: Cum?
Ch.T.: ~n primul r`nd l-am primit,

ca s\ spun a[a, prin cursul propriei vie]i.
Adic\, `n ’88, c`nd am terminat facul-
tatea, am f\cut prima traducere. Am
publicat la „Convorbiri Literare”,
„Nunta de diamant”, de Mikha’il
Na’ima, un scriitor libanez. Apoi, `n
’92, am publicat primul meu ro man,
„Cavalerul Negru”. ~n fine, uit`ndu-m\-n
urm\, eu `nc\ nu am 48 de ani, dar am
`mplinit 82 de c\r]i. Acumulat, am scris
peste 20.000 de pagini publicate. For]a
mea de munc\ vine de dincolo, altfel nu
se poate explica. Eu spun c\ aici e feed-
back-ul. Fiindc\ m\ uit la colegii mei,
care muncesc, muncesc mult [i ei... Se-
cretul este urm\torul: noi nu [tim dac\
vine ziua de m`ine. De fapt, nu [tim...
Dar ziua de azi este! |sta-i crezul meu:
s\ tr\iesc ziua de azi ca [i cum ar fi ul-
tima, fiindc\ n-am siguran ]a celei de
m`ine. Fac tot ce pot azi fiindc\ nu [tiu
ce-o s\ fie apoi. Vede]i, acel proverb,
„nu l\sa pe m`ine ce po]i face azi” are `n
el mult\ filosofie.

O.V.: Crede]i `n auto-disciplina re.
Trebuie s\ crede]i [i-n puterea de-a v\
auto-determina...

Ch.T.: Sigur, dar cred ca un cre[ tin.
Asta e diferen]a dintre cre[tini si musul-
mani, care s`nt convin[i c\ totul vine de
la Dumnezeu [i nu se impacienteaz\ s\
fac\ nimic. Dac\ ai `n t`l ni re cu unul din-
tre ei, dar `l opre[te vecinul la poart\, el
nu mai vine la ̀ nt`lnire, c\ zice c\ Dum-
nezeu n-a vrut [i i-a scos vecinul `n
cale. Cre[tinul e altfel. }ine]i minte de
nunta de la Cana Galileii. Se terminase
vinul [i, la `n ceput, Iisus s-a str`mbat,
c\ „Ce ne trebuie nou\ vin?” Apoi s-a
`nduplecat [i-a spus: „Umple]i butoiul
cu ap\”. Abia apoi l-a f\cut vin.
Cre[tinul [tie c\ el nu poate face mira-
cole, dar ca miracolul s\ se produc\, tre-

buie s\ umple butoiul, trebuie s\ fac\
ceva. A[a cred [i eu `n mine [i-n ca-
pacit\]ile mele, `n sensul c\ trebuie s\-
mi umplu butoiul. Uneori mi se pare
`ns\ c\ butoiul meu o avea vreun cep
s\rit, c\ nu se mai umple.

O.V.: A]i tradus „Exerci]iile spir-
ituale” ale lui Igna]iu de Loyola. Le-a]i
practicat, a]i urmat prescrip]iile de
`nvingere a ego-ului, de auto-progra-
mare a calit\]ilor?

Ch.T.:Nu! Nu erau pentru mine. ~n
schimb de la el mi-a r\mas deviza lui de
supravie]uire: „A fi contemplativ `n
ac]iune”. Fiindc\ n-ai timp altfel, da c\
le separi. Eu nu am timp s\ m\ rog, s\
merg la biseric\. M\ duc numai ca tur-
ist `n biserici. {i-atunci mi-am dat
seama c\ po]i contempla `n timp ce lu-
crezi, c\ `n timpul muncii, pot vorbi cu
Dumnezeu. Traduc`nd, vr`nd ne vr`nd,
meditez, m\ g`ndesc la El [i `i vorbesc. 

AAssttaa  `̀nnsseeaammnnaa  ss\\  ffiiii  tt`̀nn\\rr::  ss\\
ffiiii  ccaappaabbiill  ss\\  llaa[[ii  ttoott  
ppeennttrruu  aa--]]ii  uurrmmaa  iiddeeaalluull!!

O.V.: Nu v\ lipsesc oamenii?
Ch.T.: Nu. Vede]i, c`nd eram `nc\

adolescent am avut [ansa s\ citesc ceva
de Plutarh. El spune pe undeva: „O
carte `ntotdeauna `nlocuie[te un prie ten.
Un prieten nu `nlocuie[te niciodat\ o
carte”. N-am `ncredere deloc `n oa meni,
dar am `ncredere total\ `n Cel care-i
trimite `n calea mea. 

O.V.: S`nte]i totu[i un pedagog.
Cum pute]i preda f\r\ s-ave]i `ncre -
dere `n oameni?

Ch. T.: Vede]i, eu m\ bucur c\ pot
s\ spun ceea ce spun, iar dac\ ideile
mele produc undeva, `ntr-un miez de
suflet, o schimbare, m\ bucur [i mai
mult. ~ntr-o vreme m\ chinuiam foarte
mult fiindc\ m\ interesa [i ce iese din
s\m`n]a pe care o aruncam. Dup\ aceea
am tradus cartea aceea, „De vorb\ cu
Dumnezeu”, care are peste 700 de pa -
gini, `n total, [i-am ajuns la concluzia c\
nu trebuie s\-mi bat eu capul de ce se
alege de s\m`n]a mea. Treaba mea e
doar s-o arunc! ~ntr-adev\r, am enorm
de mult\ `ncredere `n tineri. {i asta cer
tuturor celor de v`rsta dumneavoastr\:
p\stra]i-v\ a[a, r\m`ne]i ideali[ti [i cu-
 ra jo[i! Nu `mb\tr`ni]i! Fiindc\ vede]i, se
`nt`mpl\: p`n\ la 20 de ani s`ntem oa-
menii buni, ai idealurilor, s`ntem cei
care ne-arunc\m `n foc pentru o idee,
avem valoare! Dup\ aceea s`ntem c\ s\ -
tori]i. Iar dup\ 30 de ani, ne trezim b\ -
tr`ni. Am v\zut at`t de mu]i oameni, de
peste tot din lumea asta, care dup\ 30
de ani `ncep s\ moar\ `n interior... ~mi
spunea cineva: „N-am f\cut nimic `n
via]a. Am f\cut bani, o cas\, un copil.
Dar oricine poate face un copil. De fapt,
eu n-am tr\it nimic!” Era un om
b\tr`ncios pe din\untru fiindc\ `[i le g -

ase via]a numai de ceea ce este muritor
[i `[i d\dea seama c\, de fapt, nu tr\ise
deloc! Asta v\ cer: p\stra]i-v\ tineri!

O.V.: Adic\, entuziasmul.
Ch.T.: Da! Eu g`ndesc acum la fel

ca la 20 de ani. Fiindc\ nu m-am legat
de ceva muritor. Nu m-am legat de un
om, care va muri [i el, ca [i mine! Eu
am tot spus-o: cre[tinismul cade `n ritua -
lism. Iar o religie c\zut\ `n rit e una mu -
ribund\. Islamismul, `ns\, s-a p\s trat
t`n\r. Noi avem ceva de `nv\]at de la
musulmani! Desigur, nu din tehnicile
lor, dar din tr\irea lor. Vede]i acolo b\r -
ba]i care-[i las\ familii, copii, so]ii, tot,
ca s\ se arunce `n aer `n numele lui
Dumnezeu! Asta `nseamna s\ fii t`n\r:
s\ fii capabil s\ la[i tot pentru a-]i urma
idealul! Dac\ te legi de oameni, vei tr\i
muribund! Eu m-am legat de Dum ne zeu.
Dac\ v\d Caraimanul, \la-i Dumne -
zeu. Dac\ v\d marea, acolo e Dumne -
zeu. G`ndesc la fel ca sf`ntul Francisc,
cel care f\cea un altar din orice. Dac\
vedea o creang\, o `nfigea `n p\m`nt [i
f\cea un altar din ea. {ti]i povestea cu
r\]u[ca care nu putea s\ `noate. A primit
un b\]: „Poftim, aga]\-te cu el de cer [i
n-o s\ te scufunzi”. {i nu s-a scufundat.
B\]ul \sta de care ne-ag\]am de cer e
ceea ce ne p\streaz\ tineri.

O.V.: S`nte]i sigur c\ nu-l vede]i
pe Dumnezeu `n mun]i [i-n m\ri toc-
mai fiindc\ nu vi s-a ar\tat nicioda -
t\?

Ch.T.: S-ar putea. Dar m\ g`ndesc,
cum v-am spus, c\ am totu[i o medie de
patru car]i pe an. P`n\ la urm\, eu nu l-
am c\utat pe Dumnezeu. El a venit
`nspre mine. Tot ce am f\cut, toate c\r -
]ile de care m-am apucat, eu nu le-am
c\utat. Pur [i simplu s-a `nt`mplat. Eti-
 mologia cuv`ntului „`nt`mplare” [ti]i ca -
re este? „In – templum”, `n templu.
~nseamn\ ceea ce se petrece ascuns de
`n]elegerea neofi]ilor. Fiindc\ po]i s\-l
cau]i pe Dumnezeu de-nnebune[ti! Asta
e drama lui Blaga sau a lui Arghezi:
caracterul discre]ionar al revel\rii di vi -
ni t\]ii. Po]i tr\i frumos, `ntru voia Lui
[i s\ nu-l g\se[ti niciodat\! ...P`n\ la
urm\, majoritatea sfin]ilor au `nceput
prin a fi mari p\c\to[i. Sf`ntul Vasile
era un be]iv. Pare c\ Dumnezeu `i pre-
fer\ pe tic\lo[ii care se leap\d\ de ei
`n[i[i.

O.V.: Crede]i c-a]i fi `n stare de
sacrificiu?

Ch.T.: Dac\ n-a[ fi `n stare, ar `n -
semna c\ tot ce cred despre mine e gre -
[it. Dumnezeu m-a ferit de `ncerc\ri
grele. Au fost momente c`nd n-aveam
ce m`nca, e-adev\rat, dar asta e o nimi ca
toat\. Dar ce poate cineva s\-]i ia mai
mult dec`t via]a? Iar pe aia oricum o
dai. E-o vorb\ care-mi place [i care sun\
cam a[a: cine moare azi, nu mai moare
luna viitoare.

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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� interviu cu traduc\torul [i scriitorul Christian T\ma[

„Cap\tul de drum este moartea indiferent ce-am face”

O.V.:  Care-ar fi motiva]ia unui
om de-a fi bun?

Ch.T.: Omul a fost f\cut s\ fie
bun.

O.V.: De unde [ti]i?
Ch.T.: Fiindc\ Dumnezeu este

bun.
O.V.: De unde [ti]i?
Ch.T.: Vede]i, noi oamenii, c`nd

vorbim de r\u [i de bine, ne afl\m pe
teritoriul valorilor sublimate. C`nd m\
uit la cer, v\d soarele, v\d planetele
aflate ̀ n echilibrul lor f\r\ s\ fie le  gate
de nimic unele de altele – [i nu cad.
Da, s`nt legate prin gravita]ie. Dar
gravita]ia este „ceva”. Gravita]ia este
un principiu, este „ceva care este”, care
nu se vede, nu e un lucru, ci o for]\. {i
tocmai asta e: lumea noastr\, de fapt,
se sprijin\ `n principii, iar nu ̀ n lucruri.
C`nd vezi un copac, o frun z\, c`nd vezi
muntele c`t este de frumos, c`nd vezi
marea c`t este de frumoas\, nu po]i s\
nu `n]elegi c\ frumuse]ea aceasta de-
scoper\ de fapt, bi ne le, armonia, care
`ncheag\ [i p\s trea z\ laolalt\ lumea
imanent\. Mi se par uneori lucrurile
gratuite [i nu le `n ]eleg. Dar mi-am dat

seama c\ tot ce ra]ionam noi o facem
cu inteligen]a noastr\ finit\. Tot ce
g`ndim este finit, dar avem tendin]a s\
absolutiz\m. Este `n Coran o pild\ `n
care Moise se `nt`lne[te cu un `n]elept.
~l `ntreab\ dac\ poate s\ mearg\ cu el
prin de[ert, ca s\-i fie mai u[or, s\ nu
se team\ de ho]i. Iar `n]eleptul i-a spus:
„Bine. Numai c\ vezi c\ eu s`nt mai
ciudat. O s\ fac diferite lucruri, dar s\
nu ma ̀ ntrebi de ce”. Tot merg`nd, se ̀ n -
t`l nesc cu un t`n\r. T`narul, „Bun\
ziua”, Moise, „Bun\ ziua”, `n]eleptul
scoate cu]itul [i-l omoar\. Moise, „Ai
`nnebu nit? Ce-i cu tine?” „Nu m\
`ntreba c\ nu pot s\-]i spun”. Merg mai
departe [i-ajung `ntr-un port la Marea
Ro[ie. Acolo, v\d o corabie. Oamenii
mun  ceau, `nc\rcau m\rfuri [i-[i vedeau
de treab\. ~n]eleptul se duce [i `ncepe
s\ zg`ndere cu junghierul lemnul de
sub linia de plutire. Moise: „Tu ai
`nnebu nit de tot!” P`n\ la urm\ se
`nt`lnesc cu ni[te tineri care dormeau
sub zidul p\r\ginit al casei lor. ~n]elep-
tul, „S\ pa]i aici”, ei sap\ [i g\sesc o
comoar\. „Uite, mi-am `ncheiat misi-
unea [i acum pot s\-]i deslu[esc”, `i

zice: „T` n\rul acela avea s\-[i duc\ fa-
milia la pierzanie peste zece ani.
Curm`ndu-i via]a, i-am salvat pe
ceilal]i. Ne gus to rul acela care-[i
`nc\rca marfa avea s\ `n[ele pe un alt
negusor, care voia s\-[i m\rite fata, iar
asta l-ar fi f\cut s\ se sinucid\ [i-ar fi
ajuns `n Iad. Iar tinerii aceia
zdren]\ro[i s-au nec\jit c\ le-a luat un
creditor casa, dar ei nu [tiau c\ bunicul
lor `ngropase o comoar\ aco lo”. Mi-
am dat seama c\ totul are un rost. {i
moartea unui copil, [i un dezas tru. Fi-
indc\ noi nu [tim „de ce-ul” care d\
sens. Putem `n]elege „cum” se pe trec
lucrurile, dar nu [i „de ce”. Iar da c\ o
s\ credem c\ totul se `nt`mpl\ spre mai
binele nostru, atunci lumea ar ar\ta al-
tfel.

O.V.: Asta `nseamn\ fatalism.
Crede]i c\ ave]i o menire?

Ch. T.:Oricine are o menire. Omul
`[i afl\ mereu menirea, doar c\, din
p\cate, uneori abia atunci c`nd se afl\
aproape de sf`r[it, ca [i cum i s-ar bate
obrazul. S\ v\ spun un banc. Era Ion,
om drept-credincios, coco]at pe v`rful
casei, dup\ inunda]ii. Vine un elicop ter

s\-l salveze, dar Ion: „Nu, pleca]i, c\
via]a mea e-n m`inile Domnului.
Merge]i dup\ ceilal]i, pe care n-are
cine-i salva.” Vin doi pescari [i-i zic s\
urce, dar Ion: „Nu, c\ via]a mea e-n
paza Domnului [i m-o salva El!” A[a
c\ Ion moare. Sup\rat, se r\]oie[te la
Dumnezeu: „Cum ai putut s\ m\ dez -
am\ge[ti? Te-am a[teptat p`na `n ul ti -
mul moment. Au trecut oameni
pe-a colo [i Tu n-ai trecut!” La care,
Dum nezeu: „M\i, Ioane, ]i-am trimis
elicopter, barc\, pe alese [i nimic nu ]i-
a convenit! Credeai c\ \ia au venit de
capul lor? Eu i-am trimis! Dac\ tu n-ai
vrut?!” Vede]i, m`na lui Dumnezeu e
`ntins\ permanent. Cei care nu-[i simt
chemarea e fiindc\ nu s`nt aten]i. {i e
greu s\ fii atent fiindc\ te fur\ lumea,
te fur\ str\lucirea Diavolului! Dup\
p\ rerea mea, societatea de azi e mai
periculoas\ dec`t comunismul. Comu -
ni[ tii veneau cu tancurile, te zdro  beau,
dar lumea aceasta `]i fur\ sufletul. Nu-
]i zdrobe[te corpul, ci-]i fur\ sufletul!
Diavolul e frumos [i-]i vine s\ te duci
cu el!

„Lumea noastr\ se sprijin\ `n principii, de
fapt, iar nu `n lucruri”

Nu am 48 de ani, dar am `mplinit 82 de c\r]i. For]a mea vine de dincolo!



Prin fa]a gr\dini]ei se plimb\ s\l-
t\re] un duium de oameni [i nici unul
n-are juc\rii `n bra]e, nici nu alearg\
spre vreunul dintre copiii buc\la]i. Pes-
te drum, la {coala General\ „Petru
Rare[”, alt puhoi n\v\le[te, organizat
totu[i, `n\untru [i se sprijin\ pe gardul
scund de fier c`nd termin\ de [tampi-
lat toate cele patru buletine cu nume
`n[irate de-a lungul foilor. „Cu activi-
t\]ile de sezon [i la noi, la H`rl\u”, se
aude vocea domoal\ a unui mo[neag
pe care-l arde soarele, c\ci n-a mai `n-
c\put sub copacul de la intrare. 

La pr`nz, telefoanele zb`rn`ie dup\
statistici [i doamna Elena Ciornei a-

runc\ un ochi peste fi[ele `ndosariate
`ntr-o folie de plastic [i d\ verdictul,
„10-11% la gr\dini]\, sec]ia 4”.  La c`-
teva secunde, de la o mas\ al\turat\
strig\ un domn cu pixul `n prelungirea
m`inii `ntinse, care ar vrea s\ [opteas-
c\, dar `i iese un strig\t `nfundat, „220
la ora 12, p`n\-n 230”. {i-n vreme ce
num\r\torile se-nv`rt `ntre procente [i
cifre adunate pe h`rtie, perdelele al-
bastre ale cabinelor de vot se foiesc,
se cuteaz\, iar electoratul iese parc\ mai
z\p\cit dec`t a intrat. {i c`nd se-nt`l-
nesc la u[\, nou veni]ii [i cei ie[i]i din
camera cu [tampile se-ntreab\ [ugub\]
„ei, [-ai votat, \i?”. „Am venit abia

acu’ s\ str`c un vot”, i se r\spunde, iar
gardianul din fa]a u[ii se `ndreapt\ de
spate [i g`nde[te cu voce tare, „ap\i
dac-a]i venit s\-l strica]i cu t\]ii” [i se
opre[te cu un semn de renun]are arun-
cat cu m`na. 

Glaspapir ppentru aanonimi
Domnu’ Gelu nu doar c\ vinde

„pui albi, curci” [i alte or\t\nii, ci face
[i-o polemic\ discret\ `n fa]a por]ii, c\
doar are curte nu departe de [coala ge-
neral\ [i-i trec pe l`ng\ gard toate vo-
turile. Treab\ nelalocul ei pentru cei
din comisie, care-i scutur\ la intrare
pe to]i de pliante electorale, „c\-i pro-
pagand\”. Dar unii se feresc, apuc\ pe
alt\ strad\ [i dac\-i `ntrebi de ziua vo-
tului, ̀ i pufne[te un r`s colorat. „Ei, c`nd
o s\ candideze tata, atunci o s\ merg [i
eu la [tampilat”, spune c-o dezam\gire
ascuns\ George, sprijinindu-[i bra]ul
pe um\rul tatei a[a, demonstrativ. 

Printre picioarele aleg\torilor care

g`f`ie surd de c\ldur\ se-amestec\ [la-
pii rup]i ai c`torva puradei. „Cu cine,
cu cine nu votez, ni[te draci `s to]i. Da’
cu unul tre’s\ ]inem”, ̀ mi spune una din
]ig\nci, mai t`n\r\ [i mai pornit\, cu
cozi `mpletite m\run]el pe umeri. 

La P`rcovaci, se voteaz\ pe-ace-
lea[i liste, fiindc\ oamenii apar]in tot
de H`rl\u.  Numai c\ „h`rtia-i de proas-
t\ calitate, da’ eu nu v\ validez dac\-mi
veni]i a[a cu foaia”, dup\ cum `i spune
pre[edintele de comisie M\rioarei, o
doamn\ cu privire nevinovat\ [i trei
saco[e pe care abia le t`r`ie c`nd `n
cabin\, c`nd afar\, fiindc\-i „fuge
[tampila”. L`ng\ sec]ie e-o cr`[m\ c-o
banc\ scorojit\ ocupat\ de b\tr`ni cu
chip ar\miu. „Domnu’ Cernescu, c\ el
ne-o f\cut drumurile [i c`te [i mai c`-
te”, se-ncurajeaz\ ei cu gurile uscate,
c\ berea-i scump\ la c`rciumarul lor.
A[a se circul\ prin sec]iile de votare,
unii vin s\ pun\ parafa, al]ii ajung cu
capsa deja pus\. Ca Nicu, care molf\-
ie, `nv`rtind pedalele bicicletei, dou\
vorbe cu nerv. „Eu? Eu am votat, da,
am votat cum am [i tr\it. Prost tare”.

Anca TTOMA

Vizavi de prim\rie
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AAAAllll eeeeggggeeeerrrr iiii llll eeee care n-au cump\rat 
 „anul \sta nu cred c\ mai iese domn’ primar, chiar
dac\ o f\cut petrecere la discotec\, cu mici, cu bere,
cu para[ute”

Cu prilejul scrutinurilor locale de duminic\, 10
iunie, reporterii „Opiniei vechi” au luat la pas

ora[ele [i satele jude]ului Ia[i, s\ vad\ cum voteaz\
lumea. Din Ciurea, trec`nd prin Ruginoasa, Târgu
Frumos, Mirce[ti, Podu Iloaiei, p`n\ `n Hârl\u,
Pa[cani [i Ia[i au `nt`lnit oameni care `[i aleg con-
duc\torii pe de rost, `ns\ cu inima `ndoit\.

Cu [tampila care fuge

~nc\ de la ora deschiderii, la sec-
]iile din T=rgu Frumos au venit
laolalt\, buluc, familii [i prieteni
pentru a `ndesa [tampila pe buletinul
de votare. Printre primii sosi]i se
num\r\ domnii Ionel [i Victor.
Ambii au ajuns la o v`rst\ la care
promisiunile primarilor li se par ni[te
versuri spuse `ntr-o bucl\, dar fe]ele
acoperite de un z`mbet larg le arat\
c\ poate de aceast\ dat\ au f\cut
alegerea cea bun\. „Cu to]ii a[tept\m
schimb\ri. Dar aici `n T`rgu Frumos
ne trebuie o organizare mai decent\
[i ni[te locuri de munc\”, `mi spune
privind cu ochi piezi[i la carne]el
domnul Victor. „Da, de c`nd fostu’
primar a desfiin]at `nc\l]\mintea, a
f\cut [i el un drum [i c`teva gropi,
at`t”, ̀ l completeaz\ rapid, cu jum\tate
de gur\, domnul Ionel.

La [[coal\ sse nnoteaz\ ccu
[tampila

Prin ora[ domne[te o lini[te care
`i mir\ [i pe unii dintre locatari. „M\
a[teptam s\ mai umble cineva cu un
«Hai PSD» sau ceva, dar e t\cut”,
`mi zice cu un glas pu]in r\gu[it Ele-
na. Ea lucreaz\ la pizzeria aflat\
l`ng\ o sta]ie de votare [i de diminea]\
se plimb\ de la mas\ la mas\ f\r\ `n-
cetare. „Se adun\ tineri, b\tr`ni, oa-
meni cu familia, mul]i dup\ ce ies de
la [coal\, vin aici la o cafea [i o ]iga-

r\”, `mi zice fata gr\bit\ s\ ia coman-
da unui cuplu care tocmai ajunsese.

„Pacea” de dup\ votare este `ns\
distrus\ de un strig\t puternic care vi-
ne de la una din sec]ii. Un domn mai
c\run]el, dar cu mult aer `n piept `n-
cepe s\ ]ipe la un grup de oameni.
„N-am f\cut nimic eu, `]i jur. Doar [i
eu fac parte din consiliu, cum s\ fac
a[a ceva?”. Indiferent de problema
sa, nimeni nu `ncearc\ s\-l calmeze,
nici m\car ofi]erul pus s\ p\streze
ordinea `n timpul alegerilor.

De[i pe unii ziua votului i-a
prins cu ceva nervi, tinerii care ]in
pentru prima oar\ buletinul de votare
`n m`n\ nu par a fi deloc emo]iona]i
de o asemenea responsabilitate. „Eu
votez cu omul de care are nevoie ta-
t\l meu, la consiliile jude]ene nici nu
m-au interesat, i-am [tampilat pe to]i”,
`mi zice un t`n\r, cu un r`njet p`n\ la
urechi. Fetele `ns\ voteaz\ de fric\,
iar una din ele `mi m\rturise[te, aparte
c\ „am auzit c\ se pl\te[te cu ̀ nchisoa-
re dac\ nu mergi s\ votezi”. 

P`n\ la amiaz\, holurile [colii `n-
cep s\ fie b`ntuite de aleg\tori gr\-
bi]i, iar frustrarea acestora se aude [i
de afar\. Unii mai morm\ie ceva, al]ii
]in sup\r\rile pentru ei, doar un domn,
pu]in nec\jit, iese gr\bit pe poarta in-
cintei. „B\taie de joc! s\ stau jum\ta-
te de or\ ca s\ votez un bambilic?!”

Paul AANDRICI

Patru ani `n 
schimbul unei h`rtii

~n satul Mirce[ti oamenii s`nt
credincio[i, `[i `mbrac\ straiele „de
curat” [i duminica pornesc c`te u-
nul, c`te doi, spre biseric\, la slujb\.
Pentru ’nea Fane, duminica asta „bi-
serica” s-a mutat mai la deal, spre ie-
[irea din sat, a tras bicicleta `n fa]a
c`rciumii unde lucreaz\ Andreea,
care „nu-i de loc de aici” [i bea o
bere cu vecinii. Vorbe[te despre po-
litic\, despre partide [i c`t de bine
era pe timpul lui Cea[c\, „Dum-
nezeu s\-l ierte, c\ tare a mai fost
bun”. De votat, a votat, nu vrea s\
spun\ cu cine, dar face complice cu
ochiul ghiontindu-[i camaradul, „ne
mai g`ndim [i noi a[a la c`te a f\cut
primarul \sta pentru noi”. 

Andreea, „fata de la bar”, e
str\in\ de meleagurile pe care s-a
n\scut Alecsandri, dar spune r`z`nd
c\ de diminea]\ „tot vin handral\ii,
ori au fost la votat [i fac o pauz\, ori
vin s\ bea un rachiu ca s\ `[i fac\
curaj. M-au `nnebunit cu politica
lor”. 

Na[ului nnu-ii pplace mmovul
La „discoteca din sat”, de l`ng\

[coala unde s-au instalat urnele de
votare, oamenii parc\ ar pune la cale
ceva. Se str`ng `n grupuri [i vorbesc
agitat, unii mai tr`ntesc p\l\riile jos
scuip`nd `n s`n, tr`ntind un „al naibii
s\ fiu dac\...!”, al]ii, dimpotriv\,
beau „o cinzac\” lini[ti]i, privindu-
se `n t\cere, mul]umi]i doar s\
asculte [i s\ dea din cap la ceea ce
vorbesc ceilal]i. E un acord tacit `n-
tre ei, pesemne, ca atunci c`nd se `n-
t`lnesc, `n loc s\ `ntrebe de s\n\tate,
s\-[i scuture m`inile cu putere [i s\
`ntrebe: „{i? Ai fost la vot?”. Dar
Doamne-fere[te pentru cel ce spune
„nu”, c\ s`nt `n stare s\ `i ia bulet-
inul [i s\ voteze `n locul lui. Lui
Viorel i s-a `nt`mplat. „Este una `n
sat care tot spune c\ dac\ nu votez,
vine ea [i m\ ia de m`nu]\, s\ pun
[tampila pe cine vrea ea. I-auzi,
domnule! S\ vin cu ea la vot, i-auzi,
ptiuuu!”, se revolt\ s\teanul, sc\rpi-
n`ndu-[i p\rul plin de sudoare. 

Toate ca toate, dar cine vrea s\
fie `n r`nd cu lumea, trebuie s\ vin\
la [coal\ [i s\ voteze. Viorel se ad\-
poste[te sub un copac de l`ng\ cen-
trul de votare [i a observat p`n\ a-
cum cam tot ce mi[c\, a v\zut cum s-a
g\tit lumea, cum „s-a cumin]it ta-
man azi”. Zice el c\ „anul \sta nu
cred c\ mai iese domn’ primar, chiar
dac\ o f\cut petrecere la discotec\,
cu mici, cu bere, cu para[ute”. P`n\
la ora unu de amiaz\, aproape 200
de oameni au votat [i chiar dac\
actualul edil a venit s\ dea m`na cu
aleg\torii, „na[u’” lui Viorel nu-l ve-
de bine. „Uite, adev\ratul primar va
ie[i cel de la PP-DD, ai s\ vezi. La
fel ca la preziden]iale, `n doi ani. Eu
cred c\ m\ mut la ei, nu trebuie s\
aib\ c\ru]a asta [i o inim\?”, spune
na[u’, netezindu-[i barba deas\. ~[i
`ntoarce apoi privirea `nspre „finul
de cununie” [i `ncepe a r`de cu
poft\: „ia uite, bre, m-a crezut!”. 

Cristina BBABII

 a[a se circul\ prin sec]iile de votare, unii vin s\
pun\ parafa, al]ii ajung cu capsa deja pus\

 „eu `l aleg pe omul de care are nevoie tat\l meu, la
consiliile jude]ene i-am [tampilat pe to]i”

 s`nt `n stare s\ `i ia
buletinul [i s\ voteze `n
locul lui

„Deocamadat\ au venit 319 per-
soane din 1400 c`te avem pe list\” `mi
spune o domni[oar\ brunet\, `mbr\ca-
t\ `ntr-o rochie alb\ cu buline negre,
de care st\ prins un ecuson. De l`ng\
observatoarea sec]iei 319 din Ia[i, car-
tierul T\t\ra[i, o alt\ doamn\ `[i a-
bandoneaz\ m\rul verde pe jum\tate
m`ncat pe mas\, [i `[i aminte[te c\ [i
ultima oar\ c`nd s-a votat, pe la ora pr`n-
zului, tot cam at`tea persoane `[i f\-
ceau prezen]a.

Din ce `mi d\ de `n]eles, unul din-
tre motivele pentru care lumea nu se
`nghesuie la cortinele albastre ale ca-
binelor de vot este c\ldura de afar\.
De aceea, membrii comisiei se a[teap-
t\ ca mai spre sear\ s\-[i fac\ apari]ia
cea mai mare parte din persoanele ca-
re vor umple urna cu h`r]oage. Tot a-
tunci poate c\ va veni [i un num\r mai
mare de tineri care, `n compara]ie cu
cei mai cop]i, par aproape inexisten]i. 

Cu ochelarii de soare la piept [i cu
un z`mbet redob`ndit de`ndat\ ce a l\-
sat jos din m`n\ [tampila, Vlad `ncepe
s\ r`d\. „E prima oar\ c`nd apuc [i eu
s\ votez, pentru c\ acum vreo c`teva
luni am `mplinit [i eu 18 ani”. ~mi zice
c\ toat\ campania l-a f\cut curios, [i a
vrut s\ vad\ cum e s\ votezi. Despre
situa]ia din conducere, Vlad este si-
gur c\ „toat\ treaba asta-i putred\”, [i
c\ votul nu are prea mult\ valoare. De
aceea[i p\rere este [i un domn venit

`mpreun\ cu familia sa. Acesta are o
p\rere proast\ despre to]i candida]ii, [i
de aceea „eu votez doar ca s\ nu ias\
altcineva”.

Din camer\ iese [i un b\rbat blond,
`mbr\cat `ntr-o salopet\ care abia reu-
[e[te s\-i ]in\ burta. Pentru nea’ F\nel,
lucrurile s`nt simple. Acesta a venit „pen-
tru c\ a[a trebuie”, [i  „tot ce [tiu eu e
c\ mi-au t\iat din salariu”.  ~l cheam\
[i pe un t`n\r din apropiere, [i ne sf\-
tuie[te s\ schimb\m conduc\torii ori
de c`te ori avem ocazia. „Copii, a[tia
nu trebuie l\sa]i s\ prind\ r\d\cini, c\
dup\ aia cu greu `i mai dai la o parte”.

Fum ppe ppragul eelectoral
La intrarea [colii Ionel Teodoreanu

este lini[te. Doar c`]iva dintre membrii
comisiei ie[i]i la fumat mai coloreaz\
curtea spre care se `ndreapt\ `ncet doi
b\tr`ni. Dintre ei, numai „mo[u’”, la
fel de vechi ca [i bastonul de care se
sprijin\ atunci c`nd urc\ sau coboar\
sc\rile este venit s\ voteze. Baba Ana,
`n ai c\rei ochi se poate citi devota-
mentul, are doar grij\ de scaunul cu
rotile `n care b\tr`nul „a c\zut” acum
ceva vreme. „Mo[u’”, dup\ cum `[i
spune acesta, tremur\ din toate `nche-
ieturile atunci c`nd se ridic\ `n picioa-
re pentru a intra `n cabina de vot, `ns\
„e o chestie care trebuie f\cut\”. Vorba
`i este `nceat\, dar motivat\ de crezul
c\ m`ine `i va fi mai bine. „{tii cum se
spune, speran]a moare ultima”. 

Iulian BB~RZOI

Un vot pentru majorat

Semn\tur\
pe-o t\rie

 Vlad este sigur c\ „toa-
t\ treaba asta-i putred\”



Ziua de votare a dezmor]it devre-
me Pa[caniul. Oamenii care nu ie[eau
duminic\ diminea]a din case dec`t ca
s\ culeag\ o traist\ de legume din pia-
]\ sau s\ se or`nduiasc\ la coad\ la bi-
seric\, ast\zi mi[un\ peste tot. C`te
doi-trei, p\[c\neni aglomereaz\ `ncet
str\zile [i se `ndreapt\ c\tre [coli, spre
sec]iile de votare improvizate.

„Ia-uite tat\, i-a adus de la prima
or\ cu autobuzul”, [i cei doi jandarmi
r`d zgomotos. Dar, de la distan]a de la
care s-au oprit, p\rea `ntr-adev\r c\
turismul electoral a `nceput `nc\ de la
ora 7.00 diminea]a. ~n fa]a {colii nr. 3
Iordache Cantacuzino, dou\ autobu-
ze stau bot `n bot, `n jurul lor roind a-
proape 200 de oameni, p\r`nd c-ar vrea
s\ le vandalizeze. Deodat\, din mijlo-
cul grupului, o `nv\]\toare `ncarc\ ce-
le dou\ autobuze cu prichindei [i adu-
narea se sparge, form`ndu-se `ngr\m\-
deal\ la fiecare dintre geamuri, din
spatele c\rora micu]ii d\deau energic
din bra]e.

~n schimb, nu g\se[ti aceea[i ener-
gie [i la cele dou\ sec]ii de votare din
[coal\. „P\i noi am deschis mai devre-
me, de vreo or\, [i au venit oamenii,
da”, `mi spune un b\rbat usc\]iv care
st\ pe culoarul de intrare, lovindu-se
cu b\rbia de piept c`nd d\dea din cap
cu putere. ~n\untru, automatele de ca-
fea s`nt mai turate ca un motor r\gu[it
de Dacia [i oamenii `[i culeg fe]ele `n
palme, a[tept`nd. ~n fa]a mea, un b\-
tr`n cu o saco[\ din nuiele `mpletite [i
`nc\l]at `n [lapi trece lipa-lipa dinspre
cabin\. „Niciodat\ n-am mai votat ca
acuma de devreme. Vreau s\ ias\ tot
dom’ primar, am avut vreme bun\, `n
ora[ a fost frumos [i nevast\-mi-i i-a
fost [i ei bine, dar ea nu poate s\ mai
vin\”, spune m`ndru, plec`nd mul]u-
mit spre cas\. ~n dep\rtare, autobuzele

scot fum negru [i copiii stau alinia]i la
lunet\, d`nd `n continuare din bra]e.

La sstopit oop]iunile eelectorale
La Pa[cani se voteaz\ `n cupluri.

B\rba]ii [i femeile trecu]i de prima v`rs-
t\ merg la bra] pe trotuare, `mb\ca]i `n
„haine de s\rb\toare”. „Au venit oa-
meni mul]i, mai ales b\tr`nei care merg
la biseric\. La ultimele alegeri nu f\-
ceam at`tea sondaje nici la amiaz\”,
m\ anun]\ cu un aer de somitate un in-
divid din fa]a Colegiului Na]ional „Mi-
hail Sadoveanu”, care ad\postea do-
u\ sec]ii `n s\lile-i de clas\. D\ cu o
seriozitate caraghioas\ din cap, `mi `m-
pinge autorizarea de la Biroul Cen-
tral Electoral sub nas, dar tot nu-mi
explic\ pentru cine face exit-poll-ul. 

~n\untru, agita]ie mare. Pre[edinta
comisiei flutur\ `n fa]a unui b\tr`n o
serie de buletine de vot, dou\ femei
ies nedumerite din cabine [i `ntreab\
pe cine apuc\ dac\ pot s\ voteze un
singur consilier [i nu tot partidul. {i pe
mine tot nu reu[e[te nimeni s\ m\ l\-
mureasc\ unde anume trebuie s\
votez, pentru c\ pe afi[ele mari din o-
ra[ e trecut\ strada, dar ai dou\ [anse
din trei ca blocul t\u s\ nu fie la sec]ia
cea mai apropiat\. 

Afar\, doar doamna Maria e li-
ni[tit\. Nici ea nu [tie de ce i-au scos
[i duminica s\ cure]e str\zile [i s\ ude
florile, dar ea se `ngrije[te de trandafi-
rii b\tu]i de pe aleile din centru de
parc\ ar fi din curtea ei de la Con]e[ti.
„Votez maic\ [i eu, votez. Dar ̀ nt`i s\-mi
termin de stropit copila[ii, s\-i hr\-
nesc pe cei de-acas\ [i s\ termine [i
b\rbatu lucru. S\ mergem am`ndoi”. 

C\t\lin HHOPULELE
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La sec]ie, degeaba
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Tipul din spatele microbuzului a
adormit pe roata de rezerv\. Se tre-
ze[te brusc `nainte de Ruginoasa [i d\
un telefon: „~ntrebare rapid\. O se-
cund\! Prin]ul Nicolae e al Moldovei
sau al Craiovei? Zi repede!”.

Cobor l`ng\ [coala cu sec]iile de
votare 1 [i 2. ~n fa]\, pe trotuar, doi
b\rba]i pr\fui]i, `mbr\ca]i `n trening,
stau [i discut\ `n [oapt\, aproape con-
spirativ. „Am pierdut un om!”, strig\
cineva din\untru, d`ndu-[i seama c\
[eful sec]iei nu mai e de g\sit. ~ns\
imediat reapare domnul Paul: „Totu-i
lini[tit. Aici la mine am avut 40% pre-
zen]\ la vot [i dincolo, la cealalt\ sec-
]ie, cred c\ s`nt vreo 20”. Omul m\ a-
sigur\ c\ nu s-a dat [pag\ electoral\ `n
sat. „Aici `n centru cel pu]in nu. S-au
dus g\le]ile anul \sta, gata. A[a pe la
col] dac\ s-a mai dat c`te o bere acuma
eu n-am de unde s\ [tiu”. Unul dintre
cei doi b\rba]i `n trening iese din [coa-
l\ m`ndru, sp\rg`nd semin]e [i evit`n-
du-mi privirea.

Undeva pe drum, un copil `mbr\-

cat doar `n pantaloni scur]i, negri, se
joac\ alerg`nd `n jurul unui st`lp,
]in`nd `ntr-o m`n\ o funie albastr\, ca
cea cu care s`nt prinse bannerele elec-
torale prin restul satului. Cel care a
fost rupt de-aici nu se vede nic\ieri.

Prin fa]a mea trece un pu[ti cu un
pliant electoral albastru [i c`]iva lei `n
m`n\. ~mi d\ „Bun\ ziua” [i dup\ ce
trece de mine arunc\ pliantul.

„Mai adu o bere. Da’ doar n-am
votat degeaba!”, `l trimite unul dintre
cei doi b\ie]a[i care stau `n fa]a c`rciu-
mii pe cel\lalt. Aici se discut\ politic\,
nu glum\. Vreo [ase b\rba]i, care [i-au
parcat scuterele [i bicicletele pe unde
au apucat, stau pe sc\unele sau reze-
ma]i de gard `n fa]a barului [i se `m-
b\rb\teaz\ unul pe altul. „Du-te, m\, [i
voteaz\!”. „Du-te, bre, [i vezi-]i de trea-
ba ta. Ce, ai `nnebunit [i tu?”. „E timp.
C`t e ceasul acum? Mai avem patru ore”.

Peste gardul casei din spatele c`r-
ciumii apare un cap de femeie care-i `n-
treab\ pe b\rba]i dac\ [i-au f\cut datoria
de cet\]eni. „Frumos am fost, hot\r`]i,

a[a!”, vine imediat r\spunsul. „Tre’ s\
fii m`ndr\ c\ o s\ ai fecior primar”,
completeaz\ unul dintre ei. Din curte
iese o ma[in\ cu cinci oameni [i plea-
c\ `n direc]ia [colii. O femeie de pe
bancheta din spate `[i face cruce.

~ncepe s\ bat\ v`ntul [i b\rba]ii se
retrag `n\untru, la ad\postul c`rciumii,
[i `ncep a dezbate mai aprig. „Da’ da-
c\ iese USL-ul m`ine diminea]a mi-am
facut bagajul [i-am plecat la Hele[-
teni!”. „Ha! Acuma te-ntorci, UNPR-
istule care e[ti!”. „Auzi]i, da’ eu cum
am zis? Dac\ iese cine tre’ s\ dau be-
re?” Femeia, mama candidatului din
partea USL, intr\ cu mine `n vorb\.
~mi spune ce m\g\rii fac cei din PDL,
c\ dau c`te 50 de lei pe vot [i c\ „satul
\sta e plin de be]ivi care `[i dau votul
pe bani de rachiu”.

Copilul de mai devreme se `ntoar-
ce cu ni[te ziare de alt\ culoare [i o
`nghe]at\. La primul st`lp arunc\ zia-
rele.

Se `ntoarce ma[ina cu cei cinci oa-
meni [i [oferul `l `ntreab\ pe-un b\rbat
care st\ rezemat de gard cu cine-a vo-
tat. „Cu Ceau[escu! ~nc\ mai am acas\
tabloul cu el!”

Ioan SSTOLERU

 mama candidatului din partea USL `mi spune ce m\g\rii fac cei din PDL, c\ dau
c`te 50 de lei pe vot   p\rea c\ turismul electoral a `nceput `nc\ de la ora 7.00
diminea]a  „s-au s\turat oamenii de minciuni la tav\ de 20 de ani” 
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„Auzi]i, da’ eu cum am zis? Dac\ iese cine tre’ s\ dau bere?”

jude]ul Ia[i p`n\ la cap\t

S-au dus g\le]ile
 „mai adu o bere. Da’ doar n-am votat degeaba!”

Duminic\ la pr`nz, locuitorii din
Ciurea alergau la [coal\, chiar dac\
uli]ele zv`cneau sub ar[i]a meditera-
nean\. Oamenii se foiau prin curtea
generalei ca la iarmaroc [i se `ndru-
mau unii pe al]ii cu cine s\ voteze.
De fapt nici nu trebuia s\-[i dea sfa-
turi pentru c\ de la b\tr`ni la tineri le
era clar cine s-a preocupat de bun\-
starea comunei [i cine nu. 

Domnul Costin, vecinul de vizavi
al [colii, m-a poftit la f`nt`n\ s\-mi
povesteasc\ ce-i [i cu alegerile din a-
nul acesta, pentru c\ de[i s-a pensio-
nat, poart\ `n continuare grija comu-
nei, precum o f\cea [i atunci c`nd era
consilier local. „Dac\ azi vezi ma-
tale c\ oamenii urc\ [i coboar\ de la
[coal\, `n toamn\, la alegerile pentru
guvernare, o s\ fie pustiu pe aici. S-au
s\turat oamenii de minciuni la tav\
de 20 de ani pentru c\ v\d c\ Rom=-
nia numai `n jos merge”. La el `n co-
mun\, `ns\, `n ultimul timp, primarul
s-a `ngrijit cumva de toate satele pe
care le are `n conducere. „Domnul Lu-
pu este un b\iat tare bun. De c`nd l-am
cunoscut, niciodat\ nu l-am prins cu
m`na `n buzunarele noastre, `n schimb
ceilal]i `[i tr\geau c`t s\ le ajung\”,
crede b\tr`nul. 

C`t despre [iretlicurile celorlal]i
primari, ele au fost auzite ̀ n tot satul.
Lucica din cauza lor nu a mai mers la

vot vreo c`teva mandate, iar anul a-
cesta, dup\ ce s-a asigurat c\ prima-
rul actual merit\ un al doilea man-
dat, s-a `ndreptat c\tre sec]ia de vo-
tare. ~ns\, `n c`teva clipe a ie[it pe u-
[a [colii batjocorind. De c`nd nu a
mai folosit buletinul, actul i-a expi-
rat, iar femeia `n pragul por]ii `[i
blestema soarta pentru c\ i l-a scos `n
cale pe Mihai, fostul ei so] [i actua-
lul concubin. „S\r\cia lui de b\rbat,
e mare vedet\ `n Ia[i [i vine acas\, m\
bate [i apoi m\ `mboln\vesc. Voiam
s\ votez [i eu ca omul azi, pentru c\
uite avem autobuze din sfert `n sfert
de or\”, `ngaim\ femeia mototolin-
du-[i batista `mprejurul ochilor. Din
urma ei, cobora un mo[ `n baston
bomb\nind. „Eu am 76 de ani [i am
votat at`t de mult, `nc`t nici pe buleti-
nul \sta, al doilea pe care `l am nu
mai `ncape nici o [tampil\”, dar pen-
tru azi, comisia a `ngr\m\dit-o `ntr-un
col], mult mai diferit fa]\ de el, care
a `mpuns foia `n mijlocul siglei PSD,
adic\ deasupra lui C\t\lin Lupu.  

La aceea[i or\, manele r\sunau
din birtul de l`ng\ [coal\, iar b\rba]ii
care ie[eau din local `ndrept`ndu-se
spre [coal\ aveau a[a de mare chef
de vorb\, ̀ nc`t dac\ se opreau ̀ n drum,
uitau cu ce scop au ajuns p`n-acolo.
Bine c\, ma[ina 4x4 a primarului `[i
face apari]ia, iar el, politicos, se o-
pre[te [i-i salut\ pe to]i. „S\ tr\i]i,
acum trecem pe la [coal\”.

Iulia CCIUHU

Ro[u [i negru `n Ciurea

Cu urna plin\ la cr\patul zilei

 [iretlicurile celorlal]i
primari au fost auzite `n
tot satul

 doamna Maria nu [tie de ce i-au scos [i duminica s\
cure]e str\zile [i s\ ude florile

Zona g\rii din Podu Iloaiei nu es-
te un furnicar de lume asemenea ora-
[elor `n care te pierzi prin mul]ime, ci
este o puzderie de oameni, gunoaie [i
c`ini care se `ntind lene[ la soare. Cu
toate aceastea, e zi de s\rb\toare [i se
simte dup\ grupurile de rromi care
ies din curte scuip`nd semin]e sau du-
p\ discu]iile care au m\car `ntr-o pro-
pozi]ie cuv`ntul „votat”. Unii merg spre
sec]ia din centrul ora[ului cu picioa-
rele t`r`te prin praf ca [i cum ar vrea
s\ ghiceasc\ `n el numele noului pri-
mar, iar al]ii prefer\ s\ stea cu picioa-
rele `ncruci[ate pe o banc\ `n fa]a por-
]ii. „Nu m\ duc la vot c\ e prea cald [i
e departe, dar dac\ m-a[ duce cu al
nostru de la Partida Romilor a[ vota.
El s\ ne mai bage [i pe noi `n seam\”,
spune `n grab\ o ]iganc\ cu cozi ne-
sgre care `i at`rn\ pe umeri. {tie c\ o
s\ se duc\ ceilal]i din cas\, care [tiu
s\ citeasc\ [i care s`nt mai tineri dec`t

ea, a[a c\ prefer\ s\ `[i trag\ sufletul
m\car la sf`r[it de s\pt\m`n\. ~mi
spune `ncet, aproape ca `ntr-o b`rf\ c\
la poarta sec]iei s`nt vecini de-ai ei
care `ncearc\ s\ `i conving\ pe cei
care vin s\ voteze s\ `l aleag\ pe cel
mai bun. „Da’ nu zic care, o s\ treci
pe acolo [i o s\ vezi”.

La aalegeri, ccu DDumnezeu
`nainte

Abia ie[it din circumscrip]ie, pre-
otul `[i ]ine rasa cu o m`n\, iar cu cea-
lalt\ `i salut\ pe cunoscu]ii care ]in s\
`l `ntrebe dac\ b\nuie[te care va fi no-
ul primar. „De acuma s\ `i mul]umim
bunului Dumnezeu pentru vremea
asta frumoas\ [i om vedea m`ine ce o
mai fi”, le r\spunde preotul z`mbind
parc\ numai pe jum\tate. Fa]a `ns\ i se
`nsenineaz\ c`nd `l vede intr`nd pe
poart\ pe unul dintre candida]i care

nu `[i poate st\p`ni un hohot de r`s
scurt. „V\d c\ ]i-ai descre]it fruntea
domnule. A[a [i trebuie, stai lini[tit
chiar dac\ nu ie[i primar nu e sf`r[itul
lumii, abia prin decembrie dac\ o fi”,
adaug\ preotul vizibil amuzat de si-
tua]ie, dup\ care `[i continu\ drumul
spre ie[ire. Doi observatori `l `ncon-
joar\ [i `ncep s\ `i povesteasc\ despre
un be]iv care a votat „pe cine nu tre-
buie” pentru un pahar de vin fiert.
„Ei, dac\ v\ mai cred eu [i pe voi… Fie-
care s\ `[i vad\ de problemele sale”,
le spune scurt, l\s`ndu-i `n urm\.

Sim]indu-se ignora]i, cei doi `[i
caut\ un partener de vorb\ [i o opresc
pe so]ia unuia dintre candida]i ca s\-i
povesteasc\ despre „`nv`rtelile” pe
care le-au v\zut ei de diminea]\. Mai
`n glum\, mai `n serios, unul dintre ei
o `ntreab\ cu cine voteaz\, iar r\spun-
sul este unul sincer: „P\i m\ mai g`n-
desc eu cine merit\ votul, numai c\
tre s\ fiu lucid\ c`nd fac asta. Nu `n-
seamn\ c\ dac\ e so]ul meu tre s\-l [i
votez”.

M\d\lina OOLARIU

Doi pentru acela[i primar

Scrutin la pachet c-un vin fiert
 „nu m\ duc la vot c\ e prea cald [i e departe”
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Creativemonkeyz.com a fost
creat ini]ial pentru postarea unor tu-
toriale care s\ dezv\luie celor care
doresc s\ se apuce de graphic design
secretele programelor de editare.
Pentru a oferi amatorilor un model
care s\ le arate ce ar putea crea uti-
liz`nd un astfel de soft echipa din
spatele site-ului a creat „RObotzi”,
care ulterior a devenit viral. ~n ur-
m\ cu mai bine de un an puteai au-
zi `n tramvai, `n parc sau baruri re-
plici din serialul online de la care,
potrivit celor patru ini]iatori ai pro-
iectului, nu se a[tepta un astfel de
succes. 

Ulterior, Codin, Alex, Druidul
[i Ramo au creat emisiunea „MIEZ”,
g`ndit\ `n a[a fel `nc`t s\ se dep\rte-
ze de formatul clasic [i rigid al e-
misiunilor de televiziune. ~n prima
edi]ie a show-ului online, show ca-
re s-a filmat [i `nc\ se filmeaz\ `n-
tr-un apartament, ace[tia au oferit
patru recomand\ri, „c`te una de cap
de maimu]\”. Treptat emisiunea a
c\rui prezentator este Codin, a `n-
ceput s\ creasc\, at`t ca durat\, dar
mai ales `n con]inut, tinerii venind
mereu cu idei noi. Pe m\sur\ ce po-
pularitatea lor cre[tea ace[tia au dat
tot mai mult\ aten]ie imaginii site-
ului, aduc`nd modific\ri `n ceea ce
prive[te aranjarea sec]iunilor, gra-
fica, dar mai ales al con]inutului, de
la a c\rui calitate nu au f\cut rabat.

De la jaluzelele, caloriferul [i
peretele alb pe care `l avea ini]al ca
decor, au trecut la o imagine perso-
nalizat\, `ntr-un cadru mai profe-
sionist, dar la fel de apropiat de cei
care `i urm\resc. ~n prezent show-
ul dureaz\ uneori [i mai bine de o
or\, acesta con]in`nd recomand\ri
de site-uri, c\r]i, filmule]e sau ima-
gini, toate prezentate `ntr-o mani-
er\ amuzant\, tinereasc\ [i lipsit\ de
dorin]a de a [oca a clasicelor emi-
siuni TV. Urm\torul proiect al „mai-
mu]elor creative” a fost emisiunea
„3l\r”, prezentat\ de Alex, fost stu-
dent la actorie. Acesta a criticat sau
l\udat „p`n\ `n p`nzele maro” fil-
mele de pe marile ecrane. Primul se-
zon al programului s-a ̀ ncheiat la e-
di]ia cu num\rul 30, acesta pre-
zent`nd mai bine de 90 de filme.

Pentru viitor „maimu]ele” au
mai preg\tit surprize, `n seria de
show-uri de p`n\ acum urm`nd s\
se `ncadreze unele noi. Preg\ti]i s\
critice-n st`nga [i-n dreapta mai de-
parte, echipa se bazeaz\ [i pe spri-
jinul colaboratorilor ca s\ continue
s\ posteze materiale c`nd mai reu[-
ite, c`nd mai aprig criticate de pu-
blic. P`n\ la urm\, lupta se d\ pen-
tru dep\[irea propriilor robo]i.

Andrei MMIHAI

LENTILA DDE 
CONTACT
A LLUMII

De la instalarea Cabinetului Pon-
ta la Palatul Victoria, Ministerul E-
duca]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului (MECTS) a alunecat `ntr-o
ap\ pucioas\ ̀ n care numai nevertebra-
tele supravie]uiesc. Dup\ ce primii doi
mini[tri propu[i de premier au fost a-
cuza]i de plagiat [i dup\ ce accesul cer-
cet\torilor rom=ni la articolele [tiin]i-

fice ale editurii Thompson-Reuters a
fost `ntrerupt datorit\ unei decizii lu-
ate de actualul ministru Liviu Pop,
un val de schimb\ri ale principalilor pi-
oni s-a ab\tut peste institu]iile subor-
donate MECTS. Dac\ pe 24 mai „Vic-
tor Ponta a semnat decizia de eliberare
din functie a lui Drago[ Ciuparu” (hot-
news.ro, joi, 24 mai) s\pt\m`na aceas-
ta, pe 8 mai, Liviu Pop a schimbat com-
ponen]a Consiliului Na]ional de E-
tic\ a Cercet\rii {tiin]ifice, Dezvol-
t\rii Tehnologice [i Inov\rii printr-un
ordin semnat [i publicat `n aceea[i zi
`n Monitorul Oficial. 

Instan]a „este un consiliu consul-
tativ de nivel na]ional, f\r\ personali-
tate juridic\, ce are misiunea de a mo-
nitoriza aplicarea normelor de bun\
conduit\ moral\ [i profesional\ `n ac-

tivit\]ile de cercetare-dezvoltare din Ro-
m=nia. El se afla `n subordinea Auto-
rit\]ii Na]ionale pentru Cercetare {ti-
in]ific\ (ANCS)” (hotnews.ro, s`m-
b\t\, 9 iunie). Fosta conducere, `n ca-
re exista [i un membru de la Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, a judecat [i a dat 14 hot\r`ri `n
cazuri de plagiat, din noiembrie 2011
de c`nd a intrat `n func]ie. „Ordinul
ministrului a fost publicat chiar `n zi-
ua `n care a fost emis. Motivul aces-
tei precipit\ri ar putea fi legat de fap-
tul c\ `n 15 iunie Ioan Mang fusese
invitat s\ se prezinte la Comisia de E-
tic\” (revista22.ro, duminic\,10 iu-
nie).

~n noua compozi]ie a Comisiei
de Etic\ „au fost numite persoane a-
propiate PSD, inclusiv un fost depu-

tat al acestui partid [i un fost consili-
er al pre[edintelui Ion Iliescu” (evz.ro,
duminic\, 10 iunie), iar din cei 11 mem-
bri, doi s`nt profesori de la Univer-
sitatea Politehnic\ din Bucure[ti, ca-
re a dat Educa]iei fostul ministru E-
caterina Andronescu, membru PSD
din 1996. 

Decizia vine [i cu o serie de mo-
dific\ri la regulamentul Consiliului
de Etic\, „cea mai important\ preve-
dere fiind eliminarea regulii potrivit
c\reia membrii consiliului trebuie s\
fie persoane cu activitate recunoscut\
în domeniul cercet\rii-dezvolt\rii [i/
sau speciali[ti în domeniul juridic [i
în domeniul eticii cercet\rii [i [tiin]ei.
Astfel, potrivit noului regulament,
membrii consiliului nu trebuie s\ mai
fie speciali[ti în etica cercet\rii”
(evz.ro, duminic\, 10 iunie).

Iulia CCIUHU

Maimu]\reli
online

Educa]ia se `nclin\ spre st`nga 
 motivul precipit\rii ar putea fi legat de faptul c\ `n
15 iunie Ioan Mang fusese invitat s\ se prezinte la
Comisia de Etic\
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De pe scena `ntunecat\, lumini
roz [i bleu s`nt aruncate dintr-un
perete care marcheaz\, `n pies\, inte-
riorul unui bar, despre afl\m c\ se
nume[te „Forest”.Trei tineri `n jean[i
alba[tri [i tricouri negre cu modele
colorate electrizant beau din pahare de
cocktail, scutur`nd apoi cap. ~n fundal,
o t`n\r\ `mbr\cat\ `ntr-o costuma]ie a-
sem\n\toare unei pisici negre cu
p\rul scurt, pe care s`nt desenate ni[te
flori multicolore, c`nt\ la un microfon
amplasat l`ng\ barul pe care `[i
reazem\ b\ie]ii paharele. Femeia, care
c`nt\ la flaut, este nevoit\ s\ repete
melodia p`n\ ce, `n sal\, locurile se
umplu. Apoi reflectoarele se sting, la
fel [i luminile colorate din peretele
barului. Pe ringul de dans apare un cu-
plu `mbr\cat dup\ ultima mod\ , doi ti-
neri entuzia[ti [i cu mi[c\ri de dans
provocatoare, sub privirile curioase
ale spectatorilor care le urm\resc cu r\-
suflarea t\iat\ fiecare mi[care tinerilor
de pe scen\. Ei `ns\ dispar cur`nd, nu
`nainte ca un Oberon foarte expresiv,
cu spr`ncene arcuite [i un ton afectat,
dichisit [i `mbr\cat `ntr-un costum de

piele neagr\, s\ le studieze tinerilor mi[-
c\rile lascive.

Actorii se plimb\ `n timp ce
deseneaz\ linii imaginare cu m`inile
mi[c`ndu-se `n gesturi naturale, l\s`nd o
impresie general\ de firesc, `n sala cu
decoruri diferite pentru fiecare scen\
`n parte. ~n st`nga, barul `n care s-au
petrecut primele scene, `n dreapta o
buc\t\rie modern\, l`ng\ care exist\ o
toalet\ cu u[\ glisant\. ~n planul se-
cund al scenei p\l\v\gesc de zor ni[te
muncitori cu un accent ardelenesc pu-
ternic o schel\ pe care vor munci ni[te
[antieri[ti. Doar unul dintre ei vorbe[-
te moldovene[te, ap\sat [i lent, iar mul-
]imea `l aclam\ la fiecare replic\.

Un uultimatum
Ca `ntr-un vis, `n buc\t\rie, curtea

Atenei se preschimb\ `ntr-un rai al
secolului al XXI-lea, cu plasm\ [i o
`ntruchipare a Hipolitei care pune
ciorb\ `n farfurii pentru masa la care
vor dejuna Lysander, Hermia [i tat\l
ei, al\turi de Demetrius. Cel din ur-
m\, un b\rbat `mbr\cat `ntr-un cos-
tum gri, cu c\ma[\ [i pantofi ro[ii, a-
pare `n scen\ ]in`nd `n bra]e un c\]e-
lu[ [i i se adreseaz\ lui Tezeu cu „boss”
`ntregul spectacol, p\str`nd un ton o-
bedient, slugarnic. Afl\m c\ nunta
dintre Tezeu [i Hipolita, femeia pir-
pirie [i nu foarte inteligent\ pe care
b\rbatul solid o nume[te, lipsit de in-
teres, „aleasa asta”, urmeaz\ s\ aib\
loc `n patru zile, timpul pe care `l `n-
f\]i[eaz\ piesa. Hermia `i pofte[te la
mas\ pe Lysander [i Demetrius, cei

doi care `[i disput\ dragostea fetei. Pri-
mul, un t`n\r brunet, cu o c\ma[\ des-
cheiat\ p`n\ la jum\tatea pieptului, es-
te [i cel de care fata este amorezat\,
iar `n rolul lui Demetrius, preferat
pentru mariaj de tat\l Hermiei, un
b\iat blond cu [uvi]e verzi [i panta-
loni portocalii, care sf`r[e[te prin a
pr`nzi pe canapeaua familiei Tezeu. La
mas\, Hermia `ncearc\ prin toate
mijloacele cu putin]\ s\ `[i conving\
tat\l c\ Lysandru este cel pe care at`t
de mult `l iube[te [i f\r\ de care nu `[i
poate `nchipui un rost al existen]ei.
Ca ultimatum [i primind ajutorul vor-
belor `mp\ciuitoare ale lui Tezeu, un
b\rbat masiv cu o voce puternic\, fetei
i se ofer\ un r\gaz pentru a decide `n
ce direc]ie `[i va croi soarta [i al\turi
de care dintre cei doi tineri. Pe scen\
r\m`n doar Lysandru [i Hermia, care
hot\r\sc s\ fug\ `n lume, schimb`nd
replicile cu naturale]ea discu]iilor `n-
dr\gosti]ilor de azi, plini de patim\ [i
`nsufle]ire, c`nd `n camer\ apare Ele-
na, jucat\ de un b\iat `nalt [i foarte
slab, `mbr\cat ca o paia]\ [i cu o voce
gutural\. C`nd Hermia `i poveste[te
despre planul escapadei, ea jur\ s\ pe-
cetluiasc\ secretul.

O `̀ntors\tur\ 
Tot ca `ntr-un vis, pe scen\ apare

Titania care c`nt\ pe acordurile unei
piese lente, ademenitoare [i al c\rei
principal vers, „Vreau s\ dorm” acope-
r\ sala cu lini[te. Nu mai r`de nimeni pe
scaunele din public, iar comedia dra-
gostei se preschimb\ `ntr-o trans\ a-

v`nd-o ca protagonist\ pe c`nt\rea]\.
C`nd Demetrius intr\ `n scen\, Elena
uit\ de f\g\duin]a f\cut\ prietenei [i `i
poveste[te [i lui despre plan: cei doi
se vor `nt`lni `n Forest, barul a c\rui
inaugurare va fi `n ziua nun]ii dar care
se bucur\ deja de clien]i, iar de acolo
vor pleca `n lume. Elena r\m`ne pe
scen\, pl`ng`ndu-[i dragostea ne`mp\r-
t\[it\, un personaj jucat a[a `nc`t s\
par\ penibil [i jenant, dar cu tr\iri in-
tense [i sincere. Oberon, care nu de
mult a f\cut rost de o floare a c\rei e-
sen]\, administrat\ `n somn, `l face pe
cel care o inhaleaz\ s\ se-ndr\gosteas-
c\ de prima f\ptur\ pe care o vede
c`nd se treze[te, `[i trimite sluga s\ `i
fac\ farmecul lui Demetrius, mi[cat
de suferin]a fetei. De altfel, `l pune s\
o contamineze [i pe Titania, iubia lui,
pe care o va vindeca doar atunci c`nd
ea `i va semna un contract.

Din cauza netrebniciei slugii, Ly-
sandru este cel care ajunge s\ o iu-
beasc\ pe Elena, iar se va ̀ ndr\gosti de
un muncitor de pe „[cheal\”, cu masc\
de m\gar. Tot Oberon este cel care
trebuie s\ repare gre[elile [i `l farme-
c\ [i pe Demetrius, pentru ca, pre] de
o scen\, ambii tineri s\ o iubeasc\ pe
Elena, `ntr-un joc actoricesc amuzant
dar nu foarte credibil. C`nd `ns\ pro-
tagoni[tii se vor culca, lui Lysandru
vraja `i va fi rupt\ `n somn, sub c`nte-
cele dezmierd\toare ale Z`nelor.

~n ziua nun]ii cele dou\ cupluri
de adolescen]i s`nt deja formate, c`nd
me[terii care construiau barul decid s\
pun\ `n scen\, la inaugurarea din Fo-
rest, o pies\ de teatru pentru nunta[i,
care `ncepe cu sfatul coordonatorului
de [antier „~ncheie]i-v\ la [ire]i [i da-
]i-i f\lci”, pentru ca la sf`r[it s\ se li-
peasc\ palmele publicului cu un „De
a]i venit s\ v\ c\i]i, actorii s`nt at`t de
iscusi]i, c\ v\ vor spune tot ce [tiu”.

Livia RRUSU

La `nceput de iunie,
spectacolul `n premi-

er\ al piesei „Visul unei
nop]i de var\” de
Shakespeare, a st`rnit,
`ntr-o adaptare mod-
ern\, hohote [i veselie
`ntre spectatorii Teatrului
Na]ional „Vasile Alec-
sandri”. Pre] de trei ore,
nimfele din t\r`mul z`-
nelor au c`ntat comedia
dragostei ne`mp\rt\[ite
a Elenei pentru Deme-
trius [i iubirea p\tima[\
dintre Hermia [i Lysan-
dru, cu to]ii marionete
sub mrejele unei pove[ti
ce se-mpline[te abia `n
final.

C`nd nimfele au desc`ntat iubirea

 pe m\sur\ ce po-
pularitatea lor cre[tea,
au dat tot mai mult\
aten]ie imaginii site-ului

 nu mai r`de nimeni pe
scaunele din public, iar co-
media dragostei se pre-
schimb\ `ntr-o trans\  ea
jur\ s\ pecetluiasc\ secre-
tul pentru totdeauna

Muncitorii pregatesc o piesa de teatru pentru nunta lui Theseus
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Vor s\ revendice [i sarmaua

Cazul Nyiro Joszef are trei aspec-
te foarte clare:

1. Este simptomatic pentru noua
tendin]\ politic\ din Ungaria de rea-
bilitare a politicienilor fasci[ti, de ti-
pul lui Miklos Horthy;

2. A fost un element din campania
electoral\ a Partidului Civic Ma-
ghiar (PCM);

3. Face parte din strategia FIDESZ
de a-i atrage pe aleg\torii maghiari
din Transilivania pentru a compensa
pierderea de popularitate din interio-
rul ]\rii.

Ca atare, este un caz complicat [i
nepl\cut, care învenineaz\ din nou at-
mosfera în cenu[a imperiului austro-
ungar, pe care o credeam demult risipi-
t\, tocmai c`nd Ungaria [i România
ar trebui s\ ac]ioneze în spirit euro-
pean, ca membre UE ce s`nt. Vom
spune de la bun început c\ utilizarea
cazului Nyiro în campanie de c\tre
for]ele politice române[ti – de la PDL
la USL – reprezint\ un element ieftin

[i minor, care nu iese din tiparele
tradi]ionale ale retoricii electorale [i
nici nu a avut ecou prea mare în r`n-
durile electoratului. Principala  res-
ponsabilitate pentru provocarea inci-
dentelor îi revine f\r\ doar [i poate
Ungariei, mai ales pre[edintelui Par-
lamentului Laszlo Kover, reprezen-
tant al aripii extreme a FIDESZ, apro-
piat\ de partidul na]ionalist extremist
JOBBIK. Din p\cate presa româneasc\
nu a urm\rit dec`t sporadic ac]iunea
de infiltrare a partidului JOBBIK în
Transilvania, mai ales în secuime,
de[i acesta [i-a deschis acolo birouri
imediat dup\ alegerile din Ungaria
care l-au propulsat în Parlament. Ace-
ea[i pres\ s-a trezit abia dup\ izbucni-
rea scandalului Nyiro s\ evoce exce-
sele na]ionaliste antidemocratice ale
guvernului Orban. Tot e bine c\ s-a
trezit, c\ci politicienii nu s-au trezit
nici p`n\ ast\zi [i nu am auzit nic\ieri
vreo sf`nt\ revolt\ fa]\ de reluarea cul-
tului lui Horthy. Ar fi [i greu c`nd
ambele tabere politice s`nt amorezate
în tain\ de Ion Antonescu.

PCM a vrut desigur s\ exacerbeze
sentimentele separatiste ale secuilor
în lupta sa pentru suprema]ie cu
UDMR. Este totu[i grav c\ un partid
politic din România european\ promo-
veaz\ imaginea unui politician fascist,
fie el [i scriitor de talent. Acest aspect
ar fi trebuit discutat pe larg, c\ci este
inacceptabil argumentul unor intelec-
tuali [i politicieni maghiari care în-
cearc\ s\ separe meritele literare ale
lui Nyiro Joszef de derapajele sale
politice. Nic\ieri în Europa nu se
accept\ astfel de separa]ii artificiale [i
nimeni, nic\ieri în Europa, nu crede
c\ politicienii se duc la funeraliile

scriitorilor cu fanfare [i steaguri doar
pentru meritele lor literare – mai ales
c`nd discursul lor degenereaz\ în
insulte. Evident, polticienii particip\
la astfel de evenimente din consider-
ente politice, pentru c\ undeva în su-
fletul lor mic [i negru s`nt de acord cu
ceea ce au f\cut r\posa]ii – Horthy,
Nyiro la ei, sau Adrian P\unescu la
noi, c\ci [i noi mai sc\p\m h\]urile, ca
s\ vad\ lumea c`t de superficial ne
este ata[amentul fa]\ de democra]ie [i
ce nostalgii comuniste avem.

Cam aceasta ar fi povestea, dar ea
nu este complet\ f\r\ s\ invoc\m ne-
pl\cutul caz al UDMR: de[i PCM îi
este adversar declarat [i de[i liderii s\i
ar fi trebuit s\ fie primii care atr\geau
aten]ia asupra militantismulu fascist
al lui Nyiro Joszef, UDMR nu a în-
dr\znit s\ spun\ un cuvin]el împotriva
acestui personaj.  Nu a f\cut-o proba-
bil pentru c\ se temea c\ va pierde vo-
turile secuilor, care ascult\ acum de
c`ntecele de siren\ de la Budapesta.
De ce or fi ascult`nd retorica anacroni-
c\ a unui partid respins de propria popu-
la]ie, potrivit sondajelor de opinie, nu
[tim. Probabil pentru c\ tr\iesc în lumea
lor [i se cred nedrept\]i]i în România.
Vom reu[i vreodat\ s\-i convingem c\
reabilitarea fasci[tilor nu este calea
spre progres? În timp, poate, m\car pe
unii – cu condi]ia ca [i noi [i politi-
cienii pe care-i alegem s\ fim convin[i
de acest lucru.

A[adar, înainte de a-i blama pe
vecini pentru gre[elile [i derapajele
lor – fie ele [i incontestabile – ar fi
bine s\ folosim acest prilej pentru a ne
examina propriile convingeri [i sim-
patii. S-ar putea s\ avem surprize nu
neap\rat din cele mai pl\cute.

 din p\cate presa româneasc\ nu a urm\rit dec`t 
sporadic ac]iunea de infiltrare a partidului JOBBIK în
Transilvania

Nu trebuia s\ treac\
mult timp ca lumea

s\-[i dea seama c\
recentul caz Nyiro
Joszef a fost doar o tac-
tic\ de a reabilita o
parte din segmentul
politic maghiar. De[i
politicienii, at`t ai lor, c`t
[i ai no[tri, au `ncercat
s\-l foloseasc\ `n scop-
uri electorale, nu au
reu[it dec`t - mai ales cei
rom=ni - s\ demonstreze
`nc\ o dat\ c\ le lipse[te
maturitatea politic\ dez-
voltat\ `n context euro-
pean [i c\ prefer\, `nc\
o dat\, s\ apeleze la
tertipuri ieftine pentru a
mai ciupi c`teva voturi,
indiferent de imaginea
p\tat\ `n ochii "mamei
UE".

Trenul avea s\ ne duc\ `ntre Berlin
[i Hamburg, cale de vreo cinci ore.
Era ICE, de mare vitez\, aveam bilete
clasa `nt`i, a[a c\ ne-am proptit `n va-
gonul restaurant, urm\torii: Zoli –
cam de-o v`rst\ cu mine, directorul te-
leviziunii publice maghiare MTV,
Rudi – un pic mai `n v`rsta, membru
`n consiliul lor de administra]ie [i
Timmy – canadian de departe, de prin
provincia Alberta, jurnalist la gazeta
local\, neie[it din Canada niciodat\.
D\-i cu bere, d\-i cu Jagermeister.
Un r`nd de halbe, un r`nd de digestive
(inutil s\ va povestesc c\, odat\ ajun[i
la Hamburg, greu ne-a fost s\ mai ni-
merim hotelul).

Conversa]ia curgea cam a[a:
Timmy se mira. Taxiurile s`nt Merce-

des! C\ile ferate s`nt proprietate pu-
blic\! ~n Frankfurt exist\ sex-shop-
uri de m\rimea unui mall! (eh, ce avea
s\ p\]easc\ `n cartierul ro[u din
Hamburg e alt\ poveste…) {i d\-i [i
mir\-te! Zoli [i cu mine `ncepusem s\
`i luam peste picior ignoran]a. ~i
spuneam tot soiul de tr\zn\i despre
Europa, despre nivelul de trai sau
moravuri. Pe m\sur\ ce num\rul de
beri se acumula, cre[tea [i gogom\nia
minciunilor pe care Timmy le credea.
~ntre timp, ce-l apuc\ pe Rudi? ~nce-
pe s\ `i povesteasc\ naivului canadian
istoria europeana a secolelor XIX –
XX, `n buna tradi]ie „Ungaria Mare”.
Zoli [i cu mine `ncercam s\ `i mai
temper\m zelul. Rudi `i dadea cu dic-
tatul de la Versailles care a r\pit Un-

gariei at`tea teritorii str\mo[e[ti, noi `i
dadeam cu polemici despre originile
sarmalelor (da, ungurii zic ca s`nt
inventate de ei). Rudi avea p\rerea lui
despre 1848, noi `l ame]eam pe cana-
dian cu pove[ti legate de legendare
meciuri de fotbal european (adevarat-
ul fotbal!). Rudi d\dea cu Horthy cel
iubitor de patrie, noi `l convingeam pe
Timmy c\ selec]ionata comun\ de
hochei pe ghea]\ Romania – Ungaria
va `nvinge Canada `n viitorul deceniu
(eram dup\ a opta bere, cred).

La Rudi [i la Zoli m\ g`ndesc zi-
lele astea, de c`nd cu zavera rom=no-
maghiar\. Acum, Rudi e mai vocal.
La vremuri de criz\ economic\, el va
avea mai mult\ trecere la politicieni.
Ei, [i? Mereu voi gasi un Zoli cu care
s\ stau la polemici amicale. Dup\
cinci ore de beri [i digestive, b\ute
alternativ, am descoperit c\ lucrurile
care ne unesc s`nt mult mai multe
dec`t alea care ne despart. S`nt sigur
c\, pe termen lung, Zoli va avea mai
multe argumente dec`t Rudi.

Zoli [i Rudi

Rodica CULCER

Gabriel GIURGIU

Schimbul de declara]ii na]ionaliste
acide aruncate peste grani]\ de oficia-
lii ungari [i de cei români pe tema
reînhum\rii poetului fascist maghiar
Nyiro Jozsef în secuime s-a mai do-
molit. Tensiunile care au explodat în
campania electoral\, deloc înt`mpl\-
tor, nu au disp\rut îns\. S\ ne a[tep-
t\m la noi izbucniri, cu at`t mai mult
cu c`t în toamn\, în România, urmea-
z\ alegerile parlamentare.

Retorica FIDESZ, partidul pre-
mierului populist na]ionalist ungar
Viktor Orban, nu a suferit vreo mo-
dificare de ultim\ or\. Cine a aplau-
dat „Constitu]ia lui Orban” [i s-a re-
voltat dup\ declara]iile f\cute de pre-
[edintele Parlamentului Ungariei,
Kover Laszlo, în România, are o
problem\ de percep]ie. {i în Consti-
tu]ie, [i în declara]ii este vorba des-
pre acela[i lucru: refacerea na]iunii
maghiare separat\ în prezent de gra-
ni]ele trase de al]ii.

Sigur, [i în Constitu]ie [i în de-
clara]iile na]ionaliste ale celor din
FIDESZ exist\ interese mult mai
pragmatice. Prin urmare, dac\ noua
Lege Fundamental\ a pus bazele
unei consolid\ri a puterii pe termen
lung în Ungaria, actualul Executiv
trebuie s\ se asigure c\ tot el este cel
care va culege roadele. Ar fi o proble-
m\: în prezent, într-o Ungarie lovit\
de criz\, FIDESZ nu o duce tocmai
bine în sondaje. Retorica na]ionalis-
t\, aduc\toare de voturi, este folosi-
toare prin urmare. Iar pentru Viktor
Orban, votul minorit\]ii maghiare din
România e teribil de important.

Kover Laszlo a venit în România
cu un mandat. Reprezentantul extre-
mei-drepte în partidul lui Orban
sus]ine deschis opozi]ia la UDMR:
Partidul Civic Maghiar al lui Szasz
Jeno. Orban însu[i este al\turi de
Laszlo Tokes [i de partidul nou
înfiin]at al acestuia. Nici o surpriz\:
UDMR [i actualul premier maghiar
au fost întotdeauna în rela]ii reci.

Dac\ PCM sau FIDESZ vor
avea de c`[tigat pe termen scurt sau
mediu r\m`ne de v\zut. A[a cum r\-
m`ne de v\zut dac\ av`ntul na]ionalist
al guvernan]ilor de la Bucure[ti le
va aduce vreun avantaj electoral în
Transilvania. Cert este c\ de pierdut
pot pierde ambele ]\ri, aflate în si-
tua]ii asem\n\toare din punct de ve-
dere economic, cu scopuri comune
în UE, într-un moment în care am-
bele lupt\ pentru men]inerea politi-
cii de coeziune.

Dincolo de asta, nu ar trebui s\
ar\t\m relaxa]i cu degetul spre „fas-
cismul” autorit\]ilor ungare. Nici în
România lucrurile nu stau pe roze.
Doar un exemplu: în urm\ cu un an,
un scandal interna]ional a izbucnit
dup\ ce romii dintr-un sat maghiar
au devenit victimele unui grup ex-
tremist tolerat de autorit\]i. Recent,
România îns\[i a ie[it la ramp\ cu o
situa]ie asem\n\toare. La noi chiar
primarul din Baia Mare e cel care a
dispus, recent, mutarea mai multor
familii de romi într-un combinat chi-
mic unde ace[tia au suferit intoxi-
ca]ii.

Na]ionalismul `n rela]ia
Bucure[ti – Budapesta. Cui

folose[te el?

Cazul Nyiro, `ntre
interesele electorale [i
pr\bu[irea valorilor Adrian COCHINO

Na]ionalismul, un moft elecccc tttt oooo rrrr aaaa llll

 dac\ PCM sau FIDESZ vor avea de c`[tigat pe 
termen scurt sau mediu r\m`ne de v\zut

 am descoperit c\ lucrurile care ne unesc s`nt mai
multe dec`t alea care ne despart

Kover a negat c\ vizita sa `n România ar fi legat\ de 
re`nhumarea lui Nyiro
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Ca s\ te înscrii pe site-ul ma-
tri  monialecrestine.com/, trebuie s\
aduci cîteva l\muriri în leg\tur\ cu
situa]ia ta lumeasc\. Exist\ o ru -
bri c\ de obliga]ii, cu dou\ op]iuni:
„Nu am copii, dar îmi doresc” [i
„am copii din alt\ c\s\torie”. Pen -
tru un bun cre[tin e obligatoriu s\-[i
doreasc\ urma[i, dac\ nu i-a ob ]i -
nut deja. „ Scopul anun]urilor este
unul singur: c\s\toria între cre[ ti -
ni. Criteriile de c\utare sunt al te le.
Consider\m c\ diplomele, averea
sau pasiunile m\runte de zi cu zi
s`nt mai pu]in importante”, i se spu -
ne utilizatorului de la bun în ce put.

Cre[tini sînt cu zecile. Ale xan -
dra zîmbe[te dintr-un plan în de -
p\r tat. Mesajul s\u se intituleaz\
„Stu dii post-universitare, mereu în
c\utarea adev\rului divin” [i con -
ti nu\ a[a: „Valorile spirituale pri -
meaz\ în fa]a celor materiale, de
aceea sînt dornic\ s\ evoluez spi ri -
tual, în sensul religios, c\ci sin gu  -
rul care d\inuie etern este su fle  tul”.

Domni[oara Caramelito a f\ -
cut o pasiune pentru cî]iva sfin]i,
pentru Charlie Chaplin [i Tudor
Gheorghe: „Mi-e tare drag Sf. Io -
an Botez\torul pentru tot ceea ce
nu sînt eu: e hot\rît, ascet, mo-
dest; îmi place [i Sf. Petru pentru
ma rea lui rîvn\: cînd se d\ se d\
cu totul, cu tot lestul vie]ii lui p\ -
mîn te[ti; Steinhart e pe sufletul
meu; sînt fan Charlie Chaplin; [i
Tu dor Gheorghe; [i Andrei Ma ki -
ne; [i impresioni[tii”.

Byutza î[i face reclam\ cu
am bii p\rin]i ortodoc[i, liceul in -
dus trial absolvit [i condi?ia ma te -
ria l\ foarte bun\. Alte calit\]i: „cre -
dincioas\, smerit\, dantur\ im pe -
ca bil\; Defecte: fum\toare, strabi sm
(operabil); Muzic\: Holograf, Fu e -
go, rock na]ionalist/patriotic. Per -
so nalit\]i care m-au influen]at:
Prea fericitul Augustin, Mircea
Eliade, Nae Ionescu, JF Kennedy.
S\ cunosc un b\rbat ortodocs
(sic!) dreptcredincios…”

Printre cuvinte frumoase des -
pre viitor, printre speran]e de tot
fe lul se adun\ [i destule viziuni în-
tunecate. Domni[oara Flo ry_Alina,
de exemplu, are o curio  zitate:
„Dar vreau un r\spuns cît mai teo-
logic...dac\ nu chiar de la un stu-
dent. Vreau s\ îmi explice ci neva
toate etapele cu venirea an ti hris -
tu lui... leg\tura lui cu a ce le car-
duri...apoi «pecetea»... [i par tea
cu cei 7 ani (am g\sit la p\ rin tele
Paisie).... Cînd se va termina...”.

Destule cre[tine î[i pun poze
f\ cute în oglinda de la baie, des tu le
cre[tine apar dezbr\cate, Doamne
ap\r\ [i p\ze[te! Un utilizator are
ID-ul Satana [i are o cruce e nor -
m\ care-i atîrn\ de gît, ptiu drace!
Exist\ [i un top, în care pot fi pla -
sa ]i cei mai fierbin]i cre[tini de pe
me leagurile virtuale.

VVllaadd  OODDOOBBEESSCCUU

JJuurrnnaalluull  uunnuuii  ooaarreeccaarree

Dac\ `mi aduc bine aminte, la `n -
 trebarea „Ce-ai s\ te faci c`nd ai s\
fii mare?” `ncepi s\ r\spunzi cam de
prin clasa I. Prima mea meserie a fost
cea de ̀ nv\]\toare. Am fost apoi „doc -
tori]\”, inginer, arhitect (prima cas\
pro iectat\ zace pe un fund de sertar;
era casa alor mei de vacan]\ - coala
de h`rtie e o mare de [ters\turi), [o fer
de tir (din cauza cabinelor `nalte; `n -
tre timp am dezvoltat o adev\rat\ fo -
bie de condus, nici carnet categoria
B nu am). 

~n momentul `n care am intrat la
li ceu, am refuzat s\ mai accept pro -
vo carea. R\spunsul la `ntrebare de -
ve nise „am s\ v\d”. ~mi priveam cu
ji nd colegii care aveau trasat\ deja
ca riera profesional\. Noroc de pro -
fe  sorul de rom=n\ din ultimul an:
„O pre[te-te [i las\ [i pe ceilal]i. Nu
mai vorbi singur\, parc\ ai fi la ra -
dio.” {i revela]ia s-a produs. Era oa -

re cum logic. ~mi place s\ vorbesc, `mi
place s\ fiu ascultat\. Ce altceva a[
pu tea deveni dec`t crainic de radio.
A bia a[teptam s\ spun acas\ c\ m-am
hot\r`t, c\ [tiu ce carier\ vreau s\ ur -
mez. N-am reu[it dec`t s\ le provoc
un [oc (groaza nu [i-a b\gat coada).
Au `ncercat timid s\ se `m potri veas -
c\. N-a avut cine-i s\-i asculte. 

~n anul `nt`i de facultate iar nu
mai [tiam ce vreau s\ „m\ fac”. ~n -
ca sasem [utul „vorbe[ti mult prea
re pede”. ~n timpul unui curs de ra dio,
profesorul explica cum c\ „o perso a -
n\ normal\ vorbe[te `n medie cam 100
de cuvinte pe minut”, moment `n ca -
re colegii au `nceput s\ r`d\. „P\i da -
c\ media e de 100, Nicole se cam
du ce `n 250...” Am ros multe cre io a -
ne `n timpul liber, recit`nd din poe -
zi oarele din lec]iile de dic]ie, `n cer -
c`nd s\-mi st\vilesc valul de cuvinte
pe minut. Nici tracul vorbirii `n mi -
cro fon nu m-a ajutat. A[a c\ nu mi-a
luat mult s\ renun] [i s\ m\ conving c\
meseria asta chiar nu este de mine. 

Iar a urmat un moment critic, to -
]i [tiau [i se „specializau” pe do me -
ni ul dorit, eu doar eram prin zon\. 

P.S.Aceast\ rememorare vine pe
fondul `mplinirii celor 10 ani de la
ter minarea liceului. Ocazie cu care
s-a scos la iveal\ „testamentul” `n toc -
mit `n timpul unei ore de filosofie.
~n trebarea suna categoric: „Cum v\
ve de]i peste 10 ani!” Mai `n glum\,
mai `n serios, ne-am trasat linia vie ]ii.
~n dreptul numelui meu st\tea scris
frumos: „Am s\ fiu crainic de radio
`n Ia[i, am s\ fiu c\s\torit\ (not) [i
pe so]ul meu `l va chema cu «A»”.
{i am mai [i semnat de bun\voie [i
ne silit\ de nimeni. Ce-o fi fost `n ca -
pul meu nu reu[esc acum s\-mi ex -
plic.

Nu am ajuns crainic de radio, ci
e ditor online (calculatorul nu pare a
a vea nici o problem\ cu media de 250
de cuvinte pe minut, ci doar cu rata
de click, spre amuzamentul departa-
mentului tehnic care `mi repro[eaz\
pe riodic c\ iar am luat-o ̀ naintea com -
puterului, de fiecare dat\ c`nd m\
pl`ng c\ acesta se blocheaz\). Nu s`nt
c\s\torit\. Iar pe actualul (de 9 ani
de acum) prieten `l cheam\ cu „A”
doar `n agenda telefonic\ pentru c\ e
salvat „Al meu”. 

NNiiccoolleettaa  NNAASSTTAASSEE
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În ultimele dou\ s\pt\m`ni, îi
ve deam în fiecare zi la gura de me -
trou. Cei mai mul]i n-aveau mai mult
de 24 de ani, iar pe chipurile lor
schi monosite de oboseal\ [i c\l du r\,
numai politic\ [i înd`rjire electo ra l\
nu citeai. Le-am refuzat de fiecare
da t\ promisiunile – tip\rite pe h`r tie
lucioas\ sau cerat\ – chiar dac\ mai
veneau cu c`te un pix, calendar (ci ne
naibii mai are nevoie de un calendar
de h`rtie?) sau nu [tiu ce alte ob ie c -
te de papet\rie. Într-o zi ploioas\, am
refuzat p`n\ [i umbrela pe care mi-o
ofereau, c\lduros, pu[tanii unui alt
par tid. Unii tineri erau mai creativi
[i f\ceau mici glume, al]ii mai eco-
lo gici se îmbr\cau în brazi, de zi -
ce  ai c\ sînt odorizantele de la ma [i -
ni, [i-]i ofereau alte promisiuni. Ti -
p\ rite tot pe h`rtie lucioas\. 

A[a am vrut eu s\ protestez în
fa ]a neroziilor campaniei electo ra -
le. În primul rînd, aceste sînt al
nai bii de prost gîndite; nu m-au a -
tras planurile de campanie scrise
gre [it gramatical, care ]ipau în sem -
ne de exclamare sau unde grafici a -
nul a uitat s\-[i ridice degetul de pe
Ca ps Lock. N-am vrut s\ v\d po li -
ti cieni decupa]i în Adobe photo-
shop de-o mîn\ suferind\ de Par-
 k in son sau afi[e scrise cu „pt” în
loc de „pentru” [i „s4” în loc de
„secto rul 4”. De sloganuri nu ne
leg\m, sî nt unii mai buni care se
ocup\ de a cest am\nunt, dar de pri-

mari gos po dari [i oameni care con-
tinu\ ce au început (dar ce-au
început, mai e xact?) ne-am pricop-
sit pe toate pa nourile [i cl\dirile.
Parc\ am fi vo tat prietenii lui
Moromete din poiana lui Iocan. 

Tot în semn de protest personal,
nu m-am implicat în nici o dis cu -
]ie, fie ea la cafea, pe Internet, în lift,
cu nimeni. N-am vrut s\ vor be sc
despre partide, pentru c\ nu am
sim ]it nici o urm\ de ideologie, pe -
se mne c-au devenit ambidextre; m-
am ferit de comentarea planurilor
acestora, pentru c\ sem\nau mai
de grab\ a list\ de cump\r\turi scri -
s\ de-o gospodin\ în capot înflorat.
N-am zis s\ apel\m la calm [i ra ]i -
u ne, poate nici la bun sim], dar m\ -
car s\ fi renun]at la acea ur\ pe ca -
re politicienii o emanau din to]i po -
rii. Am sim]it o ur\ visceral\, a proa -
pe patologic\, de-mi aducea a min -
te de Jack Torrance, din Shining-
ul lui Stanley Kubrick. Alegerile
s-au transformat într-o r\zbunare pu -
r\ [i distructiv\, iar dezbaterile, [i
a lea pu]ine la num\r, aduceau a h\r -
]uieli de la col]ul blocului. 

Poate c\ Nicu[or Dan era un
nou suflu, oric`t de cli[eistic\ ar fi
a ceast\ exprimare, îns\ se pare c\
oa menii au decis c\ va e[ua, îna in -
te de-ai da [ansa e[ecului. Au ie[it
a celea[i marote, p`n\ la urm\, vor -
ba unui coleg de-al meu, poate c\
su ferim de sindromul Stockholm.
Mie doar mi-a lipsit decen]a, eu de
asta am protestat. În plus, au con -
su mat prea mult\ hîrtie.

GGeeoorrggee  GGUURREESSCCUU  

Cum au consumat politicienii hî̀rtie 

Nea Ilie poart\ ochelari cu dio -
ptrii c`t casa. C`nd îl prive[]i, ai im -
presia c\ st\ în fa?a ta un soi de al -
bi n\ uria[\, cu ochi c\prui, care cli -
pe[te des de parc\ ar flutura dou\
e vantaie. Un tic din copil\rie. 

C` nd vorbe[te cu tine te ]in te[ -
te insistent, de nu mai po]i nici tu
s\-]i iei privirea de la el, r\m`i cu
un fel de mirare. Ce ochi mari are
nea Ilie! {i totu[i nu prea vede bi ne
cu ei. C`rja e tocit\ în partea de jos
at`t de tare înc`t se înfinge în p\ -
m`nt c`nd merge pe marginea dru -
mu lui. E a[a de la c`t i-a dat Pa -
ras  chivei pe spate. Paraschiva e
va ca. Dar  nu [i-ar schimba nici c`r-
ja, c\ s-a înv\]at cu ea, e u[uric\. P\ -
l\ria nici at`t, de[i e sleioas\ [i are
do u\ g\uri în moalele capului. Spu-
ne c\ e pentru aerisire. În ziua în
ca re am fos] eu la el, f\cea m\ m\ -
li g\. „Nu-mi mai place cum o face
ba ba, c\ s-a prostit de la o vreme.
O face cu cocoloa[e”, spune glu me]
b\tr`nul. Vreo 87 de ani are [i cel
mai mul] [i cel mai mult îi place s\
vor beasc\ despre r\zboi. I-a pl\ -
cut mult r\zboiul, ca o bub\ du re -
roa s\. Dar l-a suportat, c\ [tia c\
lup t\ pen]ru ]ar\. P`n\ nu a mai [tiut
nici asta. {i acum e nedumerit c`nd
î[i în]reab\ nepo]ii ajun[i studen]i,
despre is]orie. „Parc\ nu a fo s]
chiar a[a cum înv\]a]i voi la [coa -
l\. Ave]i impresia c\ vi se spun
pove[ti, ori r\zboiul, ori Pungu]a
cu doi bani, tot una. Voi nu în ]e le -
ge ]i, atunci chiar au muri] oameni,
fa milii. Au fos] deport\ri. Voi acum

pl`nge]i din orice, tineretul \sta de
acu’ nu e c\lit, e prea pl\p`nd”. 

{i c`nd m\ g`ndesc c\ s`nt oa -
me ni care pl`ng la telenovele! Dar
nu-i spun lui nea Ilie, s\ nu-l a m\ -
r\ sc [i mai tare. Î[i las\ melesteul în
ceaun [i fuge ca s\ alunge un ghem
de g`ze adunate în preajma strecu -
r\ torii cu br`nz\. A ag\]at-o în]r-un
cui din grind\ iar zerul curge în]r-un
lighean. Bucuria lui Ciupic, mo -
ta nul gras, cu sictir p`n\ în coad\.
Lin ge meticulos, cu o lab\ pe mar -
gine, s\ nu se murd\reasc\. C`nd
se satur\ se a[eaz\ exact în mij lo cul
pragului. „L-am c\lcat de c`teva ori
c\ st\ ca Satana acolo, ca un tr`n -
tor. {i degeaba îi dau c`te un [ut, c\
vine înapoi”. Dar b\tr`nul r`de, pe -
sem ne a[a se mai ia [i el cu cineva,
îl mai ceart\, îl mai do je ne[ te…la
ur ma urmei nu-i dec`t un motan. {i
nici m\car nu prinde [oa reci. Pen tru
ei are gr`u[or tratat. 

De c`te ori a vrut s\-[i înceap\
po vestea [i a uitat unde a r\ mas…
s\ racul nea Ilie. Îi joac\ memoria
ta nanica. Dar nu se enerveaz\ de -
c`t atunci c`nd se uit\ deschis la pui
[i ace[tia intr\ în gr\din\ la ciupit
zarzavaturi. C\ r\zboiul, oricum
trecut demult, nu-l mai urm\re[te.
A avu] mul]i camarazi, îi [tie dup\
nu me, dup\ porecle, dup\ pluton,
dar nu-[i mai aminte[te chipul la
nici unul. Se g`nde[te c\ o fi din
cau z\ c\ poart\ ochelari. Dat tot el
st\ [i se g`nde[te. Nu, cu ochii min -
]ii ar trebui s\ vad\ bine. „Trebuie s\
îmi amintesc, m\car pe unul. Alt fel
nu po] dormi la noapte”.

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU

Din Cetatea lui {tefan

„Ce-ai s\ te faci c`nd ai s\ fii mare?”

PPaauullaa  SSCC~~NNTTEEIIAANNUU  eessttee
sseenniioorr  eeddiittoorr  llaa  rreevviissttaa
„„OOppiinniiaa  vveecchhee””

NNiiccoolleettaa  NNAASSTTAASSEE  eessttee  
eeddiittoorr  oonnlliinnee  llaa  
ccoottiiddiiaannuull  „„ZZiiaarruull  ddee  IIaa[[ii””

Matrimoniale
cre[tine

� Byutza î[i face
reclam\ cu am bii p\rin]i

HHaaii  hhuuii  llaa  kkiilloommeettrruull  00

� n-am vrut s\ v\d 
candida]i decupa]i în
Adobe photoshop

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

� aceast\ rememorare
vine pe fondul `mplinirii
celor 10 ani de la 
ter minarea liceului

� bucuria motanului
gras, Ciupic

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

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

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

SENIORI
EDITORI: »

Cum nu am ajuns crainic de radio

GGeeoorrggee  GGUURREESSCCUU  eessttee
rreeddaaccttoorr  llaa  ppoossttuull  ddee  
tteelleevviizziiuunnee  „„TTVVRR””

R\zboiul din ceaunul cu m\m\lig\
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Joi, 14 iunie, de la ora 21.00
`n Dublin Pub se va desf\[ura
concertul anual Smooth Jazz.
Evenimentul `i are invita]i pe
Alex Jaxx [i pe  Alejandro.

Biletele se pot achizi]iona
la Iulius Mall [i la Palas Mall
la Libr\ria C\rture[ti.

CCOONNCCEERRTT

Dintr-o mie de CD-uri

Afla]i la al treilea album, cei de la
The Fray s-au g`ndit s\ scrie deja is-
toria lucrurilor care le-au r\st\lm\cit
vie]ile personale dar i-au ajutat s\ r\-
m`n\ `mpreun\ ca trup\. {i au `nchis-o
`n versurile [i-n notele baladelor de pe
albumul „Scars & Stories”, un ma-
terial pe care l-au scos pe pia]\ cu a-
proape jum\tate de an mai t`rziu dec`t
era ini]ial programat, dup\ tot at`ta
timp `n care au c\l\torit `n `ntreaga
lume pentru a compune 70 de piese. 

Dintre ele, doar 12 au ajuns „cica-
trici [i pove[ti” pe care vocea lui Isa-
ac Slade aproape c\ le pl`nge, a[a cum
se `nt`mpl\ `n „I Can Barely Say”, un
imn al c\ut\torului de siguran]\ `n
locurile pe care le-a p\r\sit c`ndva. A-
tacul albumului, „Heartbeat” e dina-
mic [i optimist („I’m tryin’ to put it
all back together/ I’ve got a story and
I’m tryin’ to tell it right” – „~ncerc s\
le pun pe toate la loc/ Am o poveste
[i `ncerc s\ o spun bine”), domolit [i-
ntunecat doar de notele grave ale to-
belor. Pentru ascult\torii mai mult
sau mai pu]in fideli ai trupei Cold-
play, ̀ ns\, piesa va suna familiar, com-
bin`nd un ritm asem\n\tor cu vocea
solistului care aduce, fie [i involun-
tar, cu cea a lui Chris Martin. 

Pove[tile pieselor s`nt deosebite
prin `nsu[i faptul c\ s`nt culese din
diferite ora[e ale globului. „1961”,
spre exemplu, e un joc de idei sensibil
`n care Zidul Berlinului devine `n-
truchiparea lucrurilor care despart doi
fra]i („Take a side and I’ll take the o-
ther one/ Two brothers under one na-

tion” – „Treci de o parte [i eu voi fi
de cealalt\/ Doi fra]i sub aceea[i na-
]iune”). ~n aceea[i idee, „Heartbeat”
e cules din pove[tile genocidurilor din
Rwanda, iar „Rainy Zürich” spune,
limpede [i r\bd\tor, o poveste de dra-
goste de pe str\zile bavareze.

La polul opus de `nceput, ultima
pies\, „Be Still” `ndeamn\ la lini[te
prin simplitatea vocii molcome [i-a
pianului atins rar [i ap\sat, `ntr-un
c`ntec de leag\n celtic. ~n el se sting
energia rockului alternativ a albu-
mului [i mesajele acestuia. Poate c\
The Fray nu mai salveaz\ vie]i ca
alt\ dat\ („How to save a life”) `ns\
reu[esc s\ adune `n 12 melodii meta-
forele a tot at`tea ora[e [i suflete. 

Anca TTOMA

Despre r\ni vindecate

The Fray, „Scars & Stories”,
2012

Se spune c\ drumul c\tre bog\]ie
este anevoios [i are nevoie de multe
pavele peticite ca s\ devin\ lin. Pentru
Georges Duroy (Robert Pattison),
primii pa[i dinspre lumea celor care
saliveaz\ `n fa]a vitrinelor cu p`ine
cald\ `nspre a celor care o m\n`nc\
aproape c\ nici nu ating p\m`ntul.
Personajul principal, un om medio-
cru [i limitat `n g`ndire, se lipe[te cu
`nfrigurare de femeile cele mai pu-

ternice din Parisul sf`r[itului secolu-
lui al XIX-lea, ca un parazit pe care,
paradoxal, gazda `l accept\ de bun\-
voie. Tot firul pove[tii se ]ese `n jurul
dorin]ei nebune, dar perfect con[tien-
te, a lui Georges, de a sc\pa de co[ma-
rul mizerabil `n care se g\se[te din
propria-i vin\. 

Era perioada ̀ n care „La Vie Fran-
çaise” era un ziar `n stare s\ r\stoarne
guverne [i toat\ lumea se `nv`rtea `n
jurul presei. Lucru de care Madelei-
ne Forestier (Uma Thurman) [tie cum
s\ se foloseasc\ [i care, dintr-o sim-
patie brusc aprins\ pentru noul venit
`n societatea mare, scrie un articol `n
numele lui s\u. Cum de sec]iunea
politic\ se ocup\ chiar so]ul ei, Char-
les Forestier (Philip Glenister) [i ni-

ci talentul ei nu este de lep\dat, primul
articol are mare succes [i totul `ncepe
s\ promit\ bel[ug pentru impostorul
Georges. 

Filmul `ns\ urm\re[te natura u-
man\ sub toate aspectele ei a[a c\,
prin personajul jucat de Pattison,
pelicula vrea s\ arate toate treptele
deprav\rii unui om. {i se pare c\ reu-
[e[te. Fostul soldat `[i paveaz\ urcu-
[ul cu [iretlicuri murdare [i leg\turi
amoroase ascunse [i, `nc\ sub masca
de „Bel Ami” pe care o c`[tig\ din
sufletul nevinovat al unui copil, con-
tinu\ s\ urce trepte. Se va g\si la un
moment dat `n compania a trei femei
cu care se joac\ de parc\ ar interpre-
ta rolul unui p\pu[ar.

Pelicula cap\t\ valen]e dramatice

`ndeosebi prin imaginile preponderent
`ntunecate, coloana sonor\, detaliile
pe care se concentreaz\ cadrele (un
um\r gol, un pahar de vin, o m`n\
scriind) [i laitmotivul firului epic:
imaginea la care se `ntoarce mereu
personajul principal. Imagine care `i
d\ impulsul s\ mearg\ mai departe,
aceea `n care el st\ fr`nt `n camera
s\r\c\cioas\ [i omoar\ g`ndacii cu
unul dintre papuci. 

„Bel Ami” nu este la sf`r[it dec`t un
nume pe care `l roste[te ironic `nalta
societate omului mic la suflet care o
prive[te cu v\dit dezgust, dar `n s`nul
c\reia vrea s\ se afle cu orice pre].

Cristina BBABII

Stop cadru Trei trepte c\tre ocar\

„Oamenii” lui Mihai Mateiu
joac\ roluri cotidiene, banale chiar,
dar s`nt surprin[i `n momentele ce-
le mai ciudate, unele fatidice, do-
minate de fric\, nenoroc sau dez-
n\dejde. Cartea, ap\rut\ la editura
Casa de Pariuri Literare `n seria
„Proz\”, colec]ia „Minutar”, propu-
ne spre lectur\ 13 pove[ti de c`teva
pagini.

Ce te surprinde din primele
fraze ale acestui debut literar este
claritatea [i precizia cu care auto-
rul `[i descrie personajele, obiceiu-
rile lor [i imaginile care-i `nconjoa-
r\. Citind cartea parc\ `]i recuno[ti
propriile gesturi de uneori sau m\-
car cele ale unui prieten apropiat,
gesturi pe care le g\se[ti simpatice
sau care te enerveaz\ la culme. Ima-
gini precum „scr`[netul ghetelor `i
aminte[te de alte vremuri” sau „a-
puc\ telecomanda de pe bufet [i a-
pas\ expert butonul cu num\rul 4”
`]i de[teapt\ `n minte acel imaginar
colectiv la care chiar dac\ nu ai con-
tribuit cu siguran]\ te raportezi f\r\
s\ vrei. {i nu po]i s\ nu vizualizezi
reprezent\ri at`t de bine descrise ca
„r\m`ne o vreme singur, privind
copacii smul[i din bezn\ de sclipi-
rea intermitent\ a girofarului”.

Este de apreciat [i scriitura lim-
pede, f\r\ cli[ee, f\r\ `nflorituri [i
detalii inutile, lipsit\ de imagini
care nu fac dec`t s\ `ngreuneze
lectura [i de `ncerc\ri literare doar

de dragul de a p\rea talentat. Auto-
rul `[i adapteaz\ stilul narativ dup\
situa]ia descris\. ~n povestirea
„Mo[ Cr\ciun”, de exemplu, Ma-
teiu intr\ `n mintea copilului – per-
sonaj.

„Oamenii” lui Mihai Mateiu
nu `ncearc\ s\ transmit\ nimic a-
tunci c`nd nu au. Textele nu au ne-
ap\rat o moral\ sau un mesaj sublim,
s`nt pove[ti [i at`t, lucru pozitiv
`ntr-un spa]iu autohton literar `n
care mul]i se cred filosofi [i vor s\
dea sentin]e moralizatoare prin po-
ve[ti cu for]at caracter universal.

Poate cea mai „profund\” e „du-
minicile”, poveste care impresio-
neaz\ at`t prin tehnica narativ\ c`t
[i prin subiectul, de[i simplu, abor-
dat. Cine nu se r\t\ce[te duminici,
s`mbete, joi sau luni la r`nd `n
drum sau dinspre munc\, `nchipui-
ndu-[i scenarii perfecte pentru o
via]\ degeaba.

Ioan SSTOLERU

 pove[tile pieselor s`nt
deosebite prin `nsu[i fap-
tul c\ s`nt culese din 
diferite ora[e ale globului

 pelicula vrea s\ arate toate treptele deprav\rii unui om

„«Scars && SStories» `̀mpinge
lucrurile ddestul dde mmult

`nainte.” hhttp://www.bill-
board.com

Duminicile din
spatele blocului
 este de apreciat [i
scriitura limpede, f\r\
cli[ee, f\r\ `nflorituri [i
detalii inutile

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: De m`ine `]i
aduci aminte de cineva pe ca-
re l-ai ignorat complet. {tii c\

are bomboane Bucuria [i portofelul
proasp\t umplut de-acas\.

LEU: Devii darnic [i
vesel `n ultima vreme. Prie-
tenii nu te mai recunosc. Te

ui]i `n oglind\ [i parc\ `]i sclipesc ochii.
Iar ai confundat pastilele.

FECIOAR|: Ai `nce-
put s\ vorbe[ti at`t de tare
`nc`t se sperie toat\ lumea de

tine. Pu]ini [tiu c\ sub `nf\]i[area dur\ `]i
plac bufni]ele [i pisicile maidaneze.

BALAN}|: }i-ai l\sat
toate examenele pentru res-
tan]\ [i iat\ s\pt\m`na `n care

trebuie s\ le dai pe toate. ~]i sun\ tele-
fonul. E[ti deja `n drum spre Vam\.

SCORPION: Da. A-
ceasta e s\pt\m`na `n care
vei juca la Loto. Joi vei lua

biletul, duminic\ faci vreo dou\ mili-
oane [i luni deja te `mprumu]i din nou.

S|GET|TOR: Te-a p\-
c\lit cineva c\ e eclips\ de
soare [i umbli cu o sticl\ de

bere veche `n buzunar. ~ntr-o zi te-au
dus comunitarii la cantina social\.

CAPRICORN: E[ti su-
p\rat de c`nd te-a p\r\sit no-
rocul [i `l cau]i peste tot. Te-

au p\c\lit b\ie]ii s\ ̀ ncerci sub colacul de
la veceu, dar astrele te sf\tuiesc ̀ mpotriv\

V|RS|TOR: S\pt\m`-
na viitoare ̀ ncepe sesiunea cea
mai a[teptat\. Cea de la Drept.

A[a c\ te a[ezi l`ng\ Petru [i te uiti la dom-
ni[oare `n fuste str`mte urc`nd Copoul.

PE{TI: De m`ine mergi
la [trand [i exersezi `notul pe
ploaie. M\car a[a ai garan]ia

c\ nu-]i face nimeni o surpriz\ `n ap\ c`t
tu faci pluta.

BERBEC: E[ti at`t de
fr`nt `nc`t salteaua din patul
de c\min parc-ar fi plin\ cu

ap\. Nu, nu ai fost la etnobotanice,
doar n-ai dormit de 40 de ore.

TAUR: Dac\ mai cau]i
mult s\ te ba]i cu cineva, s-
ar putea s\ ]i se-ntoarc\

norocul. P`n\ acum ai sc\pat doar fu-
g\rit de o ceat\ de maidanezi. 

RAC: Ai vrea s\ se-n-
t`mple o minune [i s\ intre zi-
lele-n sac pentru o s\pt\m`n\.

S\ dormi, s\ bei cola [i s\ nu `]i sune
telefonul.

Nu fi]i arogan]i [i deschide]i te-
levizoarele pe TVR, sau care a]i tre-
cut la digital, `ndrepta]i-v\ parabo-
licele Dolce spre cerul senin. A `n-
ceput Campionatul European [i,
chiar dac\ Rom=nia face din nou
tu[a, a venit timpul s\ ne sc\ld\m pu-
]in ochii cu fotbal adev\rat. Cred c\,
desf\[urat ̀ n fiecare an, Europeanul
este acea mostr\ de normalitate de
care are nevoie sportul mingii ro-
tunde de la noi din ]ar\. Am v\zut-o
din primele meciuri. Rusia e luat\ la
`ntreb\ri pentru huliganii care a-
proape au omor t̀ ̀ n b\taie un steward,
chiar dac\ a spulberat Cehia, iar ar-
bitrii au gafat `nc\ de la meciul de
deschidere dintre greci [i polone-
zi. Dac\ lucruri de genul acesta s-ar
fi petrecut `n Liga 1, deja se scriau
pancartele anti-Mitic\ [i la federa-
]ie se str`ngeau oamenii pentru pro-
teste `mpotriva libert\]ii suporteri-
lor. {i presa gemea, din toate r`ndu-
rile, prin toate microfoanele, c\ la noi
nu-i ca la nimeni.

Eh, iat\ c\ [i Europeanul de
anul acesta ne arat\ c\, p`n\ la ur-
m\, gre[elile [i excesele fac parte din
legile nescrise ale jocului. {i c\, din-
colo de toat\ m`n\riile care se fac cu
pariuri `n toate campionatele din
lume, unele dovedite, altele doar
[tiute, sportul e `nc\ imprevizibil. {i
frumos. Pentru c\ meciurile echi-
pelor na]ionale `n turnee cu impor-
tan]\ mondial\, sau, ca `n cazul a-
cesta, continental\,  s`nt pres\rate cu
un sentiment care le d\ o arom\ fa-
buloas\: patriotismul. ~]i cre[te ini-
ma ]ie, suporter rom=n fr\m`ntat de
dezam\girile din campionatul in-
tern, c`nd vezi c\ cineva a luat un me-
lesteu [i s-a dat la amestecat vede-
te cu fotbali[ti mai pu]in cunoscu]i,
muncitori cu tr`ntori. {i, c`nd a cres-
cut aluatul, s-au n\scut 11 lupt\tori
de fiecare parte a terenului. 

E pl\cut s\ prive[ti o dat\ la pa-
tru ani fotbalul f\r\ prejudec\]i [i
s\-l savurezi ca pe un joc `n care
fiecare echip\ e l\sat\ s\-[i apere,
corect, [ansele. ~n urm\ cu opt ani,
11 greci au ]inut str`mtoarea `ngus-
t\ care-i desp\r]ea de titlu `n fa]a `n-
tregii Europe. {i nici m\car jum\-
tate dintre ei nu erau pe listele „ma-
rilor echipe” din „marile campio-
nate” ale lumii. O dat\ la patru ani,
indiferent cine ia titlul, fotbalul c`[-
tig\.

C\t\lin HHOPULELE

Scor la pauz\

Nu fi]i 
arogan]i!

 gre[elile [i excesele
fac parte din legile
nescrise ale jocului

„Bel AAmi”, 22012
Regie: DDeclan DDonnellan,

Nick OOrmerod
Gen: ddram\



De pe scaunele `nf\[urate `n p`n-
z\ roz se cere BZN dinainte s\ apuce
prezentatorii s\-i anun]e pe cei zece
arti[ti. Sala e plin\ de oameni care nu-[i
mai g\sesc locul pe ele ̀ ntr-o n\val\ de
chipuri `nc\lzite. S-a ajuns „din timp”
`n adev\ratul sens al cuv`ntului, c\ci
cu o or\ mai devreme de-nceput mul-
]imea, se `nghesuia deja la casa de bi-
lete `n m\nunchiuri mici de prieteni.
„~]i dai seama c\ noi am crescut cu
muzica asta?”, se `ntrebau reciproc doi
b\tr`ni cu c`te-un z`mbet aninat pe
chip. Al]ii `[i desf\ceau biletele `nfo-
folite `ntr-un buzunar interior, p\zite
parc\ de primejdii `n c\ptu[eala cafe-
nie. Iar c`nd u[ile s-au deschis,
puhoiul s-a luminat la fa]\. Parc\ Jan
Keizer [i Anny Schilder i-ar fi a[-
teptat deja acolo.

Abia dup\ o or\ [i jum\tate reflec-
toarele dau semne de spectacol, ali-

niindu-se c\tre scen\, `ns\ amfitrionii
`i roag\ pe cei care strig\ `n aplauze
„BZN, BZN!” s\ mai a[tepte zece
minute. At`t dureaz\ deschiderea c`n-
tat\ de {tefan Hitruc, un t`n\r care re-
u[e[te s\ lini[teasc\ sala vreme de do-
u\ piese. „Sometimes it’s crazy” (n.r.:
„C`teodat\ e-o nebunie”) le c`nt\ el
celor care par s\-[i piard\ r\bdarea [i
aplaud\ `ncontinuu, a[tept`nd „nebu-
nia” promis\ pe afi[e cu c`te-un
ghemotoc de [erve]ele `n palme. 

Cinci vvoci [[i-oo cchitar\
ro[ie

Publicul insist\ [i peste vocile pre-
zentatorilor, p`n\ c`nd iure[ul se po-
tole[te, de team\ s\ nu acopere salu-
tul forma]iei. Cu z`mbete c`t toat\ bu-
curia celor din sal\, soli[tii se-nchin\
publicului aprins, `n felul lui, de pe

scaune. „Mon amour”, un dialog `n
francez\ `ntre doi `ndr\gosti]i, e prima
pies\ pe care trupa le-o aminte[te me-
lomanilor din sal\, vocile uimindu-i
chiar [i pe cei care le [tiu pe de rost,
`nc\ de la primele casete. „Auzi c`t de
clare [i puternice le s`nt glasurile!”,
strig\ o doamn\ cu o floare alb\ de Plu-
meria `nfipt\ `ntr-un coc bine str`ns,
c\tre vecina de pe banca din fa]\. G\-
tite `n bluze de m\tase, dantel\rii [i
catifele, doamnele `[i `ndreapt\ mereu
spatele [i ]in palmele lipite ca-ntr-o ru-
g\ciune `n timp ce fredoneaz\ „Take
me to Ibiza”. 

Evantaiul dde hh`rtie 
Sala pare, totu[i, prea calm\ p`n\-n

momentul `n care cele opt instrumente,
conduse de-o chitar\ electric\ ro[ie, c`n-
t\ primele acorduri ale „Blue eyes”, o
pies\ pe care organizatorii le-au pre-
zentat-o celor de la BZN drept cea mai
iubit\ de publicul rom=n. „Nu [tiam
c\ ne define[te at`t de mult aici”, ne
spune Jan Keizer, apropiindu-se de
grupul de backing vocals dans`nd [i s\-
rind energic `n [pagate s\ltate deasu-
pra scenei. Gradenele par s\ se mi[te
`n unduirile sutelor de oameni care se
]in de m`n\ [i c`nt\, al\turi de solist\,
`ntrebarea „Don’t you feel like crying?”
(n.r.: „Nu-]i vine s\ pl`ngi?”), `ntr-o
englez\ st`lcit\, ca ni[te copii. Balada
celor de la Rolling Stones sun\ ner-
vos [i ap\sat din glasul lui Anny Schil-
der, iar camerele ridicate ̀ n aer din toa-
te col]urile s\lii ]in locul brichetelor
aprinse [i leg\nate de la concertele `n
aer liber. 

E-at`t de cald `nc`t odat\ cu `n-
demnurile la dans ale celor de la BZN
curg [i broboane mari de sudoare pe
chipurile spectatorilor. Un domn flu-
tur\ agitat biletul de intrare, usc`ndu-[i
fruntea [i continu`nd s\ z`mbeasc\. La
fel ca to]i cei din sal\, ascult\ cu inima
str`ns\ [i fr\m`nt\ `n pumnul r\mas
liber un telefon micu], `ncerc`nd s\ `n-
ghe]e momentul `ntr-o fotografie pi-
xelat\. Pe scen\, Jan ne spune pove[ti
vechi, de c`nd Anny avea doar 16 ani [i
a auzit-o c`nt`nd pentru prima oar\. Iar
sala r\m`ne s\ se bucure de istorisire
`n aplec\ri duioase ale capului, ca ale
unor bunici cumin]i care-[i privesc cu
drag nepo]ii. 

Arti[tii par s\ n-aib\ vreme, `ns\,
de melancolii, cobor`nd `n public cu
dans [i cu c`ntec cu tot, `n vreme ce
p\rin]ii `[i trimit prichindeii s\ se li-
peasc\ la pieptul celor doi [i s\ z`m-
beasc\ ̀ nspre camere. Din st`nga scenei,
doi gardieni `n tricouri verzi se amu-
z\ de z\p\ceala ritmat\ `n care se a-
mestec\ [i publicul [i soli[tii, `ndrep-

t`ndu-[i ar\t\toarele c\tre cei ce co-
boar\ din gradene ori alearg\ din spa-
tele s\lii c\tre scen\. Abia cu un colaj
de piese ale lui Tom Jones, printre
care „Delilah”, „Pussycat” sau domo-
lul „Green, green grass of home” re-
u[este Jan s\-i lini[teasc\, de[i m`ini-
le se-ntind `n continuare spre scen\.

Mul]imea, niciodat\ ridicat\ de pe
scaune, dar mereu b\t`nd din picior
odat\ cu be]ele tobo[arului, mai cere o
dat\ „Dance, Dance” cu strig\te scu-
fundate `n oboseal\. E deja 11 noap-
tea [i sala tot r\sun\ `n imnul anilor ti-
neri, acei ’80 cu acorduri de bass [i vo-
cile puternice ale „bezeni[tilor”, a[a cum
le spune o doamn\ a[ezat\ pe sc\ri, `ntre
b\nci, cu coatele pe genunchi [i ochii
`nl\crima]i. Flutur\rile de m`ini ale
lui Jan [i Anny `n timp ce coboar\ de
pe scen\, odat\ cu promisiunea lor
de-a se `ntoarce [i-un vers din care
[terg Parisul [i le c`nt\ nostalgicilor
„Les nuits, l’amour, Roumanie”.

Anca TTOMA

Dac\ biografiile s`nt realizate de
obicei pe pagini scrijelite, lansate la
c`te o libr\rie de dup\ col], fanii Katy
Perry o vor putea revedea pe c`nt\-
rea]\ ca protagonist\ `ntr-un num\r de
benzi desenate. Revista Fame, care a
realizat mai multe experimente de a-
cest fel pentru diferite vedete, pre-
cum Lady Gaga sau David Beckham,
a abordat-o pe c`nt\rea]\, propu-
n`ndu-[i s\ redea publicului `nt`mpl\-
ri din copil\ria vedetei p`n\ c`nd a-
ceasta a devenit cunoscut\. Astfel,
dac\ t`n\ra [i-a dezvoltat talentul mu-
zical `n mijlocul unei comunit\]i cre[-
tine din California, f\c`nd parte din-
tr-o trup\ de rock religios, acum [i fa-
nii ei o vor vedea rug`ndu-se `n bise-
ric\. 

~n contextul acesta, melodia „I
Kissed a Girl” o aduce altfel `n aten-
]ia publicului pe Katy Perry, iar Ka-
theryn Elizabeth Hudson a devenit

exact ca o adev\rat\ supereroin\ din
benzile desenate. Fata din California
reprezint\ identitea secret\ a c`nt\-
re]ei, ascuns\ sub machiajul [i costu-
mele din videoclipuri.

~ns\ vedeta nu este la prima `n-
cercare de promovare extravagant\,
ea ajung`nd s\ fie [i un personaj `ntr-un
joc video. O parte a jocului „The Sims
3”, numit\ „Showtime” simula dife-
rite episoade din via]a lui Katy Perry,
cum ar fi experien]e din concerte [i din
videoclipuri. Iar juc\torii puteau s\ ac-
ceseze diferite bonusuri dac\ reu[eau
s\ urmeze c`t mai fidel pa[ii c`nt\re-
]ei prin via]\. Pentru a recrea `n totali-
tate accesoriile, articolele vestimen-
tare, obiectele mobiliere [i alte detalii
din clipurile sale, artista a colaborat
zeci de ore cu angaja]ii companiei The
Sims Studio. 

De[i banda desenat\ ar trebui s\
urmeze fidel existen]a vedetei, f\r\ a
c\dea `n fantastic, ea devenind un su-
pererou pentru o cauz\ nobil\, `ns\[i
via]a c`nt\re]ei va aduce unele ele-
mente din domeniul SF. Acestea se
datoreaz\ `n principal apari]iilor sale

scenice, Katy Perry realiz`ndu-[i o i-
magine cel pu]in excentric\. De la
costumul cu p\rul albastru pentru
premiera filmului Smurfs, p`n\ la cel
plin cu dulciuri din videoclipul Cali-
fornian Girls, desenatorii revistei Fa-
me vor avea suficiente surse de inspi-
ra]ie pentru a nu fi nevoi]i s\-[i iro-
seasc\ prea mult din talentul creator.

Paul AANDRICI
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~n timpul concertului BZN, publicul a stat pe scaune

 „~]i dai seama c\ noi am crescut cu muzica asta?”, se `ntrebau reciproc doi
b\tr`ni cu c`te-un z`mbet aninat pe chip  pe scen\, Jan ne spune pove[ti vechi

C`nt\rea]a s-a remarcat la biseric\

 „Showtime” simula 
diferite episoade din
via]a lui Katy Perry

Din Sala Polivalent\ a Ia[ului au ie[it miercurea
trecut\ mai bine de 2000 de oameni murmur`nd

o muzic\ veche, cu `ng`n\ri de versuri str\ine. Au
intrat la ora 20.00 ca s\-i `nt`mpine pe cei de la
Band zonder Naam (BZN), veteranii rockului din
anii ’80 [i pentru dou\ ceasuri au uitat de c\ldura
din sal\, abandon`nd din c`nd `n c`nd evantaiele
pentru c`te-un ropot de aplauze. Iar cei doi soli[ti,
Jan Keizer [i Anny Schilder, au c`ntat publicului
toate notele tinere]ii trecute peste chipurile lor.

{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.

»

E unul din locurile-alea pe care
le legi de perioada studen]iei f\r\ m\-
car s\-]i dai seama. Acolo mergi iar-
na la o cafea sau la o bere, c`nd ai o
fereastr\ `ntre cursuri [i e mult prea
frig s\ te duci p`n\ ̀ n c\min, sau va-
ra, c`nd e-a[a de cald c\ sim]i ne-
voia s\ te-ascunzi undeva la r\coare.
Barul Havana, de vizavi de Univer-
sitatea „Cuza”, este cunoscut de stu-
den]i pentru pauzele dintre ore, c`nd
se dovede[te cea mai aproape vari-
ant\ pentru a bea o ciocolat\ cald\
sau un suc.

Atmosfera este studen]easc\, iar
clien]ii s`nt [i ei majoritatea tineri,
care vin aici dimine]ile s\-[i bea
ceaiul sau chiar dup\ examene.
Pre]urile s`nt medii, o cafea ajunge
la 4 lei, un suc tot at`t, iar o bere
undeva la 4-5, iar shot-ul de tequila
este 8 lei. Nu este genul de local `n
care s\-]i bei to]i banii, dar nici unul
`n care s\ nu-]i po]i permite s\ mer-
gi. Barul are c`teva mese la parter [i
c`teva la etaj, spa]iul este una pl\-
cut [i intim, iar canapelele, poate un
pic uzate, s`nt `n schimb foarte co-

mode. Muzica este, `n general, co-
mercial\, aici ascult`ndu-se hiturile
momentului, Kiss FM sau chiar me-
lodii la cerere, dar dac\ ai suficient\
r\bdare, se mai scap\ [i c`te-un Bob
Dylan printre pic\turi. Volumul este
`ns\ suficient de puternic `nc`t s\ nu
auzi conversa]iile de la masa veci-
nului [i `n acela[i timp te po]i `n]e-
lege cu colegii cu care ai venit ai-
ci. Singurul lucru care trebuie ]inut
minte este c\, mai ales pe timp de
iarn\, u[a de la intrare trebuie me-
reu `nchis\ ori cei care stau la pri-
mele mese de la intrare vor zgribu-
li de frig. 

Dac\ stai p`n\ suficient de t`r-
ziu, se [i danseaz\ uneori, ad-hoc,
f\r\ un anume program, iar petrece-
rile ]in p`n\ diminea]\ [i, `n func]ie
de num\rul de clien]i sau de ziua
s\pt\m`nii, te po]i distra [i cu
personalul de la bar. Marele avan-
taj al localului este c\ se afl\ foarte
aproape de c\mine, iar dac\ ai vrea
s\ ie[i la o cafea `n miez de noapte
f\r\ s\ mergi mult sau s\ pierzi chiar
cinci ore, Havana este mereu o
alternativ\ de luat `n calcul. Cu at`t
mai mult cu c`t este deschis\ non-
stop.

Livia RRUSU

Cursuri la bar
 atmosfera este
studen]easc\, iar clien]ii
s`nt [i ei majoritatea tineri
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