
Eveniment

B\rbatul b`ntuit de
chemarea penitenciarului 
� Claudiu [i-a v\zut jum\tate de

via]\ de dup\ z\brele

�a trebuit s\ ]in\ piept intimi d\ -

rilor celor care aveau deja vechime
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C`nd trunchiul se 
face a[chie
� dac\ p\rin]ii ar fi fost acum

de o seam\ cu noi, studen]ia

noastr\, cu toate ma[in\riile ei,

ar p\li `n fa]a lor
pagina 6

Cine viseaz\ Unirea 
� aproape 2.000 de tineri din Re-

publica Moldova au participat du-

minic\, 20 octombrie, la „Mar[ul

Unirii“ din Bucure[ti

� „unificarea Basarabiei cu Ro -

m= nia o vor face marile 

pu teri” pagina 14

A trecut mai bine de-o var\ [i o jum\tate
de toamn\ de c`nd revista Nature a publicat
un articol `n care se preciza c\ jum\tate din
lucrarea de doctorat a premierului Victor
Ponta este plagiat\. Aceast\ veste „[oc!” a
venit c`nd serialul de tragi-comedie pe tema
pla giatului lui Ioan Mang – pentru scurt\
vreme Ministru al Educa]iei – nici nu se `n -
che iase. Parc\ anume ca s\ substituie logica
bu nului-sim] cu legile absurdului, noul se zon
s-a ar\tat de la `nceput cu poten]ial de a `n -
registra audien]\ [i a dep\[i num\rul de e -
pisoade ale celebrului „T`n\r [i nelini[tit”. 

Despre „premierul copy-paste” a `nceput
s\ vorbeasc\ toat\ lumea, de la omul o bi[ nu -
it, cu fric\ de Dumnezeu [i revistele de satir\
locale, p`n\ la publica]iile de prestigiu inter -
na ]ionale ca The Economist, The New York
Times, The Guardian [i academicieni de
mar c\ din lumea larg\. Eviden]ele care spri ji -
 neau acuza]ia de plagiat au fost din start, f\ r\
`ndoial\, cople[itoare, lesne de decelat [i pen-
tru un [colar de gimnaziu. ~ns\ acestea au fost
respinse de c\tre Victor Ponta cu un z`m bet
de copil obraznic, care e convins c\ n-o s\-[i
ia nici m\car o nuielu[\ la palm\ pen  tru
boac\na f\cut\. {tia el c\ o s\ le-o coa c\ celor
din  Consiliul Na]ional de A tes tare a Ti-
tlurilor, Diplomelor [i Cer ti fi ca te lor Uni-
versitare (CNATDCU) care au pro pus s\ i se
retrag\ titlul de doctor, ob]inut pe baza tezei
lui condus\ de mentorul s\u po litic Adrian
N\stase [i apreciat\ cu „Summa cum laude”
ar fi un „plagiat de tip copy-paste”. {i atunci a
schimbat membrii CNATDCU. Consiliul
National de Etic\, aflat `n sub or di nea Min-
isterului Educa]iei, a c\rui componen]\ fus-
ese modificat\ `n totalitate de fostul ministru
Liviu Pop – chiar `nainte de a se pronun]a `n
cazul Ioan Mang – a venit s\-l exonereze pe
premierul care a f\cut doar o lucrare „a[a cum
se f\ceau atunci”. Chiar de la `nceput i s-a
p\rut co mic faptul c\ cei de la Nature s-ar
pricepe la Drept [i ar pu tea spune ceva perti-
nent despre lu cra rea lui. Cu toate astea, s-a
g\sit o nou\ Co misie de E ti c\, de la Univer-
sitatea Bu cu re[ti (UB) ca re  a venit s\ con-
trazic\ „ver dic  tul oficial” cu u nul nou:
„elemente de plagiat pot fi iden ti fi ca  te `n 115
pagini din cele 297 de pagini” ale lucr\rii. 

Dup\ aceste episoade din lunile iunie [i
iu lie [i dup\ `naintarea unei scrisori Minis te -
ru lui Educa]iei pentru formarea unei co mi sii
care s\ analizeze juridic chestiunea pla gia -
 tului, nici p`n\ `n ziua de ast\zi nu s-a e mis
vreo hot\r`re oficial\ [i irevocabil\. Ac tua  lul
Ministru al Educa]iei, Ecaterina An-
dronescu a declarat, vineri, 19 octombrie a.c.,
c\ a citit raportul UB privind plagiatul lui Vic-
tor Ponta [i c\ are nevoie de „determinare ju-
ridic\”: „Voi respecta legea, nu eu am f\cut
aceast\ lege, nu eu am aplaudat-o”. Oricum
ea [i-a dat verdictul ̀ ntr-un interviu a cordat `n
exclusivitate „Opiniei vechi”,  `n nu m\rul
435, spun`nd c\ `n astfel de cazuri, vi na ar tre-
bui `mp\r]it\ `ntre candidatul la doc  torat [i
conduc\torul lui [tiin]ific.  

~ntre timp, se respect\ [i se aplic\ legea jun-
 glei. Ioan Mang [i Victor Ponta s`nt bi ne
mer  si [i r`d triumf\tor `n nasul celor i-au prins
cu m`]a ̀ n sac. Ghearele lor politice nu doar i-
au ap\rat, ci s`nt convin[i c\ acestea `i vor ]i -
ne la distan]\ pe cei care vor s\-i sanc ]io ne ze.
~n  tre timp toarn\ scene pentru noul sezon din
de-acum prestigiosul serial al plagiatelor. Vor
ca protagoni[tii sezonului urm\tor s\ fie ad-
 ver sarii politici. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Personaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de Jurnal-
ism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.

Reportaj

� Anul XLI � 2012 � 22 - 28 octombrie 2012 � Nr. 437 � IA{I � GRATUIT � 5000 de exemplare

telefon: 0746/230.032 redactia@opiniastudenteasca.ro                 www.opiniastudenteasca.ro

Deoarece exista riscul ca [i anul acesta studen]ii s\ r\ m` -
n\ f\r\ posibilitatea de a opta pentru o carier\ didactic\,
Departamentele de Preg\tire al Personalului Didactic (DPPD)
de la universit\]ile din România au f\cut un memoriu co -
lec tiv prin care au determinat am`narea masterului didac-
tic cu doi ani. ~ntre timp, DPPD-urile [i-au reintrat `n
drep  turi [i coordoneaz\ din nou, `n cadrul fiec\rei institu]ii
de `nv\]\m`nt superior `n parte, modulele de preg\tire psi -
ho-pedagogic\. Tot ce le-a mai r\mas acum universit\]ilor
es te s\ a[tepte s\ se clarifice `n acest r\stimp felul `n care
vor fi desf\[urate masteratele didactice, ca apoi s\ ̀ ncerce s\
ob]in\ acreditarea ARACIS necesar\ pentru a le putea or-
 ganiza. Problema r\m`ne `ns\ `n cazul studen]ilor care, `n
anul universitar trecut, erau `n anul I de studiu [i nu au pu -
tut urma primul nivel psihopedagogic [i care, dac\ vor dori
s\ o fac\ de anul acesta, vor trebui s\ pl\teasc\ o tax\ de [co-
larizare.
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DOSAR Opt ani `n b\ncile amfiteatrelor

Profesorii [i studen]ii vor lua parte la manifest\ri festive

� am aflat [i versiunea tra -
gic\ a realit\]ii � am ajuns
s\ pot citi t\cerile dintre
r`nduri paginile 8 — 9

Cred c\ s`nt construit, cumva, de
Bine [i nu am raporturi cu R\ul

Plagiator [i lini[tit.
Sezonul 2

interviu cu criticul de art\
Valentin Ciuc\

Masca oamenilor din
spatele scenei  
� cei care dau via]\ actorilor, `i

`mbrac\ [i `i macheaz\, se afl\

`n culise 

� Cristina asist\ ca spectator

pentru a observa cum cad lu-

minile `n sal\ pagina 7

Despre masterul didactic, peste doi ani

Universit\]ile ie[ene
sufl\ `n lum`n\rile

de pe torturi
� Universitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de
la Brad” s\rb\tore[te `n perioada 21-26 octombrie 100 de ani de
`nv\]\m`nt agronomic � „Cuza”, cea mai veche institu]ie de `nv\]\m`nt su-
perior din ]ar\ `mpline[te 152 de ani � Facultatea de Hidrotehnic\, Geo-
dezie [i Ingineria Mediului de la Politehnic\ organizeaz\ un simpozion
interna]ional cu prilejul jubileului
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Facultatea de Economie [i Ad-
ministrarea Afacerilor (FEAA) de
la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC), ̀ n parteneriat cu Ban -
ca Na]ional\ a României (BNR),
a organizat cea de-a patra edi]ie a
proiectului „BNR – Zilele por]ilor
deschise pentru studen]ii econo-
mi[ti”. ~n zilele de 18 [i 19 oc tom brie,
au fost organizate prezent\ri tematice
[i seminarii sus]inute de consilieri ai
B\ncii Na]ionale din Bucure[ti.

Evenimentul a debutat cu con-
ferin]a „Ideal [i func]ional `n eco -
no mia deschis\. Despre modele [i
ac]iune”, desf\[urat\ joi, 18 oc tom -
brie, `ncep`nd la pr`nz, `n am fi tea trul
B1 al facult\]ii gazd\. Pre le ge rea a
fost deschis\ de prof. univ. dr.
Vasile I[an, rectorul UAIC, care a
afirmat c\ acest proiect este rezul-
tatul unei dorin]e colective [i anu me
aceea de a ob]ine „o str`ns\ conexiu -
ne `ntre mediul academic [i mediul
bancar” [i de a „dezvolta [i r\sp`ndi o
cultur\ financiar-bancar\ ̀ n Ro mâ nia”.

Prima etap\ a acestui proiect se
desf\[oar\ `n perioada fe bruarie-no -
iembrie, la care particip\ 17 univer-
sit\]i din diferite ora[e ale ]\rii. Cea
de-a doua etap\ const\ `n ela bo ra rea
unor lucr\ri [tiin]ifice rea lizate de
stu den]ii institu]iilor in clu se `n pro -
iect, `ndruma]i de cadre di dactice,
care vor fi evaluate pe parcursul anu -
lui universitar 2012 – 2013. ~n aceast\
faz\ vor fi selec]ionate cinci echipe de
la universit\]ile participan te pentru a-
[i prezenta lucr\rile la se diul BNR
din Bucure[ti, urm`nd ca pro iec te -
le realizate s\ fie introduse `ntr-un
volum recunoscut de Auto ri tatea
Na ]ional\ pentru Cer ce ta re {ti in -
]ific\ . 

C\t\lina DOBROVICEANU

Pentru prima dat\ `n istoria AIE -
SEC, Congresul European al organi-
za]iei are loc `n Cluj-Napoca, `ntre 18
[i 24 octombrie. La acesta particip\ 250
de lideri locali din 40 de ]\ri, dintre
care zece s`nt din Rom=nia, inclusiv
din Ia[i.

~n prima zi, „Open day”, a avut loc
deschiderea oficial\ a conferin]ei, un
eveniment public la care s-au putut im -
plica at`t studen]ii interna]ionali c`t [i
cei din Cluj. T`rgul gastronomic mul -
ticultural „Global Village” a fost des-
tinat `ntregului public clujean, fiind or -
ganizat chiar `n centrul ora[ului, ziua
`ncheindu-se cu sus]inerea de work-
shop-uri pentru studen]ii locali. 

„Seara Rom=neasc\” a fost eveni-
mentul principal al celei de-a doua zi a
congresului. La cin\ a fost servit\ m`n -
carea tradi]ional\, a fost in vitat un
ansamblu folcloric care a c`n tat [i a
dansat pentru studen]ii interna]ionali,
iar mai t`rziu ace[tia au vizi tat fabrica
de bere „Ursus”. ~n acela[i timp, la
Cazinoul din Parcul Central din
Cluj a avut loc „Gala Diner”, fiind
premiate comitetele locale AIESEC

pen tru performan]ele `nalte ob]inute
`n activit\]ile acestora. 

~n urm\toarele zile programul se
va restr`nge la cei 250 de invita]i, [i va
consta `n desf\[urarea de workshop-uri
de la 10.00 p`n\ la 20.00 de lide rii or -
ga niza]iei din diferite ]\ri. Ini ]ia ti va or -
ga niz\rii acestui eveniment a apar ]inut
AIESEC Cluj. „De doi ani `n coa ce,
coordon\m conferin]a na]io na l\ Ro -
ma nian Youth Leadership Forum, ca re
are 500 de delega]i, a[adar noi am
g`ndit c\ este momentul potrivit pentru a
organiza [i o conferin]\ interna]ional\,
`n primul r`nd pentru a promova pe plan
interna]ional Rom=nia [i `n al doilea
r`nd pentru a contribui la dezvoltarea
suden]ilor clujeni” a men]ionat Andra
Laz\r, vicepre[edintele departamentului
de comunicare `n cadrul asocia]iei.

AIESEC este cea mai mare orga-
ni za]ie studen]easc\ non-guvernamen-
tal\ reunind 80.000 de membri din pes -
te 113 ]\ri [i teritorii. În România, AIE -
SEC a fost înfiin]at\ în anul 1990 [i
are în prezent 14 comitete locale.

Daniela VORTOLOMEI

� la eveniment particip\ 250 de lideri locali din 40 de
]\ri, dintre care zece s`nt din România

Congres studen]esc interna]ional la Cluj

Workshop-uri de diminea]a p`n\ seara

Societatea Absolven]ilor Facul -
t\]ii de Fizic\ (SOPHYS) ofer\ [i
`n anul universitar 2012-2013 burse
studen]ilor din anul I care s-au re -
mar cat `n timpul liceului la diferite
concursuri [colare sau la olimpiade de
fizic\, matematic\, biologie sau in -
for matic\. Studen]ii trebuie s\ se pre-
zinte c`nd se `nscriu sau la `n ce pu tul
fie c\rui an universitar, la secreta ri a -
tul facult\]ii, cu diplomele pri mite [i
vor primi o burs\ ̀ n primul semestru
`n func]ie de performan]ele ob ]i nu te.
„Scopul este acela de a atrage elevii
cu `nclina]ii c\tre fizic\ spre facul-
ta tea care `i reprezint\. Noi ne adre -
s\m at`t `nv\]\m`ntului preuniversi-
tar c`t [i celui universitar, ̀ ncep`nd cu
elevii care particip\ la concursuri [co-
la re”, a declarat prof. univ. dr. Mi -
hai Toma, pre[edintele asocia]iei. 

~n medie, valoarea bursei este de
100 de euro, depinz`nd de fondurile
disponibile, dar [i de num\rul de par -
ticipan]i. „De obicei s`nt aproximativ
18 studen]i care `[i depun diploma,
iar cel mai mare premiu oferit a fost
de 1600 lei unui student din Repu bli -
ca Moldova care participase la mai
multe concursuri na]ionale [i inter-
na]ionale”, a mai ad\ugat prof. dr.
Mihai Toma.

Studen]ii care vor beneficia anul
acesta de bursele oferite de asocia -
]ia SOPHYS vor fi anun]a]i `n ca -
drul Conferin]ei Studen]e[ti FAR -
PHYS care va avea loc vineri, 26
octombrie, cu o zi `nainte de mani -
fes t\rile prilejuite de jubileul Facul -
t\]ii de Fizic\.

M\d\lina OLARIU

Economia pe limba
B\ncii Na]ionale

Fizicienii din anul I
primesc burse

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i desf\[oar\
`n perioada 20-30 octombrie „Dies
Academici”, o serie de manifest\ri
cu ocazia `mplinirii a 152 de ani de la
`nfiin]area institu]iei de `nv\]\m`nt su -
perior. Deschiderea oficial\ a eveni-
mentului va avea loc vineri, 26 oc tom-
brie, `ncep`nd cu ora 10.00 `n Au la
Magna „Mihai Eminescu” a UAIC.
„Este un eveniment academic care ce -
lebreaz\ momentul fondator [i aduce
un omagiu tuturor profesorilor din tre -
cutul [i prezentul universit\]ii care au
f\cut-o cunoscut\ [i care i-au adus
prestigiu [i reputa]ie. De regul\, cere -
monia oficial\ are loc pe 26 oc tom -
brie pentru c\ este ziua `n care a fost
semnat decretul pentru `nfiin]are de
c\tre domnitorul Alexandru Ioan Cu -
za”, a declarat prof. univ. dr. Vasile
I[an, rectorul UAIC.

~n deschiderea festivit\]ii,  corul
„Mitropolitul Iosif Na niescu” al Fa -

cul t\]ii de Teologie Or todox\ [i co -
rul studen]esc al Facul t\]ii de Teo -
lo gie Romano-Catolic\, urmat de
cuv`ntul de deschidere al rec torului
universit\]ii [i al invita ]i lor. Tot `n
cursul zilei de vineri va avea loc cere-
monia de decernare a titlului de
Professor Emeritus al UAIC ca -
drelor didactice care au gradul de
profesor [i s-au re mar cat `n cariera lor
academic\ [i [tiin]ific\. Ziua va con-
tinua cu „Top 7 – cele mai `nalte v`r -
furi de pe fiecare continent”, activi-
tate coordonat\ de dr. Dorin-Sorin
Baciu, dar [i cu decernarea bursei Sf.
Dumitru de c\tre prof. univ. dr. Du-
mi tru Oprea, fostul rector al institu -
]iei. De asemenea, va fi oferit\ di -
plo ma pentru participarea la Jocu ri le
Olimpice de la Londra sportivilor
ie[eni, urm`nd ca manifestarea s\ se
`ncheie cu un mi ni-concert. Conform
rectorului univer sit\]ii, printre invi-
ta]i se vor num\ra pro fesori [i stu-
den]i, dar [i membri ai filialei Aca -
de miei Rom=ne Ia[i, directori [i re-
dac tori [efi ai publica]iilor de cultu r\.

Tot `n aceast\ perioad\, Facul -
ta tea de Administrare Afacerilor a
s\rb\torit 50 de ani de la `nfiin]are,
`n timp ce Facultatea de Fizic\ `[i va
serba jubileul `ntr-o conferin]\ s\p t\ -
m`na viitoare. Pentru a celebra 152
de ani de la în fiin]area institu]iei de `n -
v\]\m`nt su perior, fiecare dintre cele
15 facult\]i au preg\tit conferin]e, sim -
pozioane [tiin]ifice, lans\ri de carte
[i mese ro tunde tematice. 

~n anul 2010, UAIC a marcat `m -
plinirea a 150 de ani de la `n fiin]are,
evenimentul fiind marcat prin con-
ferin]e sus]inute de personalit\]i ro -
m=ne, concerte simfonice [i ceremo -
nii de conferire a titlului de Doctor
Honoris Causa.

M\d\lina OLARIU

~n perioada 25-27 octombrie, prin
manifestarea Simpozionul Inter na ]io -
nal HGIM-2012, se vor s\rb\tori 50
de ani de la ̀ nfiin]area Facult\]ii de Hi -
drotehnic\, Geodezie [i Inginerie a
Mediului Ia[i (HGIM) de la Uni ver -
sitatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi”
din Ia[i (UTI). La eveniment vor fi
pre zen]i prof. univ. dr. Ion Giurma,
rectorul institu]iei, dr. ing. Vasile Pin -
ti lie, directorul general al Ad mi nis -
tra ]iei Na]ionale „Apele Romane”
[i cadre didactice universitare din ]ar\
[i de peste hotare. „~n prima parte a
zilei de joi va avea loc deschiderea
fes tiv\ la care rectorul va prezenta cu -
v`ntul din partea rectoratului, urmat
de invita]ii speciali”, a declarat prof.
univ. dr. ing. Florian St\tescu, deca nul
HGIM.

Acesta din urm\ va prezenta apoi
istoria celor 50 de ani de activitate ai
HGIM `mpreun\ cu directorii depar-
tamentelor facult\]ii, iar ing. Vasile
Pintilie va vorbi `n fa]a invita]ilor [i
studen]ilor despre felul `n care se con-
struie[te un baraj [i si t u a ]ia acestora din
Rom=nia. „Au anun ]at c\ vor veni cu
o prezentare [i dou\ firme de aparate
`n domeniul m\sur\torilor `n construc -
]ii hidrotehnice [i ingineria me diului”, a
precizat decanul HGIM.

~n zilele de 26 – 27 octombrie va
avea loc salonul de inven]ii, unde vor
fi prezentate proiectele celor `nscri[i.
Pe l`ng\ aceste expozi]ii vor fi expuse
[i di plo mele [i premiile ob]inute de
reprezentan]i ai facult\]ii de-a lungul
celor 50 de ani de activitate. ~n ultima
zi vor avea loc workshop-uri `n care
studen]ii vor fi `ndruma]i de profesori
specializa]i pe domeniile facult\]ii. „La
`nceput anun ]asem c\ programul se va
desf\[ura pe parcursul a patru zile
pentru c\ se preconizase c\ vor veni

mai mul]i partici pan]i, dar fiindc\ am
avut doar 65 de lucr\ri [tiin]ifice, am
redus programul”, a men]ionat prof.
univ. dr. Florian St\ tescu.

HGIM a fost `nfiin]at\ la 1 oc -
tombrie, 1962, la Institutul Politeh nic,
cu dou\ specializ\ri, cea de Hidro teh -
nic\ Agricol\ [i Construc]ii Hidro -
teh nice.

Paul ANDRICI

Departamentele de Rela]ii In -
ter na]ionale de la Universitatea „A -
lexandru Ioan Cuza” (UAIC) [i
Universitatea Tehnic\ „Gheorghe
Asachi” (UTI) au organizat joi, 18
octombrie, `n Aula Magna „Mihai
Eminescu” a UAIC Erasmus Wel -
come Day, un eveniment dedicat `n -
t`m pin\rii studen]ilor str\ini veni]i la
cele dou\ institu]ii de `nv\]\m`nt su -
perior prin mobilit\]i europene. 

La `nt`lnire au participat repre -
zen tan]i ai ambelor universit\]i, iar `n
cu v`ntul de deschidere, prof. univ. dr.
Vasile I[an, rectorul UAIC le-a urat
bun venit studen]ilor Erasmus [i a
su bliniat faptul c\ „Ia[ul este un ora[
cu multe oportunit\]i at`t pentru pe -
tre cerea timpului liber, c`t [i pentru a
`nv\]a. Ve]i cunoa[te persoane de o -
se bite cu care ve]i lega prietenii, dar
[i profesori deschi[i la minte de la
care ave]i ce `nv\]a.” Discursul rec-
torului UTI, prof. univ. dr. ing. Ion
Giurma, a fost prezentat studen]ilor
de c\tre prof. univ. dr. ing. Eugen
Seghedin, prorector responsabil cu
activitatea didactic\ la UTI, care a
dorit s\ le transmit\ studen]ilor faptul

c\ „urm\toarea perioad\ este extrem
de important\ pentru carier\ [i pen-
tru acumularea de noi cuno[tin]e, iar
perioada petrecut\ `n Rom=nia tre-
buie s\ fie o oportunitate pentru a `n -
]e lege oamenii de aici [i cultura lor.”
De asemenea, acesta a mai ad\ugat c\
le dore[te studen]ilor ca aici, ̀ n Ro m= -
nia s\ g\seasc\ „prietenii adev\ra]i pen -
tru c\ leg\turile dintre oameni s`nt mult
mai importante dec`t cele dintre ora -
[e sau institu]ii.”

Tinerii au vizionat [i un filmule]
care a inclus poze f\cute `n alte ex -
pe rien]e Erasmus `n Ia[i, iar fiecare
universitate [i-a prezentat structura or -
ganiza]ional\, facult\]ile [i via]a din
campus. La sf`r[itul `nt`lnirii, asocia -
]i ile AEGEE Ia[i (Asocia]ia Stu den -
]ilor Europeni[ti) [i ESN (Erasmus
Student Network) [i-au prezentat ac -
tivit\]ile [i evenimentele pe care le
desf\[oar\. 

„Erasmus Welcome Day” este un
eveniment organizat anual de c\tre
UAIC, acesta fiind primul an `n care
a participat [i Politehnica.

M\d\lina OLARIU

S\rb\toarea b\tr`nei
doamne din Copou

� cea mai veche insti-
tu]ie de `nv\]\m`nt supe-
rior din ]ar\ `mpline[te
152 de ani

Hidrotehnica a `mplinit
50 de ani de existen]\

� vor fi expuse [i diplo -
me le pe care le-a ob]inut
facultatea de-a lungul
anilor

„Asachi” [i „Cuza”
`nt`mpin\ studen]ii str\ini
� universit\]ile [i-au prezentat structura organiza]io na l\,
facult\]ile [i via]a din campus

Alexa, cea mai v`rstnic\ 
mascot\



„Nu-mi vine s\ cred c\ i-am
l\sat s\ m\ omoare at`t de u[or”, g`n -
dea Lara Logan, `n timp ce zeci
de m`ini o tr\geau `n toate di rec ]i i -
le, rup`ndu-i hainele de pe ea. A
ajuns `n Pia]a Tahrir din inima ca -
pi talei Egiptului, Cairo, `n noap tea
`n care pre[edintele Hosni Mu ba rak
[i-a anun]at demisia. Voia s\ trans-
mit\ ̀ n direct pentru CBS, fiind unul
dintre cei mai cunoscu]i reporteri
de r\zboi din lume. „P\rea o petre-
cere”, avea s\ povesteasc\ ulterior
`n tr-o emisiune. „To]i s\reau, c`n tau
c`ntecele revolu]iei. {i eu am vrut
s\ fiu acolo pentru c\ acesta este
unul dintre momentele din istorie
care nu vrei s\ treac\ pe l`ng\ tine”.

Au dezbr\cat-o `n timp ce `nc\
se mai ]inea cu o m`n\ de Ray, un
fost militar care era angajat de echi -
pa de filmare pentru protec]ie. Atunci
a crezut pentru prima dat\ c\ o s\
moar\, c`nd a v\zut privirea sf`r[it\
a lui Ray, ̀ nghi]it de mul]ime ̀ n timp
ce ]inea `n m`na dreapt\ m`neca rup -
t\ a puloverului ei. O jum\tate de
or\ a stat pe m`inele gloatei fu rio a -
se, care `ncerca s\-i smulg\ p\rul,
membrele [i pielea de pe ea. A fost
salvat\ de un grup de femei egip te -
ne care s-au str`ns `n jurul ei p`n\
c`nd dou\zeci de solda]i, probabil
tocmi]i, dar cu siguran]\ greu con-
vin[i de echipa de film\ri au intrat
`n mul]ime, lupt`ndu-se pentru a
ajun ge p`n\ unde era ]inut\. 

~n noaptea aceea, `n Pia]a Tah -
rir erau sute de mii de egipteni care
s\rb\toreau libertatea, eliberarea de
sub opresiunea unui regim autoritar
[i care f\ceau planurile ̀ nfirip\rii de -
mocra]iei. S-a spus c\ vina a fost a
reporterului, care [tia cum erau v\ -
zute femeile care nu `[i acopereau
trupul [i fa]a `n Orient [i care tre-
buia s\ se a[tepte la o reac]ie fre-
netic\ din partea mul]imii, pe care
`ns\ a ignorat-o plonj`nd direct `n
mij locul ei. 

~ns\ de la 11 februarie 2011 p` n\
`n prezent, cazurile jurnalistelor ca -
re au fost agresate sexual `n Cairo a
crescut alarmant, `n ciuda reclama -
]i ilor f\cute poli]iei egiptene dup\
fiecare caz `n parte, culmin`nd cu ca -
zul de vineri, 19 octombrie, al So -
niei Dridi, reporter France 24 TV. 

Iar televiziunea a anun]at c\ va
face presiuni prin ambasada din
Egipt pentru ca autorit\]ile s\-i g\ -
seasc\ pe vinova]i. Ironia trist\ este
`ns\ c\ unele victime au acuzat chiar
for]ele de ordine de abuz sexual. {i
acestea s`nt doar cazurile care se
cunosc. F\r\ confirm\ri oficiale, se
vorbe[te despre zeci, poate sute de
femei care au fost `nghi]ite de mul -
]i mea din Pia]a Tahrir, din ziua `n
care aceasta [i-a revendicat inde-
penden]a.

C\t\lin HOPULELE 
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Libertate brut\

� PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS � PULS

Majoratul de un secol

� `n noaptea aceea, `n
Pia]a Tah rir erau sute de
mii de egipteni care
s\rb\toreau eliberarea
de sub opresiune

Universitatea de {tiin]e Agricole
[i Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” din Ia[i (USAMV) s\r b\ -
to re[te `ntre 21 – 26 octombrie 100 de ani
de `nv\]\m`nt agronomic ie[ean, aceas -
ta fiind „cea mai mare s\rb\toare pe ca -
re a avut-o universitatea p`n\ `n pre zent,
ea marcheaz\ un moment important din
existen]a [i evolu]ia institu]iei noastre”
a precizat prof. univ. dr. Vasile V`ntu,
rectorul institu]iei. 

Dac\ `n prima zi s`nt programate
dou\ workshopuri [i un spectacol de
ope r\ , mar]i [i miercuri se va desf\[ura

partea [tiin]ific\ a anivers\rii, organi-
z`n du-se cu prec\dere simpozioane [ti -
in]ifice. „Avem categorii de persoane
pentru care universitatea lucreaz\ [i cu
care conlucreaz\. Acest eveniment ma -
jor readuce speciali[tii forma]i la
USAMV, de fermierii mari [i firmele
cu input `n agricultur\, pentru a apropia
mediul de afaceri `n agricultu r\ de cel
universitar `n cadrul workshop-urilor”,
a mai ad\ugat prof. univ. dr. Vasile
V`ntu.

Partea festiv\ din program este re -
zer vat\ pentru joi, ziua `n care, `ntr-o
conferin]\ care va `ncepe de la ora 9.30,
se vor decerna titluri de Doctor Ho no-
ris Causa, diplome [i medalii jubilia re.
Agronomia a[teapt\ at`t reprezentan]i
de la universit\]ile din str\in\tate, din
Fran]a, Belgia, Austria, Germania,
Un garia, Italia, Cehia, Polonia, Egipt
[i Republica Moldova, c`t [i din toate
universit\]ile agronomice din Ro m= -

nia. De asemenea, vor fi prezente del-
ega]ii de nivel na]ional de la Mi -
nisterul Educa]iei, Cercet\rii, Ti ne -
re tului [i Sportului, Ministerul A gri -
culturii, Cabinetul de {tiin]e A gri co -
le [i Silvice [i Academia Ro m= n\, dar
[i de nivel local cum ar fi Pri m\ria Mu-
nicipiului Ia[i, Prefec tu ra, [i Con si -
liul Jude]ean, c`t [i de la toa te univer-
si t\ ]ile ie[ene. 

~n cea de-a cincea [i ultima zi, pen -

tru invita]ii din afara ]\rii va fi organi-
zat\ o incursiune `n istoria [i cultura
rom=neasc\, fiind ales pentru prezen -
ta re jude]ul Neam]. Potrivit rectorului
USAMV, aceast\ activitate este preluat\
de la universit\]ile de peste hotare [i are
rolul de a le ar\ta delega]ilor altceva de -
c`t propria universitate [i ora[ul `n ca re
se afl\. 

Daniela VORTOLOMEI

Aniversare cu sesiuni [tiin]ifice

100 de ani de `nv\]\mm`̀nntt   aaggrroonnoommiicc
� joi se vor decerna titluri de Doctor Honoris Causa,
diplome [i medalii jubiliare

Universitatea de Arte „George
Enes cu” (UAGE) din Ia[i a deschis
stagiunea 2012 – 2013 joi, 18 oc tom -
brie, `n Sala Eduard Caudella la Ca sa
Bal[ cu un recital vocal-instrumental.
La eveniment au participat studen]i,
mas teranzi [i profesori care au inter-
pretat piese la vioar\, pian [i clarinet. 

Programul a avut scopul de a ilustra
imaginea [colii superioare de muzic\
din Ia[i, iar prof. univ. dr. Laura Va -
si liu, moderatorul evenimentului, a su-
bliniat c\ „fenomenologia ̀ nv\ ]\ m`n tu -
lui muzical de interpretare este un loc
`n care nu ne putem ascunde, nu pu tem
p\c\li, nu ne putem face o imagine f\r\
acoperire sau o form\ f\r\ fond, este

un fenomen bipolar `ntre alb [i negru”.
Recitalul a fost organizat `n dou\ p\r]i,
fiecare av`nd forma unei dezbateri uni -
laterale. Prima tem\ discutat\ a fost
de osebirea dintre `nv\]\m`ntul de cate -
dr\ sau cel de cercetare [i `nv\ ]\ m`n tul
instrumental, de interpretare muzica l\,
pentru care „profesorul `[i asum\ `n -
treaga fiin]\ a elevului s\u. Elevul este
considerat o individualitate la [le fu -
irea c\ruia ai [anse s\ contribui dac\
e[ti o personalitate, o personalitate `n
domeniu”, a explicat  prof. univ. dr.
Laura Vasiliu.

Dac\ primei p\r]i i-a fost caracteris -
tic repertoriul cu piese post-romantice,
`n cea de-a doua parte compozitorii ale [ii

au fost contemporani, postmoderni[ti.
~n acest timp, publicului i-a fost adre -
sa t\ o `ntrebare despre sti lul interpre t\ -
rii [i semnifica]ia acestuia. „Stilul pre -
supune o rela]ie particular\ cu partitu-
ra care este Biblia noastr\”, a recunos-
cut moderatoarea evenimentului, f\ c`nd
trimitere la diferen]a dintre cunoa[ te -
rea muzicii [i a celorlalte clase unde
„producerea te duce la un exerci]iu, la
un me[te[ug, iar ca s\ ajungi s\ `nve]i
s\ c`n]i `n stil partitura ai nevoie de o
via]\ `ntreag\”. 

Recitalul s-a `ncheiat cu evolu]ia
ansamblului de percu]ie „Alternance”
coordonat de conf. univ. dr. Florian Si -
mion, iar rectorul UAGE, prof. univ.
dr. Atena Elena Simionescu a conclu -
zionat c\ „sala a fost plin\, au fost apla -
uda]i [i atunci o s\ porneasc\ anul cu
sufletul plin cu succes”. 

Daniela VORTOLOMEI

S\pt\m`na trecut\, de joi, 18 oc -
tom brie, au `nceput manifest\rile [ti in -
]ifice organizate de Filiala Ia[i a Aca -
demiei Rom=ne sub numele „Zilele
Aca demice Ie[ene”. Seria de eveni-
mente se afl\ anul acesta la edi]ia a
XXVII-a [i cuprinde aproximativ 30 de
`nt`lniri sub forma unor workshop-uri,
mese rotunde, conferin]e sus]inute de
speciali[ti `n diverse domenii [i sesiuni
[tiin]ifice ale institutelor din cadrul fil-
ialei ie[ene a Academiei Rom=ne.
„Es te o manifestare tradi]ional\, care
devine tot mai ampl\. Edi]ia de anul
acesta se desf\[oar\ pe o perioad\ mai

lung\, de aproape o lun\ [i jum\tate,
deschiderea av`nd loc pe 15 septem-
brie. Conferin]ele vor acoperi `n jur de
17 domenii, printre care [i informatic\,
filologie, antropologie, istorie sau chi -
mie [i vor fi sus]inute at`t de speciali[ti
din ]ar\ c`t [i din str\in\tate”, a de cla -
rat acad. Bogdan Simionescu, pre[e din -
te al Filialei Ia[i a Academiei Rom= ne.

Printre invita]ii speciali la aceste ma -
nifest\ri se num\r\ acad. R\zvan Teo -
dorescu, care a prezentat joia trecut\
conferin]a cu tema „Spiritul academic
ie[ean [i Europa”, acad. Marius Sala,
vicepre[edintele Academiei Rom=ne
[i prof. univ. dr. Valeriu V. Cotea, `n
prezen]a c\ruia s-au s\rb\torit 20 de
ani de activitate a Centrului de Cer -
ce tare pentru Oenologie. Toate mani -
fest\rile pe care le organizeaz\ filiala
de la Ia[i a Academiei Rom=ne [i in sti -
tutele ei s`nt deschise publicului larg. 

Ultimele evenimente `nscrise `n „Zi -
lele Academice Ie[ene” vor avea loc pe

1 – 2 noiembrie, c`nd Institutul de Fi -
lo logie „A. Philippide” va organiza
co locviul interna]ional „Gheorghe Iv\ -
nescu”, la care s`nt a[tepta]i aproape
150 de invita]i.  

Anca TOMA

S-a deschis stagiunea la Arte
� recitalul a fost organizat `n dou\ p\r]i, fiecare av`nd
forma unei dezbateri uni laterale

Festinul Academiei Române
� printre invita]ii speciali
s-au num\r\t [i academi-
cienii R\zvan Teodorescu,
Marius Sala [i Valeriu V.
Cotea

Academicianul Bogdan
Simionescu

~n urma Adun\rii Generale a
Co legiului Medicilor din Rom=nia
(CMR) de joi, 18 octombrie, Mi nis -
terul S\n\t\]ii a aprobat propunerea
de m\rire a salariilor medicilor rezi-
den]i. Astfel, s-a stabilit c\ solicitarea
`naintat\ de pre[edintele CMR [i rec-
torul Universit\]ii de Medicin\ [i Far-
macie „Grigore T. Popa” (UMF) din
Ia[i, prof. univ. dr. Vasile Ast\ r\s toae,
urm\re[te dublarea acestor salarii p` -
n\ la sf`r[itul anului curent [i tri pla rea
lor `n 2013. ~n urma analizei asupra
impactului bugetar pe care l-ar avea
acest proiect, CMR a determinat c\ `n
cazul `n care venitul lunar al reziden ]i -
lor va fi crescut de la 800 la 1.600 de
lei, acest lucru nu se va remarca `ntr-
un mod semnificativ `n bugetul de stat
pe ultimele dou\ luni ale anului. 

Conform protocolului, decizia fi -
na l\ `n acest caz va fi luat\ de Minis -
te rul Finan]elor. ~n cazul ̀ n care a ces -
ta va aproba majorarea solicitat\ de
pre[edintele CMR, suma alocat\ pen-
tru salariile reziden]ilor va trece de la
Ministerul S\n\t\]ii la Ministerul
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Sportului. Aceasta ar trebui s\ se trans -
forme ̀ n fond de burse pentru reziden]i,
activitatea desf\[urat\ de ace[tia r\ -
m` n`nd neimpozabil\. „R\spunsul ofi -
cial al Executivului `n privin]a im pac -
tului bugetar a fost unul pozitiv fa]\ de
cererea noastr\. Am g\sit drept so lu ]ie
convenabil\ mai `nt`i dublarea [i apoi
triplarea, la anul, a salariilor reziden ]i -
lor, iar `n termen de 30 de zile ur mea -
z\ s\ se stabileasc\ dac\ vom `ncheia
sau nu acest acord”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile Ast\r\stoae, pre[e din -
te al CMR. 

~n urm\ cu dou\ s\pt\m`ni, recto -
rul UMF avertiza c\, `n cazul `n care
cererea de majorare salarial\ pentru cei
12.000 de medici reziden]i din Ro -
m= nia nu va fi aprobat\, ace[tia iau
`n considerare demisia `n mas\. 

Anca TOMA

Salarii duble
pentru reziden]i
� venitul lunar va fi
majorat de la 800 la
1600 de lei

RATP, `n plimbare
Nu se poate s\ nu ne plac\ c`t

de pragmatici s`nt cei de la RATP.
Spre exemplu, [tim prea bine c\ `n
loc s\ mai urce dou\ sta]ii, ju m\ ta -
te dintre autobuzele care odinioa -
r\ urcau p`n\ ̀ n Agro nomie se opresc
la Triumf. Dar, fiindc\ s`nt mari,
ca s\ `ntoarc\ s\-[i fac\ ruta `na -

poi, urc\ p`n\ `n rondul de la sta-
tuie, chiar la sta]ia din T`rgu[or-Co -
pou. Dar urc\ goale. Iar s\p t\ m` na
trecut\, pe o ploaie toren]ial\, tot ur -
cau c`te cinci autobuze care aveau
ultima sta]ie la Triumf, ca s\ `n -
toar c\ la palo[ul lui Mihai Vitea -
zul, `n timp ce studen]ii mura]i
a[teptau unul dintre pu]inele care
i-ar l\sa mai aproape de c\mine. 

Colegii no[tri, portarii
Ne plac port\rii noi pe care `i

avem la c\minele de la „Cuza”. Ne-
am `mprietenit cu ei, au `nchis ochii
c`nd mai urc\m cu c`te un amic sau
o amic\ [i n-au chemat niciodat\
poli]ia la petrecerile din sala de lec-
tur\. Vrem s\-i r\spl\tim [i noi [i le
promitem ca p`n\ de Cr\ciun s\ nu

facem nimic care s\ necesite inter-
ven]ia pompierilor, a descarcer\rii
sau a SMURD. 

Cu glet, f\r\ glet
S\pt\m`na asta ne-am sim]it

ceva mai importan]i. Pentru c\ in -
trarea din spate a Casei de Cul tu -
r\ a Studen]ilor e `n renovare a

trebuit s\ intr\m pe intrarea prin-
cipal\. Problema este `ns\ la ur ca -
tul la etaj. Sc\rile pe care urc\m
nu prea ne dau `ncredere [i chiar
dac\ salut\m ini]iativa institu]iei
de a repara pere]ii care st\teau s\
cad\, dar mirosul proasp\t de var
e cam intoxicant. Sper\m doar ca
muncitorii s\ fie nem]i [i s\-[i ter-
mine treaba la timp.



Adev\ratul „sport rege” 
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� pletosul `mi st`l ce[ te numele [i m\ reboteaz\ � adu ce
mai mult cu un tat\ ie[it la b\ut

Pentru c\ trebuia s\ ne `nt`lnim di-
na in te pentru a ne forma o strategie, de -
ci dem s\ ne lipsim de glumele cu Pa las
la care doar c`teva fete r`d for]at la
etaj, [i a[tept\m jos, `ntr-o lumin\ pa l\
numai bun\ dac\ ai probleme cu som-
nul. La scurt timp, apare un b\iat cu un
fes pe cap, sub care `[i ascunde ple te -
le care-i coboar\ pe ceaf\. ~mbr\cat `n
ni[te haine foarte largi, acesta `[i frea c\
m`inile a ner\bdare. Mai apoi afl\m c\
de fapt el este moderatorul evenimen-
tului pentru care am venit [i ne ex pli -
c\ fic\ruia regulile jocului. ~n timp ce
a[tept\m s\ `nceap\ competi]ia, fa cem
o `nc\lzire [i studiem concuren]a din -
tr-o parte `n alta a od\ii cu col]uri ciu -
date. 

Dup\ ce M\d\lina `[i `nvinge o

ad versar\ cu care ar putea rivaliza [i la
fumat, urmeaz\ meciul lui R\zvan. Re-
ac]iile din public dovedesc c\ oponen-
tul s\u, Sorin, are experien]\ [i c\ es te
unul dintre principalii pretenden]i la
titlu. Asemeni unui joc de darts, aces-
ta arunc\ mingiu]a de ping-pong care
aterizeaz\ fix `ntr-unul dintre pa ha re le
pline cu ap\ ale adversarului. ~n timp
ce R\zvan `[i s\v`r[e[te „pedeapsa”,
Sorin ia pozi]ia g`nditorului, doar c\
`n picioare, [i studiaz\ cu grij\ mi[ c\ -
ri le proiectilului. 

Ca `n Angry Birds, min gea zboar\
dintr-o parte `n alta a celor dou\ mese,
din c`nd `n c`nd g\ sind drum spre inte-
riorul recipientelor. Dup\ primele
cinsprezece minute `n care Sorin
pare s\ domine, auzim „Recon fi gu ra -
re”, un cuv`nt de care deja ne plictisi -
sem, iar triunghiul de zece pahare al
lui R\zvan se transform\ `n cinci.
Mai apoi `n trei, `ns\ `ncep\torul re vi ne
`n for]\ [i recupereaz\, ajung`ndu-se
`n final la unu contra unu la pahare.
Inspirat probabil [i de ritmul de hip-
hop care iese zdrav\n din boxe `n tris -
t`nd fanii dubsptep, R\zvan nimere[ te

[i ultimul pa har, calific`ndu-se `n run -
da urm\ toa re.

Pong [i fete
Dup\ mai bine de o or\, vine `n

sf`r[it [i r`ndul meu. Nici bine nu m\
a[ez la mas\, c\ pletosul `mi st`l ce[ te
numele [i m\ rebotez\ `n „Iu lia”, spre
amuzamentul suporterilor. Du p\ ce
`[i cere scuze argument`nd c\ nu a citit
bine, `ncepem `n for]\ [i ochesc primul
pahar. ~ns\ cum berea pe care o
prime[ti `n caz c\ adversarul ni me re[ -
te bine abia dac\ umeze[te cana,
marchez toate bilele [i Livia e nevoi t\
s\ suporte [i ultimele guri din PET-ul
de Noroc. „Bravo Iuliane, for]a sexu-
lui ur`t!”; m\ `ncurajeaz\ moderatorul,
`n timp ce preg\te[te „c`mpul de
lupt\” pentru urm\torii participan]i. 

Chiar dac\ nu am reu[it s\ c`[tig,
`n final fiind eliminat de Meno care se
clatin\ la fel precum mingea, m\ a[ez
cuminte pe unul dintre sc\unele. Data
viitoare am s\ `ncerc s\ fiu mai mult
ca Tiger Woods dec`t Moro[anu.

Iulian B~RZOI

M\ ̀ nscriu pe lista improvizat\ de
c\tre organizatorul pe care mai apoi
aflu c\ `l cheam\ Fratele Frigide -
ru’, la ceea ce spune el r\spicat `n
microfon c\ ar fi cea de-a [asea edi -
]ie a concursului de Beer Pong. De-
[i s`nt sceptic\ la `nceput, pentru c\ `n
afar\ de masa noastr\ [i `nc\ una nu
se mai reg\sesc al]i doritori, `n do ia la
o las la bar `mpreun\ cu sticla de be -
re, pentru c\ dintr-o box\ `mi aud nu -
mele. Al\turi de Simona, adversara
mea, deschidem primul meci al se -
rii [i o las pe ea s\ arunce prima. Nu
din curtoazie, ci mai degrab\ pentru
c\ reflexia verzuie a celor dou\ re -
flec toare care luminau suprafa]a jo -
cu lui nu m\ las\ s\ v\d `n ce di rec -
]ie ar fi mai bine s\ ]intesc. 

Simona reuse[te s\-mi scoat\ trei
dintre cele zece pahare cu ap\ din
triunghi. Acestea se transform\ `n
guri de Noroc, pentru c\ recipientul
pe care ar trebui s\-l primesc plin
n-are mai mult de-un shot. {i-o ]inem
`n tr-un Beer Pong transformat `n
leap [\, `n care din c`nd `n c`nd mai
ni me rim vreo una dintre noi altceva
de c`t taburetele negre [i patr\]oase,
col ]urile meselor sau picioarele
celorlal]i. Chiar dac\ ea conduce cu
pa tru pahare la trei, prin r\susiciri
de ca re nu m\ credeam `n stare,

re u[esc dou\ duble cu pauze `ntre
ele. A[a c\ ne `ndep\rt\m de mas\
f\r\ str`ngeri de m`ini sau `mbr\ ]i -
[\ri [i Fra tele Frigideru’ `mi spune
c\ merg mai departe.

P`n\ `mi vine din nou r`ndul mai
am de a[teptat vreo patru sau cinci
reprize, dou\ dintre ele pu]in mai a -
prinse dec`t restul. Ceea ce `mi atra -
ge aten]ia nu e jocul propriu-zis, ci fe -
lul [treng\resc `n care `[i poart\ C\ -
t \lin, un domn de vreo 40 de ani,
[apca. Are cozorocul la spate [i hai -
na cu dou\ fe]e l\sat\ pe partea sa ro -
[ie, `n `ncercarea de a se amesteca
printre studen]i. Dar aduce mai mult
cu un tat\ ie[it la o bere, care din `n -
t`mplare nimere[te [i la un joc de
b\ut. Cum de la cele dou\ mese mai
r\m`n doar trei concuren]i, dintre cei
care au pierdut, majoritatea pleac\.
R\zvan, Meno [i domnul C\t\lin,
ultimii r\ma[i, au fiecare c`te o arun -
care pentru a vedea cine intr\ `n joc
pentru final\ [i cei care mai s`ntem
`n bar ne adun\m la un loc.

Cu R\zvan `ntr-o parte [i Meno
`n cealalt\, ultimul meci porne[te cu
un avantaj de trei pahare pentru Me -
no, pe care le nimere[te de[i se cla -
ti n\ de c`nd a venit. Doar c\ spre ul -
ti mele nu mai aproximeaz\ bine dis -
tan]ele, iar R\zvan e cel care pri me[ -
te naveta de bere, `nc\ de la `nceput
promis\. Din care ̀ mparte sticle, pen -
tru c\ premiul e la mica `n ]e le gere
ca-ntre prieteni, indiferent de cine
ar fi c`[tigat.

M\d\lina MORARU

Ateriz\m din gre[eal\ mai de vre me
dec`t am stabilit. Dar asta e numai bi-
ne pentru mine [i Iulian, a[a am reu [it
[i noi s\ ne preg\tim c`t de c`t pentru
ceea ce speram c\ va fi o noapte cu
pa hare pline. C`te ceva de la un fast-
food s\ ne umplem stomacurile, un
con cert `n aer liber pe L\pu[neanu [i
parc\ eram c`t de c`t preg\ti]i de a ne
intoxica cu alcool.

Odat\ ajun[i la bar, ne a[ez\m la o
mas\, iar eu `ncep s\-mi arunc ochii
dup\ locul `n care o s\ juc\m pseudo
ping-pong-ul. Un t`n\r cu o barb\ ca
a unui duhovnic [i prea mult\ energie
ne `nscrie pe o foaie, „deocamdat\ s`n -
te]i numai voi [i s-ar putea s\ trebu -
ias c\ s\ juca]i unul `mpotriva ce lui -
lalt”. Dintr-un grup g\l\gios de la o

mas\ mai ̀ ndep\rtat\, se semneaz\ una
din fete, `ncurajat\ de prietena ei, „Hai
Sabina, am v\zut c\ te-ai antrenat deja”.

Dup\ c`teva runde `n care am stat
ca spectator, `mi aud `n sf`r[it numele.
„Urmeaz\ Paul `mpotriva lui C\t\lin,
deci pune]i berile jos [i ]ig\rile la bu ze”,
anun]\ acela[i b\iat energic. ~n fa]a me -
selor m\ a[ez eu [i un b\rbat de aproa -
pe 40 de ani, cu [apca purtat\ invers [i
cu privirea fixat\ pe ]inta lui. Noro cul
meu, am dat din runda `nt`i peste un
veteran al jocului. O moned\ arunca t\
`n aer decide ca adversarul meu s\
aib\ prima `ncercare spre cele zece pa -
hare cu ap\ a[ezate `n form\ pirami-
dal\ `n fa]a mea. Dup\ ce mingiu]a de
plastic este respins\ de pe mas\ `n pal -
ma mea, `ncerc [i eu s\ punctez dar, ca
la fotbal, a luat efect [i dus\ a fost. C\ -
t\lin, lipit de mas\ [i cu bra]ele `ntin -
se p`n\ aproape la jum\tatea terenului,
nimere[te `ntr-unul din pahare, iar eu
s`nt nevoit s\ beau o jum\tate de can\
de bere. 

Mai t`rziu ajungem p`n\ `n mo -

men tul ̀ n care am b\ut un litru din PET,
iar adversarul meu doar o can\ [i pe
mas\ se vede o imagine dispropor ]io -
na t\. Eu cu un singur pion iar C\t\lin
cu [apte. „Ce joc e asta m\, ce b\taie
`[i ia \la `n negru”, se aude un zum z\ -
it din public. Bila ajunge din nou la ad -
versarul meu iar acesta face o ultim\
aruncare, mingea zboar\ prin aer, ate -
ri zea z\ ̀ n pahar [i se rote[te de dou\ ori
`n jurul marginii. Dar cum soarta n-a
fost de partea mea, m\car berea a stat
li pit\ de mine.

Paul ANDRICI

~n boxe url\ muzic\ trance, iar
me sele barului nu s`nt ocupate `n to -
talitate c`nd intr\m, de[i tocmai ce s-a
terminat un eveniment de stand-up
comedy. Fumul `nec\cios de ]igar\
se simte totu[i sufocant. Ne a[ez\m
pe scaune a[tept`nd ca pe ghimpi s-
a nun ]e cineva c\ evenimentul se va
]i ne cu c`t mai mul]i concuren]i,
pentru ca, dup\ un r\stimp, un tip cu
plea t\ [i-un microfon `n m`n\, pe
care prietenii-l numesc „Frigi de ru”,
s\ anun]e c\ va `ncepe concursul de
Beer Pong `n foarte scurt timp. P`n\
se str`ng concuren]ii, pe care rockerul
[i-i noteaz\ tacticos pe foaia pe ca re-o
sprijin\ de un perete, cei care s-au `n -
scris deja `[i iau c`te-o bere. „S\ ne
facem `nc\lzirea, c\ nu [tii c`nd `n -

cep \[tia”, se-aude de la o mas\ de
l`ng\ noi. Localul `ncepe s\ se um -
ple, ni[te moldoveni intr\ veseli [i se
a[az\ la bar. ~i `ntreb\m dac\ vor [i
ei s\ se-nscrie cu noi `n concurs, dar
s`ntem refuza]i. „Noi mergem amu[
s\ bem, `n Baz\, aici am venit nu ma’
s\ bem o bere”.

~ntre timp, dou\ fete s-au dus de -
ja la masa unde se va ]ine concursul.
Pe r`nd, ele ̀ ncearc\ s\ nimereasc\ pa -
harele de ap\ `n care mingea de ping-
pong va fi aruncat\. Imediat, una
dintre ele abandoneaz\ arena, dup\ ce
var s\ unul din p\h\rele. Organi za -
torul ne anun]\ c\ s`ntem prea pu]ini
ca s\ fac\ echipe, a[a c\ va trebui s\
ju c\m unu contra unu. C`nd se
anun]\ startul, ne ridic\m de la mas\
[i mer gem spre cel\lalt cap\t de bar,
ca s\ ne sus]inem colegii. Foarte
bine dispus, Frigi de ru’ `ncurajeaz\
fiecare concurent `n parte, atunci
c`nd `i vi ne r`ndul. Nu trece mult p` n\

pri mul dintre cei doi participan]i care
au des chis jocul dezerteaz\ un mi nut,
pentru a sc\pa de emo]ii. 

Jum\tate de or\. At`t are fiecare
juc\tor pentru a nimeri bila de ping
pong `n cele zece pahare pline cu
ap\ ale adversarului. Cine termi n\
primul, c`[tig\ runda. Cel\lalt trebu ie
s\ bea c`te-un pahar de bere (care une -
ori este, de fapt, jum\tate de pahar)
pentru fiecare minge nimerit\ a ad -
ver sarului. Proasp\t `nfr`nt, unul din -
tre b\ie]i merge la bar [i cere o Sil -
va, spun`ndu-i barmanului: „Zi tu,
Traiane, dac\ se poate-a[a. Era unu
ver sus unu [i m-a b\tut cu dubl\, \s -
ta da ghinion”, apoi toarn\ jum\tate
din b\utur\ pe g`t, de sup\rare. ~n timp
ce fiecare dintre noi ̀ [i a[teapt\ r`n dul,
la concurs se tot `nscriu participan]i. 

Dup\ ce pierde `n fa]a unui prie -
ten de la mas\, Daniel `[i pune hai -
na pe el [i-[i `ntreab\ amicul: „Hai -
de b\, vii la mine? Dau eu un PET,
c-aici v\d c\ nu e pont s\ stai.”

Livia RUSU

Seara golfului 
studen]esc

Cum s\pt\m`na trecut\
nu ne-a prea ie[it cu

alergatul, ne-am `ndreptat
aten]ia c\tre alt sport [i
am ajuns s\ ne `nscriem la
jocurile „ALCOOLimpice”
organizate joi seara `n
Arte Bar. Aici, ne-am chi-
nuit toat\ noaptea s\
ochim c`teva pahare pline
cu ap\, peste care s\
arunc\m cu ni[te bile
ame]ite, `ntr-o competi]ie
de Beer Pong. Miza — o
lad\ plin\ ochi de sticle
de bere.

Concentrare, rezisten]\ [i pu]in Noroc

Baft\ la navet\
� Simona reuse[te s\-mi
scoat\ trei dintre cele
zece pahare cu ap\ din
triunghi

� ca `n Angry Birds, mingea zboar\ din tr-o parte `n
alta a mesei

Din bar `n pu]

La b\ut, cu Frigideru’
� proasp\t `nfr`nt, unul
din tre b\ie]i merge la
bar [i cere o Sil va

� ajungem p`n\ `n mo -
men tul `n care am b\ut un
litru din PET, iar adversarul
meu doar o can\

Dau un pahar plin cu ap\ ppee  uunnuu ll   ccuu  bbeerree

„Reeeconfigurare”
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Opt ani `n b\ncile amfiteatrelor

Situa]ia privind masterul didac-
tic a devenit din nou neclar\ odat\
cu decizia Ministerului Educa]iei
Cercet\rii [i Sportului (MECTS)
de a anula aceste programe. Con form
Legii Educa]iei Na]ionale, maste rul
didactic trebuia s\ preia sarcina De -
partamentelor de Preg\tire al Per -
sonalului Didactic (DPPD) [i tre-
buia s\ fie adoptat odat\ cu startul anu -
lui universitar trecut. ~ns\, din cau za
faptului c\ ordinul a venit t`rziu [i c\
nu a fost conceput\ o metodologie
prin care s\ se explice cum se va rea -
liza instruirea viitorilor profesori,

nu au mai fost organizate nici modu -
lele pedagogice, nici masteratele di -
dactice. Aceast\ situa]ie a creat o
confuzie nu doar `n r`ndul studen ]i -
lor, ci [i `n r`ndul DPPD-urilor, care,
conform Legii Educa]iei Na]ionale
(LEN) nu mai aveau dreptul de a
organiza modulele, de[i C\t\lin Ba -
ba, la acea vreme MECTS, declara
faptul c\ departamentele se vor ocu -
pa de instruirea personalului didac-
tic [i c\ vor ajuta la implementarea
masteratului.

Pentru ca s\ se evite situa]ia din
anul precedent `n care studen]ii nu

s-au putut `nscrie pentru a ob]ine
pre g\tire psiho-pedagogic\, DPPD-
urile au convenit un demers colectiv
pentru anularea ordinului respectiv,
care, conform reprezentan]ilor aces-
tora, nici nu se afla `n concordan]\ cu
legea. „Mai precis, un ordin al Mi nis -
terului nu poate s\ fie mai presus de
lege. Or legisla]ia noastr\ prevede
c\ pentru organizarea unui master mai
`nt`i trebuie depus un dosar de c\tre
universitate [i apoi avizarea acestuia
de c\tre Agen]ia Rom=n\ de Asigu -
rare a Calit\]ii `n ~nv\]\m=ntului
Superior (ARACIS). {i ministerul
voia s\ fac\ masteratele atribuind ci -
fre de [colarizare. Deci, departamen -
tele au f\cut un memoriu colectiv, pe
care l-am semnat [i noi de la Agro no -
mie, c\tre ARACIS. Ace[tia au ac ce -
ptat memoriul nostru [i Ministerul a
tre buit s\ revin\ cu demersul [i a ap\-
rut ordinul acesta care va fi valabil doi
ani de zile” a declarat conf. univ. dr.
Mihai Stanciu, director al DPPD
de la Universitatea de {tiin]e Agri-
co le [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Io -
nes cu de la Brad” din Ia[i (USAMV).

~n mod concret, conf. univ. dr.
Mihai Stanciu face referire la Or -
di nul MECTS nr. 5745 din 13.09.
2012 privind aprobarea metodolo-
giei-cadru de organizare a progra me-
lor de formare psihopedagogic\ `n ve -
derea certific\rii competen ]e lor pen-
tru profesia didactic\. Ordinul stip-
uleaz\ c\ DPPD `[i recapat\ atri bu -
]iile pentru doi ani de zile, p`n\ `n
anul universitar 2014 – 2015, ele fiind
ini]ial desfiin]ate de c\tre Legea Edu -
ca]iei `n contextul `n ca re formarea
psiho-pedagogic\ urma s\ fie prelu-
at\ de c\tre masteratele didactice. 

Doi ani de op]ionale
~n consecin]\, masteratele di dac -

tice nu vor fi anulate, ci am`nate
pentru doi ani de zile, p`n\ c`nd va
exista o metodologie corespun z\ toa -
re de func]ionare [i p`n\ c`nd uni-
versit\]ile vor ob]ine acreditarea de
func]ionare de la ARACIS. Aceast\
am`nare rezolv\ [i problema studen -
]ilor intra]i la facultate `n anul uni-
versitar trecut, 2011 – 2012, care nu
au putut accesa modulul psiho-peda -
gogic [i nu s-au putut `nscrie nici la

masteratul didactic, nefiind urma]i
pa[ii necesari pentru ca universi t\ ]i le
s\ ob]in\ acreditarea necesar\. Ast fel,
p`n\ c`nd vor termina licen]a studen -
]ii care `n 2011 – 2012 erau `n anul I,
masteratele vor fi deja acreditate. ~n
cazul `n care ace[tia nu doresc s\ fa -
c\ masteratul didactic `n 2014 –
2015 [i vor s\ fac\ modulele psiho-
pedagogice, vor trebui s\ pl\teasc\
o tax\ de [colarizare. 

~n ceea ce prive[te curriculumul,
acesta va r\m`ne acela[i care era [i
`naintea desfiin]\rii DPPD-urilor. „Se
va continua cu acest modul, iar c`nd
va fi cazul [i vom primi un ordin, se
va implementa [i masteratul didac-
tic. Studen]ii care au f\cut deja pri mul
an `n acest modul nu s`nt afecta]i `n
nici un fel, a[adar nu o vedem ca pe
o solu]ie de compromis ci mai de -
grab\ ca pe una viabil\. Bine`n]eles
dac\ primim ordin vom relua acest
masterat, dar p`n\ atunci mergem pe
acest program care este deja pus `n
vigoare”, a declarat prof. univ. dr.
ing. Neculai Eugen Seghedin, pro -
rec tor responsabil cu activitatea di -
dactic\ de la Universitatea Tehnic\
„Gheorge Asachi” din Ia[i.

Hibele masterului didactic
Dup\ ce vor trece ace[ti doi ani [i

se va trece la masterul didactic, vi i -
to rii profesori vor trebui s\ ur me ze
opt ani de studii. Mai `nt`i ace[tia ter -
min\ cei trei ani de licen]\, mai apoi
au de urmat doi ani masterul profe-
sional pentru a se specializa `ntr-un
domeniu, dup\ care urmeaz\ al]i doi
ani pentru masterul didactic, iar `n fi -
nal un an de practic\. Acesta din ur -
ma va fi realizat `ntr-o unitate de `n -
v\ ]\m`nt cu care universitatea sau fa-
cultatea are `ncheiat un acord, [i va fi
coordonat de c\tre un profesor mentor.

C`t despre universit\]ile de profil,
este greu de apreciat cum vor reu[i
acestea s\ adune resursele necesare

pentru aplicarea masterului. „Ideea
masterului didactic este bun\, dar ar
trebui reglementat raportul acestuia
cu masterul profesional: poate fi ur -
ma te acestea simultan sau succesiv?
Nu cumva se va ajunge la o concu -
ren]\ neloial\, în sensul c\, dat fiind
c\ pentru a deveni profesor e obliga -
toriu masterul didactic, nu oare vor
disp\rea masteratele profesionale, din
lips\ de candida]i? Apoi, la nivel de
licen]\, nu ar fi necesar un modul psi -
hopedagogic în a[a fel încât absol-
ven]ii s\ poat\ preda la nivel de
gimnaziu? Ce va face un absolvent
de ciclu de licen]\ în matematic\, fi -
zic\, chimie, biologie etc.? C\ nu se
poate încadra ca profesor niciunde,
legisla]ia nu permite acest lucru. A[a -
dar, mai s`nt multe aspecte de l\ mu -
rit”, a completat prof. univ. dr. Con -
stantin Cuco[, directorul DPPD de
la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”.

~n ceea ce prive[te finan]area stu -
diilor, fostul ministru C\t\lin Baba
preciza c\ to]i studen]ii vor benefi-
cia de locuri bugetate [i c\ vor primi
o burs\ de 700 de lei, echivalentul sa -
lariului unui profesor debutant. Mai
mult, `n prezent, urmarea celor dou\
module psiho-pedagogice este gra-
tuit\, at`ta timp c`t studen]ii se `n scriu
`n primul an de studiu, at`t la licen]\
c`t [i la master. Prin urmare, prof.
univ. dr. Constantin Cuco[ conside -
r\ c\ pe acela[i principiu trebuie fi -
nan]at [i masteratul didactic [i c\ „ar
fi necesar ca în bugetele viitoare ale
ministerului s\ se rezerve fonduri [i
pentru a[a ceva. Deocamdat\ legis-
la]ia prevede c\ pentru nivelul al II-lea
studentul va pl\ti taxa de [co la ri za re,
aspect bizar [i discutabil, dar nu avem
ce face, legea – bun\, rea – trebuie
respectat\. Ar fi ]inut de normalitate
ca [i nivelul al II-lea s\ fie gratuit,
dar nu a fost s\ fie”.

***

Chiar dac\ pe moment situa]ia
pare stabil\, este greu de prev\zut cum
vor ar\ta lucrurile peste doi ani c`nd
va trebui s\ se organizeze masteratul
didactic `n condi]iile `n care `n ul ti-
mele [ase luni la MECTS s-au schim -
bat [apte mini[tri, fiecare cu o viziu -
ne proprie asupra legii educa]iei. {i
mai greu de prev\zut este num\rul
studen]ilor care se vor `ncumeta s\
se `nscrie la un astfel de program
`n condi]iile `n care salariul pentru
un profesor debutant a r\mas la fel

de mic, iar eliberarea de posturi este
mo mentan la fel de incert\. 

Iulian B~RZOI
M\d\lina MORARU

Despre masterul 
didactic, peste doi ani

Deoarece exista riscul ca [i anul acesta studen]ii s\ r\m`n\ f\r\ posibilitatea de a
opta pentru o carier\ didactic\, Departamentele de Preg\tire al Perso nalului

Didactic (DPPD) de la universit\]ile din Româ nia au f\cut un memoriu colectiv prin
care au determinat am`narea masterului didactic cu doi ani. ~ntre timp, DPPD-urile [i-
au reintrat `n drepturi [i coordoneaz\ din nou, `n cadrul fiec\rei institu]ii de
`nv\]\m`nt superior `n parte, modulele de preg\tire psiho-pedagogic\. Tot ce le-a
mai r\mas acum universit\]ilor este s\ a[tepte s\ se clarifice `n acest r\stimp felul `n
care vor fi desf\[urate masteratele didactice, ca apoi s\ `ncer ce s\ ob]in\ acredi -
tarea ARACIS necesar\ pentru a le putea organiza. Problema r\m`ne `ns\ `n cazul
studen]ilor care, `n anul universitar trecut, erau `n anul I de studiu [i nu au putut
urma primul nivel psihopedagogic [i care, dac\ vor dori s\ o fac\ de anul acesta,
vor trebui s\ pl\teasc\ o tax\ de [colarizare.

Cu noua lege, catedrele risc\ s\ r\m`n\ goale

� universit\]ile vor putea desf\[ura din nou modulele de preg\tire psiho-pedagogice
� viitorii profesori vor fi forma]i dup\ noul sistem abia din anul universitar 2014-2015



TABLET|6
{i voi ca noi

Tata e de-un optimism bolnav. C`nd
are chef e [i naiv, numai s\ nu-l calci
pe buletin. S\ nu-i spui „mai a min te[ -
te-]i c`]i ani ai, b\tr`ne” nici `n glum\ [i
s\ nu-l crezi `ndep\rtat de mintea nici
u nuia dintre ’\i mai tineri de pe strad\.
E drept, nu l-au `nc\run]it `nc\ anii [i
m\-ntrece la pas mereu, dar nu de asta
]i ne s\ nu-l `mb\tr`neasc\ nimeni.

Ur\[te vorba asta, „tinerii din ziua
de azi”. „Mi se face r\u de la ea, m\
crezi?”, mi-a spus odat\. {i-l cred, fi ind -
c\ se schimonose[te c`nd o aude, parc\
l-ar m\sc\ri cineva pe el. Copiii nu-s,
pentru d`nsul, nici „de \[tia” nici „de
\ilal]i”. S`ntem copii cum a fost [i el,
n u mai c\ avem alte juc\rii [i le plimb\
altfel pe sub ochi. Se `ntreab\ totu[i cum
de, cu toate c\ p\pu[ile au tot mai pu ]i -
ne [nururi [i tot mai multe circuite [i bu -

toane, p\rem a ne fi n\scut cu ele de g`t.
El le-nva]\ ̀ ncet, uneori le desface s\ va -
d\ de ce merg a[a [i altfel nu, alteori le
face s\ mearg\ altminteri. Atunci mi e
mi-e team\ [i nici frica asta nu mi-o pri-
cepe. De ce, `nconjura]i de mici de-a t` -
tea „minuni” pe care el le afl\ abia a -
cum, ne sperie sau ne las\ reci de de sub  -
turile lucrurilor? De ce, la o a di c\, ̀ n vre  -
mea asta a curiozit\]ilor, noi p\ rem a fi
prea pu]in curio[i?

~mi spune c-a `n]eles, `n schimb, c\
„unu’ [i cu unu nu mai fac musai doi”.
C\ ne-am f\urit de la tastatur\ mai mul -
te lumi dec`t `[i poate el imagina. Dar
`nc\ mai crede `n cuv`ntul „prieten”, `n
bl`nde]ea [i-n t\i[urile lui, ca-ntr-o lege
de nestr\mutat. ~ns\, ce-i drept, el nu s-
a logat niciodat\ pe Facebook. 

Tata nu vrea s\-i spui c\ e b\tr`n fi -

indc\, `n nevinov\]ia cutez\toare a g`n -
du rilor lui, [i-a uitat, pe r`nd, nostalgii -
le cu gust de m\m\lig\ [i lapte nefiert.
Nu vrea s\ cread\ c\ tinere]ea lui ar fi
avut acum cu totul alte culori, ci doar
s-ar fi amestecat altfel. Nu vrea fiindc\
sim te c\ dac\ lumea n-ar fi ajuns a[a a -
t`t de repede, el ar fi fost acum mai t` -
n\r dec`t este.

Anca TOMA

Destinul omului nu depinde de
timp, depinde de om.

Tata ast\zi e adolescent. Pentru c\ nu
se `n]elege cu p\rintele vitreg, cei mai
buni prieteni devin peripe]iile. Are chi -
pul unui romantic, p\rul aproape blond
[i l\sat mai lung, ars de soare, ochii a -
d`n ci]i [i buze sub]irele care mai c\ dis  -
par c`nd z`mbe[te. Pu]ini decid s\ se ia
la tr`nt\ cu el, `ntr-o b\t\lie fie de pumni,
fie de argumente. E strategic, cu toate c\
nu demult era `nc\ copil. Vi te za e ceea
ce-l preocup\. Tat\l meu e la `n ceputul
ca  rierei de biker, e prea `n c\ p\ ]`nat [i ne -
 copt ca s\-[i pre]uiasc\ via ]a, deocam  -
dat\ doar o iube[te. 

Mama ast\zi e adolescent\, iar tata
de ja t`n\r. E eminent\ cu toate c\ ple a -
c\ mai des dec`t vine la ore. Via]a din-
co lo de [coal\ `i pare mult mai intere-
sant\. Mai ales c\ s-a s\turat de rolul 
ci o  rii albe printre c`rdul cron c\ ni to ri -
lor ne gri. O tot `nnebune[te lumea din

jur s\ se fac\ fotomodel, frumuse]ea ei
e s\l ba ti c\, iar azi lumea caut\ tipare ex -
cep  ]io  nale. ~nalt\ [i supl\, are ochii mari
[i ne gri care-i fac pielea [i mai alb\, iar
de dup\ talia sub]iric\ r\sar cre]ii cas-
tanii [i mari. Le-a urmat deja sfatul, dar
`nc\ nu [tie c\ mai t`rziu va `n ]e le ge c\
e prea neobi[nuit\ chiar [i pentru mod-
elling.  

Un biker [i un fotomodel, prea de -
par te unul de altul, mai ales c\ sunt n\s-
cu]i la zece ani distan]\. Dar odat\, pa -
siu nea lui tata o s\-l arunce at`t de ta re
`nc`t va zbura [i pe l`ng\ gura mor]ii,
iar mama dintre chi]ibu[uri pe tocuri ` -
nal te [i rost `n via]\ va alege valoarea
rea l\. Pentru ca ei s\ se `nt`lneasc\ din
nou, dup\ acela[i scenariu, `n orice de -
ce niu.

Timpul e doar un mijloc cu care
parcurgi destinul.

Daniela VORTOLOMEI

{i acum `mi amintesc c`nd tata a
venit la bra] cu un Terminator, plin de
z\pad\ pe cutie, iar cele 10 minute `n
care am a[teptat ca platforma s\ ating\
„temperatura camerei” parc\ au durat
o eternitate. Jucam Mario pe r`nd, de
la mic la mare, fiecare “cu via]a lui”, `n -
s\ nici eu nici Daniel nu am reu[it vre-
o dat\ s\-l ]inem pe instalatorul mus t\ cios
departe de pericole la fel de mult pre-
cum reu[ea tata. Se ferea de to]i „huli-
ga nii” [i masacra fiecare dragon cu le -
je ritate, de parc\ el ar fi f\cut jocul.

Mai t`rziu c`nd a ap\rut calculato -
rul [i avea chef  „de `mpu[cat”, intra `n -
tr-un Medal of Honor sau Call of duty,
se furi[a `n s`nul taberei inamice f\r\
s\ conteze dac\ misiunea `i cerea doar
s\ fure ni[te documente, [i umplea de
gloan ]e toate creaturile pixelate ce `n -
dr\z neau s\ mi[te. Degeaba am `ncer-
cat `mpreun\ cu fratele meu s\-l `n v\ ]\m
s\ mearg\ pe WASD, c\ el tot s\ge]ile
folosea, iar noi ne amuzam teribil c`nd
st\tea [i un minut p`n\ ce g\sea o anu-
mit\ tasta, sau c`nd `ncerca s\ se mi[te
cu tot cu scaun, pentru a p`ndi inamicii

ascun[i dup\ col]uri, av`nd un creion
uitat dup\ urche. 

Acum, dac\ prin vreo nu-[tiu-ce ciu -
d\]enie s-ar `nt`mpla ca tata s\ aib\ ia -
r\[i 20 de ani, s`nt sigur c\ ar fi cu a ce -
la[i creion dup\ ureche, ̀ ns\ ̀ n loc s\ no -
teze liste cu robinete, ]evi, conectori [i al -
te dr\covenii ale instalatorilor, ar avea
ca iete pline cu schi]e in gi ne re[ti. Spre
de osebire de mine, ar fi prezent la timp
la toate cursurile, ar cump\ra de fi e ca -
re da t\ bilet la tramvai, [i s-ar pune
bine cu fiecare portar. Nici de jo curi n-
ar fi ui tat. Nu de alta, dar am auzit c\
anul \sta la eSports (Electronic sports),
fondul premiilor a fost de trei milioane
de dolari. P\cat. Ar fi fost un plan bun ̀ n
caz c\ treaba cu ingineria n-ar fi mers.

Iulian B~RZOI

F\r\ praf pe umeri 
� a `n]eles, `n schimb, c\ „unu’ [i cu unu nu mai fac 
musai doi”

Ceasornicul pe contrasens
Tata trebuia s\ fie gamer

Am fost acuza]i de at`tea ori c\ s`n -
tem pro[ti ̀ nc`t am ̀ nceput s\ o credem.
Adev\rul este `ns\ c\ s̀ ntem moi [i slabi.
Mi[carea studen]easc\ din Ro m=  nia
se rezum\ ast\zi doar la aderarea la or -
ganiza]ii f\r\ nici cea mai mic\ di rec -
]ie. Proiecte, str`ngeri de fonduri, ba -
luri, petreceri, toate bune, frumoase,
poa te [i utile sau cu siguran]\ cari-
tabile. ~n s\, din punct de vedere al
impactului a supra societ\]ii `n care
tr\im, activi t\ ]i le acestor asocia]ii, ligi
[i ONG-uri s`nt, din p\cate, degeaba.
Iar cele ca re mai mi[c\ s`nt m`nate din
spate de a]e po litice at`t de `nc`lcite
`nc`t ni se pa re normal felul `n care
liderii marilor or ganiza]ii studen]e[ti
na]ionale a jung s\ fie ̀ nrola]i ̀ n partide
politice din mo mentul `n care `[i aga]\
dm plo mele-n cui. 

Dar a fost o vreme, a studen]iei p\ -
rin]ilor no[tri, c`nd ace[tia, membrii
de partid sau nu, [oimi ai patriei sau
pioneri, `[i aruncau adida[ii cu [iretu -
ri le `nc`lcite pe copacii din campu suri
pentru a protesta. O vreme ̀ n ca re a ce[-
tia ie[eau `n strad\ nu doar pentru drep -
turile lor, nu pentru burse, locuri bu ge -

tate sau ap\ cald\ `n c\mine, ci pentru
drepturile tuturor rom=nilor. Iar o
alt\ ge nera]ie de studen]i, ceva mai t` -
n\ r\, a murit `n pia]a public\ pentru
ca noi ast\zi s\ pict\m trotuare cu creta
pentru a promova lupta `mpotriva
`nc\lzirii globale. Sau s\ trimitem zece
mii de o rigami `n Japonia pentru a-i
consola pe oamenii care au pierdut
totul `n ur ma unui tsunami. 

Cu o zestre at`t de `nc\rcat\ `n spi -
nare, nu putem dec`t s\ ne resemn\m
cu g`ndul c\ da, s`ntem slabi, foarte
slabi. ~n toat\ globalizarea care ne `n -
conjoar\ s`ntem mai preocupa]i s\ ple -
c\m cu primul tren Erasmus, s\ fa -
cem schimburi interculturale, dec`t s\
st\m acas\ [i s\ `ncerc\m s\ ne-ap\r\m
cul tu ra [i valorile pentru care al]ii s-au
zb\ tut. Mi-ar pl\cea s\ cred c\ dac\ `n
lo cul nostru, ast\zi, ar fi p\rin]ii
no[tri, nu s-ar l\sa sup]i de v`ltoarea
In ter ne tului, nu li s-ar lipi degetele de
ta ble te, nu s-ar r\t\ci prin Europa [i
ar lupta pen tru ca studen]imea s\ vor-
beasc\, din nou, `n numele celor vitre-
gi]i [i ne drep t\]i]i `n ]ara aceasta. 

C\t\lin HOPULELE

Manifestul celor
necura]i

� e prea `nc\p\]`nat [i necopt ca s\-[i pre]uiasc\ via]a,
deocam dat\ doar o iube[te.

� nu putem dec`t s\ ne resemn\m cu g`ndul c\ 
s`ntem slabi

� ne amuzam teribil c`nd
c\uta o anumit\ tast\

Are pielea lucioas\ [i sclipe[te
sub razele soarelui care cad pentru
prima dat\ pe ea. Picioarele `i s`nt
negre [i f\r\ urm\ de praf, iar hai ne -
le ei miros a nou. Nu [tie c`nd a ve -
nit pe lume [i nici nu [tie cine-i s`nt
p\rin]i, dar t`nje[te s\ slujeasc\ pe ci -
neva. Ar prefera s\ aib\ o cas\ a ei,
chiar [i f\r\ `nc\lzire, mobil\ sau bi -
be louri. Nici de curent nu are ne vo -
ie, ci doar de patru pere]i s\ o a pere
de v`nt [i un acoperi[ s\ o protejeze
de ploaie. Dac\ ar [ti c\-i hr\nit\ me -
reu, iar st\p`nul ar avea grij\ de ea [i
de cas\ s-ar lipsi. {tie c\ poate `n -
frun ta fur tunile, iar frigul nu-i p\ trun -
de prin pielea groas\.

Brusc simte o atingere pe spate a -
poi un clinchet metalic. O r\sucire de
cheie [i inima i-o ia la galop. Se sim -
te vie cum nu a mai fost vreodat\ [i
dintr-o dat\, pentru `nt`ia oar\ pi cioa -
rele `ncep s\ i se mi[te, la `nceput
mol com apoi tot mai rapid. Se simte
cea mai rapid\ dintre toate, c\ci [tie
c\ tinere]ea-i garantat\ pentru ea. Ci -
ne ar putea s\ o-ntreac\ acum c\-i a -
l\turi de un st\p`n? Simte [i c\-i cea
mai `n]eleapt\ din toate, c\ci a a[ -
tep tat at`]ia amar de ani s\-[i p\ r\ -
seas c\ culcu[ul [i a auzit ea odat\ c\
tim pul te face mai `n]elept. 

Pe m\sur\ ce prinde vitez\ pie -
lea `ncepe s\-i vibreze u[or. Ce bi ne-i
s\ simt\ v`ntul `n fa]\! Ce sf`nt s\ sim -
t\ asfaltul sub t\lpi [i ce bine-i s\ fie
st\p`na [o[elei. Deodat\ picioarele-i
`ncetinesc, iar apoi se opresc cu to -
tul. A nimerit `ntr-o parcare plin\ de
oa meni care o `nconjoar\ `ntr-o cli -
p\. Bli]uri apar de peste tot, iar ti ne -
rii vor poze cu ea [i nu `n]elege de
ce. Doar remarca unuia o l\mure[te
`n final. „Frumoase ma[inile de e po -
c\, dar timpul lor a apus”.

Andrei MIHAI

La fel ca toate lucrurile c\rora le-au trecut tinere]ile, p\ -
rin ]ii no[tri se uit\ `ng\duitor la lumea pe care p\rem

s\ ne-o fi cl\dit de capul nostru. Poate nu doar o dat\
s-au `n trebat cum ar fi p\[it ei pe drumurile astea noi,
iar mul]i au `ncercat s\ poarte v`rsta noastr\ m\car `n
suflet dac\ nu [i pe chip. Noi [tim, `ns\, c\ dac\ p\r i n -
]ii ar fi fost acum de-o seam\ cu noi, studen]ia noastr\
cu toate ma[in\riile ei ar fi p\lit `n fa]a lor. 

� a fost o vreme c`nd p\ -
rin]ii no[tri `[i aruncau a di -
da[ii pe copaci pentru a pro -
testa � cei mai buni pri-
eteni devin peripe]iile � `n
vre  mea asta a curiozi t\ -
]ilor, noi p\ rem a fi prea
pu]in curio[i

Ar face orice s\ ]in\ c`tu[i de pu]in pasul cu noi

Ar `nv\]a [i tastele p`n\ la urm\
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Din suflet
de tabl\

� o r\sucire de cheie [i
inima i-o ia la galop

C`nd trunchiul se face aa[[cchhiiee
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Culorile stagiunii ie[ene  

Lupii, scufi]ele, z`nele [i toate
n\z b`tiile care p\c\lesc ochii copii -
lor la Teatrul Luceaf\rul nu s`nt de -
c`t pe jum\tate cele de pe scen\. Via ]a
lor de poveste se c`nt\ de undeva de
sus, `n sala principal\, dintr-un cub
as  cuns parc\ `n c\ptu[eala `nc\perii. 

Iulian Hardon a urcat de patru ani
acolo, `n cabina de sunet, `ns\ trep te -
le teatrului le-a `nv\]at `n mai bine

de dou\ decenii. A pornit de la teh ni -
c\ de scen\, m`nuind ma[in\riile pe
ca re micii spectatori nu trebuie s\ le
va d\. P\[e[te sprinten, `nviorat parc\
de toate c`ntecele juc\u[e pe care le-a
rulat at`]ia ani [i-mi deschide u[a grea a
camerei de `nregistr\ri. ~n spatele a  -
fi[elor cu spectacole de demult, pe -
re]ii colora]i de timp `nchid `ntre ei o
li ni[te netulburat\, iar din `nc\perea
sur  d\ microfoanele tac. „Dup\ ce `n -
re gistr\m, eu r\m`n singurel aici [i-n  -
cep s\ m\ joc. Vocile trebuie cu r\ ]a te
de [oapte, de oftat [i respira]ie a poi su -
pra  puse melodiei”, `mi explic\, m\ su -
r`n d cu privirea aparatele din jur.

„Dac\ nu faci totul mecanic [i tr\-
ie[ti piesele, ajungi s\ [tii [i textele [i
c`ntecele pe de rost. De-aici, de sus,
trebuie s\ ascul]i actorii [i sala, dar [i
s\ le sim]i”, `mi spune el, cu pasiu nea
unui  pianist a c\rui `nfl\c\rare nu se
arunc\ pe clape ci peste butoane [i des -
f\[ur\toare scrise de m`n\. Se des -
chi de apoi [i-a doua u[\, a cabinei de
su net. Sala mare se `ntinde sub ochii
no[ tri, b\tr`n\, cu scaunele goale p` n\

la urm\toarea strigare. ~[i deschide bra -
]e le spre ea, spre pere]ii capitona]i cu
plu[ care absorb [i `mpr\[tie su ne  tul
`ntr-un fel anume pe care el tre buie
s\-l asculte r\bd\tor, ca pe-un prieten
vechi. „Se fac probe `nainte de orice
spectacol, `ns\ c`nd sala se um ple,
nimic nu se mai aude la fel.”

Case printre pitici
~n timp ce cobor`m o spi   ral\ str`m -

t\ de sc\ri, g\l\gia cald\ din sala mi -
c\ ne `nv\luie. Zeci de picioru[e frea    -
m\ t\ odat\ cu `nc\perea `ngust\ [i gla -
 surile fredoneaz\ deasupra u nui ne -
ga  tiv venit dintr-un cub mic de la mar -
 ginea r`ndurilor de scaune. A tre   ia c\ -
su ]\ a lui Iulian Hardon se pier de prin -
tre copiii pe care el `i `ndr\ ge[ te din tot -
deauna. Aici e aproape de ei, „u   neori
m\ v\d, ne mai [optim c` te ce va `n
joac\”. Le [tie alinturile, le ̀ n ]e le ge nes -
tatornicia [i `i lini[te[te cu mu  zic\

clasic\ `nainte de pies\. „Iar pri mul
sfert de or\ din spectacol e sf`nt.
Atunci `i furi [i-i ag\]i de pies\. Da -
c\ nu, eu `i mai trezesc pe parcurs,
intensific o scen\ printr-un sunet mai
puternic [i s`nt prin[i din nou”, su r` -
de el, amuzat de imaginea s\lii `nfio-
ra te de-o emo]ie care se-ascult\. 

Sunetistul „Luceaf\rului” nu-i
unul din oamenii din spatele scenei,
de [i nu st\ `n lumina reflectoarelor.
Re tras, a[a cum `nsu[i spune, `n tur-
nul lui de muzic\, a devenit vocea
tea trului [i `[i ad`nce[te printre g`n -
du ri, cu fiecare reprezenta]ie, gla su -
ri le p\pu[ilor [i-a tuturor eroilor de -
cu pa]i din basme. Iulian Hardon le
`n  sufle]e[te cu dib\cie, a[ez`nd peste
cre[ tetele actorilor lumile pe care ni ci
cuvintele, nici culorile decorului n-ar
reu[i, singure, s\ le deseneze.

Anca TOMA

C`ntecul din 
camera surd\ 

La `nceputul toamnei,
arti[tii teatrelor [i

operei din Ia[i au `m br\ -
cat croieli ne-mai-purtate
[i au deschis por]ile cu
mai mult\ for]\ dec`t de
obicei. ~ns\, `n afar\ de
oamenii din prima linie,
furnicarul care le d\
acestora o parte din
via]\ se afl\ `n culise.
Fie c\ schimb\ costume,
aplic\ machiajul sau
aranjeaz\ de co rul, f\r\
ei personajele nu s-ar
mai `ntrupa pe scen\ at`t
de frumos.  

Femeia c\runt\, care intr\ ̀ n ̀ n   -
c\perea plin\ cu p\pu[i ca la ea a -
ca s\, aprinde luminile [i [terge ma  sa
cu m`na, `n timp ce spu  ne c\ teatrul
este marea dragoste a vie ]ii ei. F\r\
s\ fie trecut\ de cincizeci de ani, Ma -
riana Laz\r este cos tu mi  er la Tea -
t rul Na]ional. „Fratele meu a ter-
mi nat Regie acum 27 de ani, iar
al\turi de el mi s-a insuflat dra gos -
tea pentru lumea de acolo. C`nd am
ajuns `n anul `nt`i [i i-am v\ zut pe
Olga Tudorache, Octavian Co tescu,
Amza Pelea, Dinic\, Ra du Beli ga n,
colo[ii ace[tia ai scenei, parc-am
avut o senza]ie de magnet.”

A `ncercat pre] de ani buni s\
se ̀ n de  p\rteze de lumea teatrului, dar
f\  r\ succes. Nici ofertele de munc\
mai bine pl\tite, nici programul fix
[i mai u[or de la serviciu nu au con -
vins-o. „Dac\ plec de aici, mun ces c
`ntr-o uzin\, fac un [urub toa t\ via -
]a. Aici plec acas\ cu sufletul `n -
c\rcat. M\ consider un om bogat,
ce-mi d\ mie teatrul nu se compar\
cu nimic”. {i Mariana Laz\r nu a
ple cat, ci a r\mas s\-[i depun\ toat\
dedica]ia `n munca dintre acte, `n
`nfrumuse]area ]inutelor persona -
je  lor. „Schim b\rile de act s`nt `n
frac ]i u ne de secund\, actorul este
`n c\r cat de performan]a de pe scen\.
Eu de vin efectiv pielea lui. ~n mine
es te baza. Dac\ ratez schimbarea,
stric un spectacol.”

Trezirea gongului
Abonament la teatru avea din

cla sa a noua, iar din clasa a cin cea
se apucase de citit opere dra matice
cunoscute. „Nu `n ]e le gea m nimic
din ele, s`nt sigur\, iar a cum ajut la
pu nerea lor `n scen\. Ca s\ vezi
cum este [i cu destinul.” ~[i a min -
te[ te de o pies\, printre pri mele, la
ca re a mers din curiozita te. „Ve ni sem
cu colegi pe care i-am che mat [i,

`n primul spectacol, `n ro lul prin ci -
  pal era marea doamn\ a sce nei ro -
m= ne[ti, Anne Tron che. Am v\zut
a    tun ci scena plin\ de flori, un co -
vor de flori `nalt de centi me tri `n -
tre gi, m\ ridicasem s\ v\d, va luri de
oa meni care aplaudau [i pl`n geau.
{i acum mi se face pielea de g\i n\”,
`mi poveste[te femeia cu o chi mari
[i bl`nzi, `nc\ ar\t`nd cu dou\ de -
ge te grosimea stratului de flori. 

La fel a fost [i la deschiderea
tea  trului din toamna aceasta, dup\
ani ̀ n care Na]ionalul a fost ̀ n re no -
 var e. „C`nd s-a b\tut primul gong,
i  nima era-n timpan, totul era r\s co  -
lit ̀ n mine [i mi-au trecut prin cap ca
un flash to]i actorii pe care i-am cu -
noscut”, `mi zice femeia din fa]\,
fre c`ndu-[i m`i ni le. Re cu noa[ te a -
cu m c\ „nea’ Teo V`lcu”, a[a cum `i
spune uneori fostului di   rector, a -
vea dreptate s\ o g\ seas c\ contam-
i nat\ de virusul cor ti ne lor care cad
`n aplauze lungi. Actorii `i iu be[te
ca pe propria familie g\ sin d c\, `n
turnee, ei s`nt ca ni[te fra]i. A cum
femeia a `nceput s\ `nve]e me  seria
celor pe care, de an intregi, `i schi m -
b\ `n frac]iuni de se cun d\. Iar sea ra,
c`nd ajunge a ca s\, dup\ cursuri [i
spectacole, a doar me `n fa]a DVD-
urilor cu interpret\ri ve chi, `n dis-
tribu]ii celebre [i actori pe care `i
ajuta c`ndva s\-[i poarte ve[ min te le.

Livia RUSU

19 mantii `ntr-o secund\  
� a `ncercat pre] de ani
buni s\ se `n de  p\rteze de
lumea teatrului, dar f\  r\
succes

„~mi plac oamenii colora]i”, `mi
spune Cristina Hohan cu un z`m -
bet ce i se asorteaz\ cu nuan]a de o -
r anj  a p\rului. Pare un ac tor cuprins
de ner\bdare, care a[ tea pt\ s\ i se
dea semnalul pentru a ur ca pe sce -
n\. Iar lumina o [i ajut\. Do ar c\ tea -
trul `l `ndr\ge[te mai de gra b\ pen-
tru fe]ele pe care le-a colo rat [i a ran -
jat `n c`teva spectacole [i c\ rora le-
a scris, al\turi de regizor, ro lul de per -
sonaj, folosind alte con de e, rezis-
ten te la ap\. 

S`nt cinci ani de c`nd s-a `ntors `n
Ia[i, pentru c\ „nu m-a[ vedea tr\  ind
în alt\ parte”. De c`nd avea 20 de ani
picteaz\ chi pu ri a[a cum a `nv\]at la
Am sterdam, unde a urmat o se  rie
de cursuri de specialitate. Din ̀ n t`m  -
pla re a ajuns [i prin culisele Tea tru -
lui Cub, recomandat\ de prie te ni. Ai ci
pe l`ng\ machiaj, a jucat [i `n „Visul
unei no p ]i de va r\” pentru c\ era im -

pli cat un num\r mare de per so naje.
„Am ales al\turi de Ra du A fri m trei
ti pologii feminine, care tre bu iau s\
a par\ [i s\ fie diferite.”, `mi spu ne
Cris tina referindu-se la La dy Ga -
ga, Marilyn Monroe [i Amy Wi -
ne house, care au trebuit in  te gra te `n
at mosfera shakespearian\.

Mi-o d\ ca exemplu [i pe Ele na,
din „Visul unei nop]i de var\”, care
era jucat\ de un b\iat [i pentru care
ma chiajul nu trebuia s\ fie unul e xa -
gerat, „ca cel al unui travestit, ci mai
mult s-a mers pe latura de andro-
gin”, c\reia doar i s-a sugerat ideea de
feminin, „pentru c\ ̀ n final ̀ ]i dai sea -
ma c\ fizic, tot b\iat este”.

{i tot a[a aflu c\ pentru un ma -
chiaj de teatru e nevoie s\ fie [i ea
pre zent\ la c`teva repeti]ii, iar cele
mai importante s`nt ultimele ` nain te
de premier\. La care asist\ din sca unul
de spectator pentru a observa cum
cad luminile [i care este distan]a ac -
torului fa]\ de public sau diferen ]e le
dintre nuan]e, pentru a [ti mai apoi
c`t de intens va fi conturul ochilor sau
c`t de mult alb `i va trebui pentru ten,

ceea ce difer\ de la un spectacol la
al tul. Iar dac\ actorul va primi un
pa har cu ap\ `n fa]\ sau va transpira,
Cristina trebuie s\ fie prezent\ `n
culise pentru a-i retu[a machiajul.
Cum [i cei din rolurile secundare
de vin elemente importante `n ta -
blo ul pe care `l creaz\, `n „Il Cam -
pa nello” a avut actori tineri care tre -
buiau s\ apar\ ca b\tr`ni [i iar da to -
ri t\ machiajului puteai s\-]i dai sea ma
de rolul lor. {i dac\ ace[tia d\ de au im -
presia de fundal, „puteai des  coperi
da c\ ]in locul unui obiect de mo bi -
li er sau fac parte din vreun ba sm”.

A fost la r`ndu-i pe scen\, `nc\
de c`nd avea 15 ani, dar nu `n tea tre,
ci pe podiumuri la prezent\ri de mo -
d\ [i a defilat `n croieli semnate de
case precum Cavalli sau a filmat
spoturi publicitare prin Monte Ca r -
lo. Dar a str`ns prietene[te m`inile
ce lor care au ajutat-o, a ag\]at co -
lec  ]iile de-un cui [i s-a `ndreptat spre
make-up c`nd [i-a dat seama c\ ro -
lul de model nu i se mai po tri ve[ te.

M\d\lina MORARU

Masca oamenilor din ssppaattee ll ee   sscceennee ii

~n ultimii patru ani, Iulian Hardon a vorbit limba „Luceaf\rului”  

Pudr\ pentru nasuri de carton
� ca s\ fac\ un ma chiaj
de teatru, e nevoie s\ fie
pre zent\ la c`teva repeti]ii

� „vocile trebuie cu r\ ]a te
de [oapte, de oftat [i de
respira]ie”

Costumele s`nt amprenta epocii

� „dac\ nu faci totul mecanic [i tr\ ie[ti piesele, ajungi
s\ [tii textele pe de rost” � Cristina asist\ ca spectator
pentru a observa cum cad luminile `n sal\

Reflectoarele finiseaz\ machiajul



OPINIA VECHE: S`nte]i o fire
solar\?

VALENTIN CIUC|: Da, structu ra
mea este `n lumin\! Fiindc\ `ntotdeauna
am socotit c\ binele [i adev\rul s`nt ce le
care ne mai dau o [ans\ s\ fim ni[te oa-
 meni normali. E at`t de simplu [i at`t de
pl\cut s\ sim]i c\ e[ti `ntre ceilal]i. C`nd
devii o personalitate izolat\ sau orgolioa -
s\, pierzi aceast\ bucurie. Eu cred c\ fru-
muse]ea vine, de fapt, din dialogul unor
oameni care, la un moment dat, se `n t`l -
nesc ̀ n idealuri, se sus]in atunci c`nd au
inevitabilele e[ecuri [i `mplinesc prin
via]a lor ideea minunat\ a prieteniei. Nu -
mai c\, vede]i, r\ul se asimileaz\ u[or.

O.V.: De ce spune]i asta?
V.C.: Cred c\ r\ul e o chestiune ca -

re ]ine de `ns\[i modul `n care oamenii
interac]ioneaz\. Fiindc\ fac loc dublului:
exist\ `n comunicare un element de su -
prafa]\, de fa]ad\, care nu e niciodat\ ino -
fensiv, deoarece determin\ ceva [i `n
ad`ncurile mai subtile; acolo, `n ad`n -
curi, din pricina dublului, mereu ceva
se stric\. Apare kitch-ul. ~n sensul c\
totul se deformeaz\ [i ceea ce numim
armonie, naturalitate, consisten]a adev\ -
rului `ncep s\ dispar\, ceea ce conduce
la o stare de generalizare, dar [i de re-
 volt\. Se `nt`mpl\, da, s\ ne revolt\m,
exist\ perioade pasagere `n care oa me -
nii `ncearc\ s\ salveze demnitatea per-
soanei, dar [i demnitatea persoanei unei
colectivit\]i, dac\ nu chiar un principiu
universal. Eu cred c\ noi, oamenii, ne-
am n\scut `n spiritul divin, dar cu mul -
te [i `ngrozitoare lucruri care ne-au
mar cat istoria. 

E vital s\ ai `ncredere `n
lume, ca s\ po]i tr\i armo-
nios

O.V.: V\ g`ndi]i la o istorie prin
r\u?

V.C.: Nu, dimpotriv\, m\ g`ndesc la
istoria prin bine pentru c\ spiritul pozi -
tiv al fiec\ruia dintre noi nu face altceva
dec`t s\ tr\iasc\ `ntr-o utopie. Ne pr o ie -
ct\m `nspre valorile absolute [i fie ca re
realizeaz\ c`t poate, dar tendin]a de-a
face binele trebuie s\ r\m`n\ perma-
nent\. Aceast\ tendin]\ constant\ de-a ne
`ndrepta spre bine, chiar dac\ nu-l
atingem, cred c\ e ceea ce ne asigur\ un
destin, ca umanitate. Dac\ n-ar fi as ta,
ne-am distruge imediat. Tendin]a de-a
face binele trebuie s\ ]in\ de instinctul
nostru de supravie]uire. Numai tr\ind
`ntr-o utopie putem diminua distru ge -
rea, ne putem `ndep\rta de r\u. Eu cred
c\ a tr\i `n armonie, asta `nseamn\: s\
ai m\sur\, `n general, [i aten]ie s\ p\s -
trezi propor]iile `ntre diferitele segmen -
te ale vie]ii.

O.V.: Vorbi]i despre principii an-
 tice. S`nte]i vechi.

V.C.: Poate c\ dau dovad\ de un
idealism `nvechit. Dar s\ [tii c\ eu fac
permanent, `n `nt`lnirile publice – [i am
destule, `]i dai seama, `n jur de 200 de
vernisaje pe an – acest exerci]iu al re -
amintirii, al recuper\rii armoniei.

O.V.: Crede]i c\ d\ruind, ve]i do -
b`ndi?

V.C.: P\i cum s\ comunici mai bi -
ne dec`t d\ruind?! Exact! {i nu e o re-
 toric\! Unii o folosesc `n diferite

`m pre jur\ri, ca s\ aib\ nu numai o imag-
i ne foarte bun\, dar [i micile avantaje
care deriv\ din afi[area generozit\]ii. Toa -
t\ lumea alearg\ acum dup\ o imagine,
`nchipuindu-[i c\ imaginea poate fi di -
sociat\ de propria lor personalitate. De
fapt, ea vine de la sine. Este consubstan -
]ial\ fiin]ei noastre. A[a cum e[ti pe
din\untru, a[a e[ti [i pe dinafar\. Nu po]i
fi r\u [i construit din permanente di le -
me care nu se mai pot revolva [i s\ ofe -
ri, totu[i, celorlal]i, optimism, afi[`nd o
imagine pozitiv\. Eu cred c\ e vital s\
ai `ncredere `n lume, s\ sim]i bucuria
de-a `nt`lni, pentru a putea tr\i armonios.

Primul tablou pe care l-am
v\zut a fost icoana

O.V.: V\ place Grecia Antic\?
V.C.: Nu doar c\ `mi place, dar de

fiecare dat\ c`nd am ajuns `n Grecia,
am tr\it un sentiment al ctitoriei, un sen-
timent c\ m\ aflu acolo unde lucrurile
dureaz\. Fiindc\ noi admir\m ruinele,
dar `n mintea noastr\, automat, con-
figur\m o stare de spirit care include fi -
lo so fii care tr\iau acolo.  Ei au marcat
lu mea pentru totdeauna! Fiindc\ noi,
oa me nii, ne-am n\scut din comunicare.
Ci neva a spus: „bun\ ziua”, cel\lalt a
r\s puns, iar oamenii s-au `mprietenit [i
din prietenia lor s-au n\scut viziunile
asu pra lumii pe care ne baz\m cu to]ii.
~m p\r t\[indu-le, noi ̀ n[ine devenim pri-
eteni cu aceia dint`i, fiindc\ ne afl\m `n
afinitate de idei cu d`n[ii. Poate c\ de
aceea mi-am [i ̀ ng\duit – cu obr\z ni cie,
a[ putea spune – s\ scriu tot ce am scris.
Fiindc\ am constatat c\ `n pei sa jul cul-
tural rom=nesc n-au existat c\r ]i le de
referin]\ [i, mai ales, ̀ n privin]a culturii
vizuale, am tr\it secole de-a r`ndul
hr\nindu-ne din studii vechi. Am con-
statat c\ Rom=nia nu are o Istorie a
Artei [i-am zis: domnule, dac\ tot m\
ocup de art\ [i Cineva de sus mi-a dat
posibilitatea de-a `n]elege lucrurile as -
tea poate ceva mai nuan]at dec`t al]ii, poa -
te cu o doz\ de `ncredere aprioric\ `n
ar t\, trebuie s\ fac ceva! {i a[a am scris
is toria artei europene, de la Giotto (n.
red.: pictor [i arhitect italian, 1266-
1337) la Bernard Buffet (n.red.: pictor
francez expresionist, 1928-1999).

O.V.: A]i scris si istoria artei ̀ n  Ia[i,
`n Bucuvina, `n Modova... Nota]i `n
multe articole c\ lumea de azi este

una a degr\d\rii. Istoria artei v-a des -
chis al]i ochi `nspre prezent?

V.C.: Am constatat cum de la natu-
ralitatea `nceputurilor [i p`n\ la mo men -
tul prezent, lumea, de fapt, a `naintat `n
interiorul fenomenului artistic. Dar as -
ta e evident abia `n momentul `n care
a[e zi al\turi caractere diferite, talente
diferite, voca]ii diferite. Abia atunci `]i
dai seama c\ exist\ ciclicitatea, iar  nat-
uralul `nceputurilor, c`nd artistul era
apreciat pentru capacitatea sa de a reda
aproape matematic realitatea, f\r\ a o
reflecta sau personaliza, se petrece ia -
r\[i, acum, dar la un alt nivel. M\ `ntre-
bam dac\ po]i tr\i tr\i f\r\ art\! Eu cred
c\ este imposibil! Nu cred c\ cineva poa -
te tr\i `ntr-o cas\ `n care nu exist\ nici un
tablou.

O.V.: Cu ce tablou v-a]i n\scut
sub ochi?

V.C.: Cu cel pe care probabil c\ toa -
t\ lumea `l are: cu o icoan\ pe care o p\s -
trez [i-acum. Icoana este primul obiect
artistic [i cultural, care are o valoare
adus\ nu numai prin estetica sa, dar [i
prin aceea c\ realizeaz\ exact sensul ar -
tei, de a trimite g`ndurile [i emo]iile oa-
menilor dincolo de imediat, c\tre ceea
ce este deasupra.

Au vrut s\ m\ exmatriculeze
fiindc\ distrugeam imaginea
[colii

O.V.:  C`nd era]i elev, `n V\lenii de
Munte, avea]i deja o rubric\ la sta]ia
radio.Cum vi s-a n\scut nevoia de-a
fi `n ochii altora, de-a v\ face auzit?

V.C.: Cred c\ m\ `ncerca `nc\ de pe
atunci un fel de curiozitate despre poe -
zie. M\ g`ndeam la ce ar putea fi poe zia
[i `ncepusem s\ scriu. Primul auditoriu,
familia mea, bine`n]eles c\ era `n extaz
g`ndindu-se la ce mare talent voi fi. Emi-
siunile f\cute la sta]ia de radioamplifi-
care din or\[elul meu au reprezentat
prima deschidere spre cultur\. 

O.V.: V-a]i dorit foarte devreme
s\ publica]i. Trimitea]i coresponden]e
la revista pionierilor.

V.C.: A[a este, eram prin clasa a III-
a sau a IV-a c`nd trimiteam ni[te texte
la „Sc`nteia Pionierilor”, sau a[a ceva
se numea. Era ceva `n mine, c\ doar nu
m\ punea nimeni! Nici mama, nici tata,
nici la [coal\ nu ni se spunea s\ `ncerc\m
lucruri din astea. Aveam... cum s\ spun ca

s\ fiu modest?! Aveam o ener gie extraor-
dinar\! Un neast`mp\r! Poa te fiindc\ nu
eram prea cuminte. Au vrut s\ m\ dea [i
afar\ din [coal\, la un mo ment dat, fi-
indc\ m-am apucat s\ fac un scenariu
ironic, la radio, cu ceea ce se ̀ nt`mpl\ ̀ n
clas\, cu ceea ce spun co le gii mei. M-
am ales aproape cu o exmatri culare fi-
indc\ distrugeam imaginea [colii. Dar
am avut noroc de un profesor de limba [i
literatura rom=n\, care a v\zut dincolo
de „efectul negativ” al istorisirilor mele
radiodifuzate. El m-a trimis [i `ntr-o
tab\r\! Asta era foarte mult pentru mine,
la vremea aceea! Erau chiar vremuri
grele... Bine, apoi mi-am termi nat studi-
ile [i m-am mai a[ezat.

O.V.: ~nainte s\ v\ „a[eza]i” a]i
publicat mult timp suferind c\ vi se
st`lcea numele cu care semna]i arti-
colele.

V.C.: Da, da! Exact – scriam ̀ n „Fla -
c\ra Prahovei” [i mereu semnau cu
„Cinc\” `n loc de „Ciuc\”.

O.V.: Prima cronic\ sub care v-a
ap\rut numele corect a fost la „Do -
nna Alba” de Gib Mih\escu. V-a]i re-
cunoscut `n pofta de cunoa[tere [i de
remarcare a personajului principal,
Mihai Aspru?

V.C.: Sigur c\ da! Vai, dar `mi a m-
intesc cu c`t entuziasm am deschis car tea
aceea. Vede]i, romanul „Donna Al ba”,
pentru un adolescent poate fi ex trem de
captivant. Descopeream ̀ n anu mite frag-
mente un erotism care tocmai `nflorea,
s\ zicem, `n adolescentul care eram pe
vremea aceea. Fire[te c\ m-am re g\sit
`n Mihai Aspru. Pofta de lectur\ [i de
cunoa[tere s`nt singurele care ne de-
schid spre a putea ̀ n]elege lumea. Bine,
putem primi realitatea [i senzorial, dar
lumea o `n]elegem doar privind prin
c\r]ile pe care le citim. 
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8 MICROFONU

A fost, pe r`nd, p`n\ `n ’89, directorul Bibliotecii „Gh.
T. Kirileanu”, directorul [colii Populare de Art\ [i

directorul Muzeului de Art\ din Piatra Neam]. ~n preajma
grupului de pictori de-acolo, s-a primenit `n vatrele cul-
turii vizuale care, la `nceput, nu erau mai mari dec`t o
mansar d\ de cas\, unde, `n fa]a a cinci, patru oameni,
vorbea entuziast despre hermeneutica fiec\rei imagini
desprinse din pensula acelora[i prieteni care-l [i ascultau.
Din ’90 [i p`n\ `n ’95 a fost redactor-[ef adjunct la TVR
Ia[i, iar din ’95 p`n\ `n 2004, director la Radio Ia[i. A
scris mai mult de 40 de volume, `ncremenind istoria ar tei
româ ne[ti [i europene `n fluxul memoriei generale. E
limpede c\ toat\ via]a [i-a tr\it-o `n public. C`nd s-a re-
 tras, trebuie s\ fi sim]it frica de `ntuneric, `mi zic. „Nu, pen-
tru c\ m\ bucur de orice `nt`lnire”, `mi spune criticul de
art\ Valen tin Ciuc\. „Min]i]i”, `i r\spund. „Retr\g`ndu-m\,
m-am a[e zat [i mai bine la locul meu, iar c\r]ile im por-
tan te des pre art\, `ncep`nd cu momentul acela le-am scris.
Am tr\it o anumit\ triste]e fiindc\ eram at`t de obi[ nuit
s\-mi v\d colegii... Dar `mplinisem v`rsta s\ ies la pensie.
Puteau s\ m\ mai ]in\, dar n-a f\cut nimeni nici o propu-
nere...” {tiam c\ gesturile bru[te `l `nchid [i totu[i brus -
chez: „V-a]i sim]it dat laoparte?” E senin: „Cl\ di rea
ra dioului de-a cum este f\cut\ la insisten]ele mele. Am
avut deschiderea la ierarhii Radiodifuziunii Române, care
m\ pre]uiau, pe care i-am adus la Ia[i [i i-am convins.
A[a s-au asigurat fondurile. Acum, e adev\rat c\ un
coleg care a urmat dup\ mine, la inaugurarea acestei
construc]ii pe care am sus]inut-o... nu m-a invitat”. Nu-i
nici o urm\ de `n cr`n cenare `n asta, iar vocea i se prinde
`ntr-un chicotit cristalin de copil care spovede[te o [otie. 

� interviu cu criticul d

O.V.: A]i descoperit arta `n mu -
zeu, sau printre oameni vii?

V.C.: M-am sim]it atras de art\,
dup\ cum spuneam, chiar de c`nd am
v\zut prima icoan\ din casa copil\riei
mele. {i m-am format st`nd printre
arti[ti, precum grupul celor din Piatra
Neam]. A[ vrea s\ evoc, de pild\, nu-
 mele unei pictori]e, Iulia H\l\ ucescu
(n.red.: reprezentant\ a realismului so-
 cialist, autoare a peste 60 de expoz]ii;
1924 – 2007). Era un om de o mare
cultur\ artistic\ [i cu o sensibilitate cu
totul special\. {i ea, ca [i al]ii, a `n t`m -
pi nat anumite baraje ̀ n care a picat, dar
astea erau vremurile. Eu nu le ju dec, fi-
indc\ oamenii nu pot fi redu[i la un sin-
gur episod din via]a lor sau la o singur\
tr\s\tur\.

O.V.: Credeam c\-l ve]i pomeni
pe Horia Bernea, fost director al
Muzeului }\ranului Rom=n, cu ca re
era]i prieten.

V.C.: O, Horia Bernea, ce pictor!
Da, am fost prieteni, prieteni chiar! St\ -
team foarte mult `mpreun\ [i el mi-a
descoperit latura religioas\ a artei. Am

Cred c\ s`nt construit, cumva, de B uurr ii   ccuu   RR\\uull

Am af
tragi

„Mistic nu es te cel care-[i petrece timpul prin biserici, ci acela care
apropie aproape fizic de dumnezeire”



Am descoperit c\ falsul 
distruge totul

O.V.: Romanul descrie via]a om u -
lui cu masc\. A]i `n]eles atunci sacri-
ficiul pretins de compromis?

V.C.: Este foarte corect c\ unele lu-
cruri nu pot fi ̀ n]elese dec`t dup\ ce anu -
mite experien]e personale `]i nasc [i-]i
hr\nesc un g`nd. E[ti tentat, mai ales la
o anumit\ v`rst\, s\ lansezi ni[te focuri
bengale, dar experien]a de via]\ nu poa -
te fi exclus\ din nici un destin. Numai
faptul c\ te-ai `nt`lnit, te-ai confruntat,
c\ ai primit laude sau rezerve, numai ast a
`]i poate semnala direc]ia pe care s\ te ̀ n -
drep]i. De fapt, to]i urm\rim calea, nu?
Calea proprie care s\ te `nt`lneasc\ pe
tine cu tine `nsu]i, dar [i cu misterul
lumii `n care tr\ie[ti.

O.V.: Care este principiul care v-a
condus spre a v\ `nt`lni pe dumnea -
voastr\ `n[iv\?

V.C.: ... Autenticitatea. Am desco-
prit c\ falsul distruge totul.

O.V.: Curios. A]i descoperit aut-
enticitatea ̀ ntr-o perioad\ c`nd de du -
blarea reprezenta strategia
dominant\ de supravie]uire.

V.C.: Absolut, am traversat pe-
rioada la care v\ referi]i, dar [ti]i, printre
multe altele exista un soi de absurd prin
aceea c\ de[i „omul nou” era populari -
zat ca un prototip ideal, nu era nicioda -
t\ necesar s\ cad\ masca pentru a
`n ]e lege, fiindc\ o vedeai de la bun
`nceput ca masc\, iar nu ca pe un chip
`n[el\tor. Cum s\-]i spun, realitatea [i
autenticita tea erau aproape obsedante
fiindc\ [tiai mereu ce se `nt`mpl\ `n
ciuda formei m`njite pe suprafa]\. Eu n-
am fost un contestatar fiindc\ n-am avut
atitudini de revolt\, dar `n momentul
revolu]iei am fost un participant activ.

Fiindc\ nu mai puteam. Eram `mpreun\
cu Lau ren ]iu Ulici, un bun prieten al
meu a c\rui trecere `mi aduce mult\
m`hnire... Se adunase `n noi o stare de
`mpotrivire latent\ [i ne trebuia un sem-
nal. Pe care l-am primit [i ne afl\m aici,
c`nd parc\ trecem de partea cealalt\: din
lipsa liber t\]ii evolu\m nu spre libertate,
ci spre haos. Acum se destram\ parc\
identitatea noastr\. 

Eram prea cruzi ca 
s\ facem judec\]i

O.V.: L-a]i pomenit pe Lauren]iu
Ulici. ~mpreun\ cu el a]i fost la re-
 vista „Contemporanul”, care de ve ni -
se o publica]ie socialist\.

V.C.: Da, trebuie s\ m\rturisesc c\
am colaborat cu aceast\ revist\.

O.V.: ~ntr-un dialog cu Cassian
Maria Spiridon zicea]i c\ tremura]i
de emo]ie `n fiecare vineri, c`nd ap\ -
rea revista, unde, pe prima pagin\
semna Geo Bogza, iar pe a doua,
dumneavoastr\.

V.C.: Da, am publicat `mpreun\ de
numele cele mai mari [i am fost agreat
prin calitatea scrisului [i a ideilor.

O.V.: Deci nu v\ interesa c\ pub-
lica]i `n s\pt\m`nalul Consiliului Cul-
turii [i Educa]iei Socialiste.

V.C.: Cred c\ `n perioada aceea
eram prea cruzi pentru a face judec\]i
de natura asta. Sigur c\ era o ne mul ]u -
mire, o sim]eam...

O.V.: Nu mai era]i student.
V.C.: Da, da, terminasem facultatea

[i `mi aduc aminte c\ a[a, ca un fel de
premiu, mi s-a cerut s\ scriu un text fru-
mos...

O.V.: Vi s-a cerut s\ scrie]i cronici
de carte str\in\. Cronica literar\ pro-
priu-zis\ o semnau Nicolae Ma no -

lescu [i Lauren]iu Ulici.
V.C.: Da, cred c\ avem ceea ce se

nume[te – [i avem, aproape to]i, din
p\cate – apetitul de a-l pac\li pe ce l\ lalt
sau [mecheria, ca s\ zic a[a. Se g\ seau
tot felul de tertipuri ca s\ scrii ce ea ce
vrei f\r\ s\ fii alterat.

Am ajuns s\ pot citi t\cerile
dintre r`nduri

O.V.: V\ `ntrebam cum a]i re sim -
]it faptul c-a]i publicat `ntr-o revist\
socialist\ [i pentru c\ primul poet pe
care l-a]i cunoscut a fost Mi ron Ra -
du Paraschivescu. ~n poeziile sale ri -
dica `n sl\vi idealurile comuniste, iar
`n jurnalul intim nota c`t\ grea]\ `i es -
te [i de el `nsu[i, [i de aceste idealuri.
S-ar zice c\ vi s-a ar\tat de la bun
`nceput  ce `nseamn\ compromisul.

V.C.: Am recitit de cur`nd ni[te tex -
te de-ale lui Miron Radu Parasc hi ves cu
`ntr-o revist\ de la Cluj. E adev\rat c\
eu m\ jucam cu una dintre fetele lui, fi-
 indc\ veneau `n vacan]\, vara, la V\ -
lenii de Munte. Noi eram foarte
`n c`n ta]i c\ veneau de la Bucure[ti [i
erau – ca s\ folosesc un termen la mod\
– „fi]oase”. Ne sim]eam atra[i de ele.
Am fost de multe ori la casa lui [i l-am
v\zut, l-am urm\rit. Dar eram prea mic
ca s\-i cunosc frustr\rile. Eu eram foar -
te fericit c\ pot vedea cum arat\ un poet.
Era cultivat la vremea aia [i dac\ faci o
selec]ie din tot ce-a scris Radu Paras -
chi vescu, g\se[ti lucruri absolut re mar -
cabile prin care [i-a c`[tigat un loc
onorant `n literatur\. Micile sale glis\ri
po li tice erau `ns\ de evitat pentru per-

soa ne le cu o con[tiin]\ riguroas\. Cei
care au cedat au f\cut-o din dorin]a unui
con fort s\ zicem, de natur\ material\. El
avea propriet\]i, locuin]e...

O.V.: A]i avut o via]\ bl`nd\. La
27 de ani era]i deja directorul bi b-
liotecii „Gh. T. Kirileanu”, din Piatra
Neam]. S`nte]i un norocos?

V.C.: Da, terminasem deja [i Fa c-
ul tatea de Filologie [i pe cea de Drept.
~n plus, am avut, a[a cum spu neam, ̀ nc\
de pe vremea liceului o ac tivitate lit-
erar\. E ceva ce te cheam\ din\untru s\
te duci [i s\ te exprimi. ~mi aduc aminte
c\ `n adolescen]\ am co la borat [i cu
media, ca s\ zic a[a, fiindc\ o echip\ de
filmare de la Piatra Neam], dintre ze-
cile de b\ie]i [i fete, m-au ales pe mine
pentru un mic rol, `ntr-un film. Cre-
deam pe-atunci c\ voi ajunge cine [tie
ce actor. Dar leg\tura cu cartea a fost
permanent\ [i serioas\. M\ implicam
mereu ̀ n lecturi, chiar [i ̀ n cele care m\
dep\[eau. Treptat am ajuns s\ pot citi
t\cerile dintre r`nduri. Cred c\ am un
anumit interes nativ fa]\ de lu cru rile
care te [i personalizeaz\, dar [i `]i
`ng\duie s\ accezi la ni[te modele.

O.V.: Ce fel de noroc a]i avut? A]i
fost directorul unei biblioteci, al [co -
lii Populare de Art\, al Muzeului de
Arta din Piatra Neam], dup\ revo lu -
]ie, a]i fost director la Radio Ia[i.

V.C.: Da! 
O.V.: S`nt multe func]ii de con-

ducere, de la bun `nceput.
V.C.: Cum s\ spun, `ntr-un fel, au

venit de la sine. La liceu am terminat
printre primii, de[i eram cam obraznic
`n perioada aia. Nu [tiu, am fost cum va,
str\lucitor `ntr-un fel anume, pe care
nu-l pot defini. Sim]eam c\ lumea m\
agrea. Eram o prezen]\ dorit\... E, cre -
de]i-m\, un mare lucru `n asta. Exist\
figuri importante, scriitori valoro[i ca re
s-au retras, m`nca]i de drame pe di n\ -
un tru. Eu am tr\it `n lumin\! Am fost
construit, cumva, de c\tre Bine. N-am
raporturi cu R\ul. Sigur, el apare, ine -
vi tabil, `n via]a oricui. Dar, `n raport cu
toate celelalte, nu ,nu, nu... R\ul e mes -
chin, nu poate s\ predomine!

Cred c\ s`nt, pe fond, 
un om bun

O.V.: V-a]i dorit s\ fi]i iubit de oa-
meni?

V.C.: Mi-a pl\cut s\ fiu `n public. {i
am [i reu[it... La Ia[i, am inaugurat stu-
dioul de televiziune `mpreun\ cu Gri g-
o re Ilisei. M-am zb\tut s\ fac asta [i
pentru c\ am o rela]ie foarte cald\ cu
R\zvan Theodorescu (n. red.: istoric
aca demicean, pre[edinte al Radio te le -
vi ziunii Rom=ne `ntre 1990-1992), un
c\rturar remarcabil. Aveam, deci, in-
 trarea [i am putut pleda pentru Ia[i [i

pentru nevoia acestui ora[ de-a intra
`ntr-un sistem de comunicare modern,
cum este televiziunea. Atunci am primit
sprijinul lui R\zvan Theodorescu cu
mult\ prietenie [i am r\mas [i acum pri-
eteni. Eu m\ m`ndresc cu faptul c\ o
treime dintre c\r]ile mele `ncep prin
cuv`ntul lui de deschidere. Oamenii se
schimb\, e adev\rat, vremurile se schim -
b\, dar r\m`n mereu persoane cu care se
p\streaz\ o comunicare real\, ce nu poa -
te fi pierdut\ indiferent de direc]iile `n
care ne `ndrept\m fiecare. 

O.V.: Spunea]i c\ v-a]i dorit me -
reu s\ fi]i ̀ n public, dar ̀ ntr-un in ter -
viu, sus]inea]i c\ ostilitatea celor din
jur v-ar fi pierdut [i `nc\ v\ mai
sim]i]i fragil `n fa]a r\ut\]ilor care s-ar
spune despre dumneavoastr\. S`n te]i
un cuceritor timid?

V.C.: {ti]i, acum eu cred c\ s`nt un
om care [i-a f\cut treaba, unul care [i-a
onorat misiunea. Obstacolele pe care le-
am `nt`lnit n-au dus niciodat\ la ex-
 plozii de toxine, nu m-au `ndep\rtat de
la ceea ce credeam, nu m-au f\cut vre-
odat\ s\ m\ tr\dez. Cred c\ s`nt pe
fond... un om bun. Asta e. Merg mereu
la vernisaje cu bucuria de-a descoperi
ceva, iar nu ca s\ anulez. Dac\ e ceva
ce simt c\ nu are atributele valorii pe care
ar trebui s\ le reg\sesc, mai bine tac. Mi
s-a `nt`mplat odat\ un lucru care m-a
marcat definitiv. ~n urm\ cu mul]i ani,
eram la Piatra Neam], la Muzeul de
Art\. A venit un t`n\r, absolvent al Aca -
demiei de Arte [i avea dou\ moduri de-
a se exprima: prin grafic\ [i pictur\. S-a
f\cut expozi]ie, m-a invitat [i l-am
l\udat pentru grafica lui care era cu
adev\rat foarte subtil\, `n schimb am
avut rezerve fa]\ de pictura lui, care nu
era `nc\ ordonat\ – `nc\ nu putea con-
figura un profil de artist. Domnule, am
vorbit „bine” despre grafica lui, dar apoi
am vorbit „r\u” despre pictura sa. {i n-am
observat c\-n timp ce eu vorbeam, de
data asta `naripat de o inspira]ie nega-
tiv\, artistului i s-a f\cut r\u. A le[inat
`n timp ce vorbeam. Nici nu m-am mai
dus acas\. M-am sim]it at`t de vinovat [i
de responsabil! Ore ̀ n [ir m-am plim bat
g`ndindu-m\ ce visuri trebuie s\ fi fost
`n omul acela, pe care eu le-am fr`nt. M-
am cutremurat! Atunci mi-am zis c\
dac\ despre ceva nu pot spune lucruri
acceptabile, mai bine refuz s\ vorbesc.
Fiindc\ a[a, m\ apar, m\ feresc de a fa -
ce r\ul. R\ul este at`t de ademenitor [i,
Doamne, c`nd v\d pe unii care simt o
fer voare `n a face r\u... Nu, nu! Struc-
 tura mea ]ine de bine, de bonomie... eu
chiar a[ vrea pacea lumii, nu [tiu cum
s\ spun. S\ fac r\ul m-ar strica pe mine
`nsumi.

Oana OLARIU
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Emisiunile f\cute la sta]ia de radioamplificare din or\[elul meu au
reprezentat prima deschidere spre cultur\

de art\ Valentin Ciuc\

stat la dreapta lui, de at`tea ori! Am fost
l`ng\ el c`nd [i-a format m`na, c`nd s-a
g\sit pe sine `ntr-o stilistic\ proprie.

Horia Bernea mi-a schimbat
modul de a g`ndi

O.V.: V-a]i aflat `n preajma mul-
tor arti[ti pe care i-a]i cunoscut `n
timp ce „eclozau”. V-a]i sim]it vreo-
dat\ ca un antropolog care poate
cunoa[te, dar nu poate sim]i extazul
misticilor pe care-i observ\?

V.C.: Da. Cu el exact despre asta
este vorba. Nu po]i fi mistic dac\ tu
`nsu]i nu ai o `n]elegere a misterului vie-
]ii [i-al lumii, ̀ n asamblu. Mistic nu es -
te cel care-[i petrece timpul prin biserici,
ci acela care apropie aproape fizic de
dumnezeire, prin imaginile pe care le
creeaz\. Horia Bernea era un om re-
marcabil, din acest punct de vedere. El
mi-a schimbat modul de a g`ndi. 

O.V.: ~n ce fel?
V.C.: Eu eram centrat exclusiv pe

pozitivism, pe generozitate, pe starea

fizic\ de bine. Iar prin el am aflat [i
versiunea tragic\ a realit\]ii, versiunea
celui care se reconstruie[te pe el `nsu[i
`n raport cu marele model absolut al
lumii, `n raport cu Dumnezeu. Pro ba -
bil c\ aveau [i conversa]ii...

O.V.: V-a]i sim]it mic fa]\ de el?
V.C.: Bine`n]eles! Domina! Ca pa -

ci tatea lui de a-[i transmite g`ndurile [i
st\rile prin care trecea era exemplar\!
Clar c\ avea un nivel de cunoa[tere mult
mai `nalt dec`t noi, ceilal]i, care-i eram
`n preajm\. Noi tr\iam, ca s\ zic a[a, ̀ n
lumea real\, dar el era construit din alt\
materie. Bine, poate [i pentru c\ a fost
inflen]at de tat\l lui (n.red.: Ernest
Bernea,1905-1990, sociolog; la 13 ani
vinde covrigi, munce[te `n portul Br\ i -
lei [i taie lemne, ca s\ se `ntre]in\; ur-
meaz\ cursurile Facult\]ii de Litere [i
de Filosofie din Bucure[ti cu Nicolae
Iorga, Nae Ionescu [i Dimitrie Gusti
[i se specializeaz\ `n Istoria religiilor
la Paris [i `n filosofie, la Freiburg,
unde studiaz\ cu Martin Heidegger;
`nchis `n lag\rul de la Vaslui fiindc\
ader\ la Mi[carea Legionar\, este eli -

be rat ca membru inactiv al mi[c\rii [i
`nchis din nou `n lag\rul de la T`rgu
Jiu [i `n penitenciarul T`rgu Ocna;
dup\ eliberare este numit director de
studii `n Ministerul de Externe, apoi
concediat; lucreaz\ ca profesor `n
Bra[ov unde este iar\[i `nchis, iar mai
apoi, trimis `n deten]ie s\ lucreze la ca-
nalul Dun\re – Marea Neagr\.) Horia
s-a apropiat ca de o salvare de acest
univers al transcendentului. P`n\ [i ac-
 ti vitatea lui ca director la Muzeul }\ -
ranului a fost, pentru el, o `ncercare
de-a pune o albie valorilor `n care cre-
dea, a f\cut-o, cumva, pentru tat\l s\u.
Nu concepea s\ treac\ prin lume f\r\ s\
aduc\ ordine, f\r\ s\ `nt\reasc\ pilonii
unei culturi pe care refuza s-o vad\ ui -
tat\ odat\ cu valurile socio-istorice. As -
ta a `ncercat toat\ via]a: s\ faciliteze
accesul la sacru.

Bine [i nu am raportuurr ii   ccuu   RR\\uull

flat [i versiunea 
ic\ a realit\]ii



Dublinul este str\b\tut de un ma-
re canal de ap\, care se vars\ direct
`n portul unde s`nt p\r\site cele do u\
am barca]iuni. De-a lungul rutei plu -
tesc tot felul de b\rci cu motor, res -
taurante cu p`nze, dar pe nici una din -
tre acestea nu s-a a[ezat m\car o pa t\
de rugin\, ci str\lucesc m`ndre `n b\ -
taia soarelui. ~nt`lnesc la ca p\ tul li ni -
ei de ap\ un fotograf care `n cear c\ s\
prind\ pe aparatul s\u tocmai ce le do -
u\ pensionare care stau sprijinite li -
ni[ tite pe ancore la fel de b\tr`ne ca
ele. „Acum s`nt dou\ magazine care
func]ioneaz\ `n interioul Naomhei”,
`mi spune acesta `ndrept`ndu-[i pri vi -
rea spre titanul ve[tejit. 

F\r\ indica]iile lui a[ fi ocolit portul
`n `ntregime ca s\ ajung `n locul un de
cele dou\ nave au r\mas amarate de
mai bine de dou\zeci de ani. Ast fel,
dup\ o plimbare printre de po zi te le
portului, containerele stivuite unul

peste cel\lalt, z\resc v`rful al bastru cu
urme ro[iatice al feribotului. Din de -
p\r tare n-ai spune c\ va sul nu s-a mi[ -
cat din loc de zeci de ani, `ns\, cu c`t
te apropii mai mult re marci ve chi mea
va porului, de un de a `n ce put s\ se
de pun\ rugina [i s\ cad\ vop sea ua.
Ni ci balustradele ca re-l m\r gi nesc
de-o parte [i de alta nu au sc\ pat de
pe tele ro[iatice, iar pe ca bina din ca-
re c\pitanii priveau oda t\ cu bi no  -
clul `n larg [i-au f\cut cuib un stol
de pes c\ ru[i obosi]i. 

~n partea st`ng\ a Naomhei st\
amarat\ barca de salvare Mary Stan -
ford, ca un pui sub aripa protectoa -
re a clo[tii, de[i Mary e mai b\tr`n\ cu
vreo dou\ decenii. Ascuns\ de ochii
indiscre]i ai lumii, nici peste aceas-
ta anii n-au trecut cu u[urin]\. Pen tru
a o proteja de asprimea vremii din
port, peste ea a fost `ntins\ o prelat\,
ca re-i ascundea aproape `n `n tre gi -
me puntea. ~ns\ rugina [i-a croit loc
ca o p`nz\ de p\ianjen pe carena pe
ju m\ tate scufundat\ `n apa m\rii.  

Magazinul de 20 de ani
Accesul la cele dou\ magazine

din interiorul b\tr`nei Naomh Ea n na
se face pe acelea[i u[i de fier din par-
tea dreapt\ a feribotului pe care se
`mbarcau, pe vremuri, matelo]ii. La
intrare trebuie s\ `mi aplec capul ca
s\ nu m\ lovesc de unul dintre bu nu -
rile pr\v\liei, care at`rn\ deasupra u[ii.
Aici `l `nt`lnesc pe Andrew, fiul pro-
pri etarului, care tocmai c\ra o pla c\
de surf pe umeri. „Naomh Eanna es te
cel mai vechi feribot din Du blin, ca re
odat\ c\l\torea p`n\ ̀ n insulele A ran,
portul din Galway [i alte in su le de pe
traseu. Tat\l meu mi-a spus c\ a fost
construit prin anii 50’, deci cred c\
are `n jur de 60 de ani”, po veste[te

t`n\rul, plimb`ndu-[i m`i ni le prin p\ -
rul des. 

~ncepe apoi s\-mi spun\ c\, pe l`n -
g\ afacerea de familie care i-a fost l\ -
sat\ `n grij\, a mai c\ p\tat de la p\ rin -
tele s\u [i o pasiune pentru windsur -
fing. „Tat\l meu a fost un practicant
`nr\it [i `i pl\cea tot ce este legat de
na vigat, dar sincer nu cred c\ vreo-
da t\ `[i `nchipuia c\-[i va petrece via ]a
la bordul unui vapor, v`nz`nd echi pa -
mente.” Nici An drew, de altfel, dar
din copil\rie a stat at`t de mult timp
`n preajma tat\lui s\u [i a pl\ ci lor cu
care se `nconjura tot timpul, `n c`t a
ajuns s\ fie unul dintre primii stu-
den]i ai [co lii de windsurfing `n fii n -
]a t\ de acesta. „~n 1991 tat\l meu a
vrut s\-i ̀ n ve ]e [i pe al]ii cum s\ prac-
tice sportul s\u favorit, dar nu a vea
unde s\-[i sta bileasc\ sediul pentru
cursuri.” In struc torul a fost abordat
prin tr-un prieten de firma care de ]i ne
fe ribotul, ca s\ `nchirieze spa]iul `n
care se afl\ acum magazinul. „De [i
aveam doar c`]iva ani, tat\l meu m-a
luat la pri me le lui cursuri de wind-
surfing. Du p\, a deschis [i spa]iul
acesta, iar de 20 de ani `ncoace tot
aici s`ntem, tot mai vindem echipa-
mente, tot pe Na omh Eanna”, ̀ mi po -
veste[te cu un z`mbet nostalgic v`n -
z\ torul.

~ncepe s\ mute c`teva lucruri
din pr\v\lie, iar ̀ n locul ̀ n care a ces-
tea erau ag\]ate apar buc\]i ne gri -
cioase de perete care `mi amintesc c\,
de fapt, la bordul feribotului, `n trecut,
erau ]i nute tot felul de m\rfuri. „De[i
pe mo ment acest loc `l folosim ca s\
ne vindem echipamente de sur fin g [i
wind surfing, tot acest spa]iu era uti-

lizat  pe vremea c`nd traversa pe l`ng\
coasta Irlandei pentru a trans porta
l\zi cu m`ncare, fructe, anima le
domestice, de pe ]\rm pe insulele
`n conju r\ toa re”, `mi spune Andrew,
privindu-m\ atent pe sub ochelari.
El n-a prins vremea `n care vaporul
se lupta cu va lurile, `n schimb, a avut
`n vizit\ vechi navigatori care au tra-
versat marea spre insulele Aran la
bordul Naomh Eanna. „Mai vin oa -
me ni s\ revad\ vasul, dar nu stau
pre a mult de vor b\, doar mai spu ne au
c\ prive li[tile erau minu na te [i, chiar
dac\ r\ ul de mare `i mai lua pe ne pre -
g\ ti te, se `n tor ceau numai cu a min ti -
ri pl\ cu te.”

Dup\ ce aproape o jum\tate de
secol a avut de `nfruntat acelea[i ob -
stacole pe m\rile dezl\n]uite, feri bo -
tul nu a reu[it s\ ]in\ pasul cu tim-
pul, iar anii au `nceput s\ fie mult
prea rapizi pentru ea. „A devenit mult
prea b\tr`n\, iar firma care o de]inea
a decis s\ o schimbe cu ceva mai mo -
dern, ceva `n pas cu vremurile. Ca
s\ scape de ea, compania pur [i sim-
plu a abandonat-o aici. Dar dac\ nu
f\ceau asta, nu cred c\ mai aveam
acest magazin”, `mi zice Andrew.

Salvatoare f\r\ grai
C`nd vine vorba s\-mi po ves teas-

c\ c`te ceva despre vecina [i mai b\ -
tr`n\ a vasului, Andrew ridic\ u[or
din umeri si `mi spune s\ `ncerc la
cel de-al doilea locatar al Naomhei,
de ]i n\torul magazinului de al\turi.
Ca s\ ajung la acesta, trebuie s\ o
iau prin cea de-a doua u[\ de la in -
trarea `n feribot, `n spatele c\reia
dau de un hol `n care `nc\ s-au mai
p\strat componente din vechiul me ca-
nism de func]ionare al vasului. Ceea
ce pare a fi un generator este pus `n -
tr-un cub de sticl\, frumos aran jat, cu
vop seaua albastr\ `nc\ lucind la lu -
mina becurilor. 

La cap\tul culoarului `l `nt`lnesc
pe domnul Gavin, un b\rbat mai `n
v`rst\, cu p\rul ̀ nchis la culoare [i cu
un accent irlandez autentic, mai greu
de ̀ n]eles pentru vorbitorii ocazionali
de englez\. Pe peretele din spatele
ghi [ eului, b\rbatul ]ine ag\]ate la ve -
de re trei poze. Una `n care se `n c\r -
cau m\rfurile pe feribot, a doua cu un
grup abia venit din ad`ncuri [i din a
treia z`mbea o imagine mai t`n\r\ a
b\tr`nului din fa]a mea. V\z`nd c\
am r\mas cu privirea ag\]at\ pe fo -
to grafii, b\rbatul `mi spune c\ timp

de 15 ani a lucrat `n industria muzi-
ca l\ ca director general al unui stu-
dio de `nregistr\ri, Virgin Records.
„~n 1999 pur [i simplu n-am mai pu-
tut continua astfel [i din una `n alta,
am ajuns s\ deschid acest magazin
odat\ cu [coala de scufund\ri pe va -
por”. Gavin `ns\ nu a r\mas indife -
rent la cea de-a doua sa cas\ [i, cu
tim pul, a `nv\]at mai multe despre
Naomh Eanna, c`t [i despre cea mai
veche [alup\ de salvare din port,
Mary Stanford .„De[i a fost impli-
cat\ `n multe misiuni din cel de-Al
doilea R\zboi Mondial, Mary a pri-
mit [i o medalie de aur pentru vitejie
din par tea reginei pentru o cu totul al -
t\ mi siune”, `mi poveste[te b\tr`nul.

Totul s-a `nt`mplat `n anii ’30,
c`n d, surprins de o „vijelie cu de toa -
te, z\pad\, ploaie, tunete”, vaporul
Co met a r\mas prins `n apropierea
unor st`nci de unde nu mai putea atin-
ge `n siguran]\ ]\rmul. „De[i con di -
]i ile erau vitrege, echipajul de pe
Mary Stanford a plecat ̀ n larg s\ sal -
veze oamenii de pe Comet.” Lu`nd
un pa har gol `n m`n\, v`nz\torul `n -
ce pe s\ povesteasc\ despre rezisten]a
echipei, care, pe durata misiunii a
stat f\r\ m`ncare, somn sau ap\. „N-au
a vut nici timpul [i nici vremea de
par tea lor, dar au reu[it s\ salveze to -
]i ma rinarii de pe vapor. 63 de ore a
durat misiunea, dar nimeni nu s-a
dat b\ tut, nici echipajul, nici barca
de salvare.” Gavin `[i `ndreapt\ pri vi -
rea pe geam, spre Mary Stan ford, fi-
x`n du-[i ochii pe barca ce `n urm\ cu
aproape 70 de ani, cu mo to rul turat
la maxim, salva matelo]i c\zu]i pes -
te bord.

Canalul pe care cele dou\ pen-
sio nare de o]el s`nt ancorate mai es -
te folosit ast\zi doar de „c\pitanii”
b\r cilor de mare vitez\ [i de o com-
pa nie care duce turi[ti `n curse cu
iahturi moderne. De c`nd n-au mai
ridicat ancora, cele mai b\tr`ne vase
din portul Dublin au ajuns `n jurul
lumii doar prin fotografiile vizitato-
rilor.

Paul ANDRICI

Unde [i-a f\cut ancora cas\
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B\tr`nele suverane ale valurilor s\rate
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� cele dou\ vase stau amarate `n cel mai mare port din Dublin de mai bine de
dou\ decenii � pe feribot func]ioneaz\ acum dou\ magazine

Cele dou\ pensionare, bra] la bra]

Pentru a putea pleca cu ma[ina din Dublin spre
continent, c\l\torii trebuie s\ treac\ prin portul

Hannover, de unde se `mbarc\ cu tot cu automobil pe
una dintre modernele vase de transport. Din
dep\rtare, acestea s`nt privite de dou\ veterane
ancorate `n port, feribotul care str\b\tea odat\ valu -
ri le M\rii Baltice p`n\ `n insulele Arane, Naomh
Eanna, [i o barc\ ruginit\ de salvare, RNLB Mary
Stanford. ~mpreun\, au str`ns peste un secol de navi-
gare pe apele din jurul [i din afara Irlandei, fiind
cele mai b\tr`ne nave din portul irlandez. Ast\zi,
`ns\ acestea stau abandonate `ntr-un doc pe Grand
Canal [i singurele valuri pe care le mai leag\n\
carena s`nt cele f\cute de vasele care le-au luat locul.

Legend\

Vasul a fost construit ̀ n 1956
`n [antierul naval Liffey din
Du blin [i a durat doi ani p`n\ a
fost finalizat. Din 1958 p`n\ `n
1988, Naomh Eanna a c\rat
pasageri [i m\rfuri pe de-a lun -
gul coastei de vest a Irlandei,
insulele Aran [i portul ora[u lui
Galway. Din 1989, ea st\ an -
co rat\ `n docul Grand Canal
din Dublin, unde este [i ast\zi.
Un grup care se ocup\ de res -
ta urarea vasului dore[te ca, la
finalizarea proiectului, s\ `n cor -
poreze un muzeu `n interiorul
feribotului, s\ o preg\teasc\ din
nou pentru valurile s\rate, ca s\
participe la festivale maritime
[i s\ ancoreze prin porturile eu -
ropene.

Naomh
Eanna 

Legend\

~ntre anii 1930-1959, barca
de salvare a participat la mai mul -
te misiuni prin apele din sudul
Ir landei, din apro pie rea portului
Ballycotton. Aceas t\ zon\ este
cunoscut\ drept una foarte peri -
cu loas\ din cauza vre mii vitre ge
[i a st`ncilor. ~n total a salvat 122
de vie]i [i a avut 41 de plec\ri pe
mare. Mary Stan ford este `ns\
cu  noscut\ pentru salvarea e chi -
pa jului vaporului Co met, ̀ n ca re,
timp de 63 de ore, acesta a f\ cut
[a se drumuri pentru a muta tot
personalul de pe vasul naufragiat.
Momen tul `n care ultimii doi au
fost salva]i a fost imortalizat pe o
[tampil\ [i, de asemenea, Ma ry
Stanford a devenit prima barc\
de salva re care s\ pri meas c\ o
medalie de aur pentru vitejie.

~n 1959 a fost ̀ nlocuit\ cu [a -
lupa Ethel Mary [i a fost p\ r\ -
sit\ `n docul Grand Canal. Ace-
ea[i grupare care se ocup\ de res -
taurarea Naomhei Eanna a ar\ -
tat interesul s\ se ocupe [i de cea
mai b\tr`n\ ambarca]iune din Du -
blin.

RNLB Mary
Stanford 
(ON 733)

Timbrul realizat `n onoarea misiunii de salvare 
`ndeplinite cu succes de nava Mary Stanford
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Prima condamnare a primit-o la
v`r sta de [aisprezece ani [i opt luni.
Are clar `n minte fiecare moment
ca re l-a adus `ntre pere]ii pu[ c\ rii lor.
I s-au dat un an [i opt luni cu [coal\,
pentru c\ era minor, dar a refuzat cur -
surile de specializare [i a mers di rect
`n penitenciar. ~nt`i a fost `nchis pen -
tru furtul dintr-un depozit din Bra -
[ov. Claudiu se furi[a noaptea `m pre -
u n\ cu prietenii [i „colegii s\i de fap -
 t\” `n Intreprinderea de Auto ca  mi -
oane printr-o gaur\ de aerisire la t\
c`t s\ le `ncap\ umerii. De a co lo lu -
au piese de automobile pe care le
vin deau. ~mpingeau [i dou\zeci de ki  -
lograme de fier prin sp\rtura care a -
bia `i l\sa pe ei s\ treac\. „Luam vi -
brochene, arbore cotit de la ca mi -
oa ne. Le luam noi nou]e [i le du ce am
pe toate la fier vechi, direct `n cutie.
Nu [tiam noi ce erau. Eram copii, ni[ -
te kinderi”, spune Claudiu cu re gret,
apoi trage cu nesa] din ]igara care
st\ tea s\ se sting\. Cel care [tia `ns\
ce s`nt fiarele `mpachetate `n cutii era
b\rbatul care le cump\ra marfa. Ni ci
nu `i mai punea s\ descarce piesele
din c\ru]\, ci c`nt\rea direct atelajul
plin [i le d\dea bani [i pe greutatea
lui, cu tot cu a cailor.

Au reu[it s\ fac\ c`teva trans-
por turi, iar drumul nici nu-i mai in -
te resa. De aceea au fost prin[i `n tim p
ce mergeau cu lucrurile furate `n v\ -
zul tuturor. Erau pe autostrad\, pe
mij loc, chiar pe zona care desparte
ce le dou\ sensuri de mers c`nd i-a
o prit poli]ia. Tot pe acolo f\cuser\ [i
celelalte drumuri, dar acum nu au mai
avut noroc. „{tii cum se zice, ul cio rul
nu merge de multe ori la ap\”, spu -
ne cu un z`mbet trist b\rbatul mi cu]
ca re nu pare a fi trecut de dou\zeci
[i cinci de ani. C`nd a ajuns `n „jun -
gla cu gratii” a trebuit s\ ]in\ piept
in timid\rilor care veneau din partea
ce lor care aveau deja vechime `n
ca mera cu paturi suprapuse [i z\ -
bre le la geamuri, `ns\ a rezistat. „La
p`rnaie nu trebuie s\ dai niciodat\
un pas `napoi, iar eu nu m-am l\sat
c\l cat `n picioare. De asta am [i fost

t\iat cu bri[ca de c`teva ori”, `mi zi -
ce acesta senin. 

Vocea `i este perfect calm\. A v\ -
zut at`]ia oameni `njunghia]i c\ pro-
priile r\ni nici nu-l mai mi[c\. „A
fo st unul decapitat `n fa]a mea, [i
to tul de la o ]ipl\ de cafea din care
f\ ceai dou\ sau trei ce[ti. Mortul a
fu rat cafeaua ca s\ ia ]ig\ri, iar ce l\-
lalt pentru c\ s-a sim]it luat de fra ier
a scos bri[ca de la saltea [i i-a re te -
zat g`tul dintr-o lovitur\.” Se op re[ te
pentru o clip\ [i `ntoarce pri virea
par c\ ferind-o de amintirea ce i s-a re -
v\rsat `n minte. Nici acum nu-i vine
s\ cread\ c\ a fost martorul u nei a -
se menea fapte. „Nici nu [tiam dac\
s`nt de fapt acolo [i dac\ e adev\rat
ce v\d. Nu doresc nim\nui un a se -
me nea [oc.” Glasul i-a pierit [i a -
proa pe vorbe[te `n [oapt\. Se op re[ -
te din povestit pentru c`teva mo men  -
te apoi `[i face iar curaj s\ reia fi rul
amintirilor.

Dorul de cas\ — cel mai
dur tor]ionar 

A doua condamnare a primit-o `n
’97 pentru jaf [i tentativ\ de omor.
Mun cea, dar banii abia `i ajungeau
s\ se `ntre]in\ [i s\ pl\teasc\ gazda,
ca re era o m\tu[\ de-a sa. „M\ pre -
sa mereu femeia s\-i dau banii [i s\-i
dau banii, iar mama de ru[ine ̀ mi spu-
nea la fel. Atunci de disperare [i pen-
tru c\ eram un pic b\ut am zis c\ a
tre buit s\ fac ceva.” Victim\ i-a c\ zut
un b\rbat trecut de patruzeci de ani.
Al coolul l-a f\cut s\ crea d\ c\ o mul de
la masa al\turat\ are ba ni. Dup\ ce
l-a `njunghiat c`nd a ces ta s-a o pus
ja fului a realizat c\ vic tima sa are
doar 475 de mii de lei `n portofel.
„Du p\ ce am primit foa ia cu sen tin -
]a [i am v\zut care e pe deap sa am
`n ceput s\ r`d, dar nu era r` sul meu”,
`[i aminte[te Claudiu. Nu `n ]elegea
cum a reu[it s\ ajung\ la o a se me -
nea condamnare [i `[i re pe ta mereu,
ca pentru sine, pentru a se con vin -
ge, anii pe care `i are de pe trecut
du p\ gratii.

Totu[i a continuat s\ lupte [i
me reu s-a descurcat `n penitencia-
re le prin care a trecut. A vizitat 13
pu[ c\rii `n cele trei condamn\ri ale
sa le [i petrec`ndu-[i aproape ju m\ -
ta te de via]\ dup\ gratii a ajuns s\
cu noasc\ `nc\perile `n care de]inu]ii
`[i duc pedeapsa mai bine dec`t `[i
[tie propria cas\. P`n\ [i pe cadrele
ca re `l supravegheau i-a f\cut par te -
ne ri de afaceri. „Nu c\deau to]i, dar
u nii, poate fiind str`mtora]i financi ar,
erau de acord. De exemplu cei mai
mul ]i bani `i f\ceai de la telefoane.
Gar dianul primea c`te o sut\ de eu ro
pe telefon, iar banii erau transfera]i
de afar\ `n contul so]iei, a mamei sau
cuiva din familia lui ca s\ nu bat\ la
ochi”, `mi explic\ Claudiu fiecare
pas al tranzac]iei. Mai departe tele-
foa nele ajungeau la de]inu]i [i cu
pai sprezece sau cincisprezece mili -
o ane, bani vira]i tot de afar\ `n con-
tul familiei celui care le vindea. „Se
`nv`rt mul]i bani la pu[c\rie [i cred
c\ asta e una din cele mai profi ta bi -
le afaceri din Rom=nia. Interlopii ca
s\-[i vad\ de afacerile lor dau drep-
tul la director, la gardieni. O duc bi ne
[i interlopii, tr\iesc [i gardienii”, ̀ mi
spune b\rbatul ca [i cum i se pare
normal totul. A tr\it prea mult timp
a colo pentru ca realitatea aceasta s\-l
mai poat\ mira.

Cel mai r\u pentru de]inu]i era
do rul de cas\, de familie [i de prie -
te ni. Nu era sear\ ̀ n care s\ nu se ̀ n-
trebe ce fac ai lui, s\ nu vad\ `n fa  -
]a ochilor chipul mamei sale sau s\
nu aud\ aievea glasurile celor a pro -
pia ]i. „Cei mai n\p\stui]i erau de ]i -
nu ]ii care aveau acas\ copii, ne vast\
[i griji. Era unul s\racul ca re a c\zut
pentru o fapt\ din asta mai u [oa r\ [i
era `nsurat de dou\ luni. P` n\ nu a
ie[it, el nu a fost om. A f\ cut c\rare
c`t s-a plimbat dintr-o par te `n alta a
camerei”, spune cu un of tat ad`nc
b\rbatul.

Zilele mereu erau lungi `n `n -
chi soare, iar orice lucru care `i f\ -
cea s\ se simt\ liberi era pre]uit [i
c\ utat. „O ]igar\ din aia de la weed

shop se d\dea cu opt sute de mii [i
erau destui care s\ le cumpere”. Al -
co olul era [i el pre]uit [i `l f\ceau
chi ar la ei `n camer\ din fructele
pri mite la vizite. „Puneam `ntr-o g\ -
leat\ de asta de var lavabil de dou\ -
ze ci de litri fructele, zah\rul, iar droj -
dia o primeai b\gat\ de afar\ de ci -
ne va `ntr-o ]igar\ dintr-un pachet
ca re apoi era resigilat.” Nu erau `n -
gri jora]i de miros. Aerul `nchis din
ce lul\ [i c`teva be]i[oare parfumate
sau un parfum de camer\ acoperea
mi rosul de fermenta]ie. Suspendau
apoi un castron deasupra fructelor,
iar deasupra lui puneau un ciolofan
pe care turnau ap\ rece, iar un fier -
b\ tor era sursa lor de c\ldur\. „|la
era cazanul nostru, c\ noi a[a `i
ziceam”, r`de parc\ `n sughi]uri
Cla udiu, apoi duce ]igara la gur\
cu m`na de la care [i-a pierdut dou\
din degete. 

I-au fost t\iate `n timp ce lucra
la Vatra Dornei la un gater. Fusese
e liberat dup\ a doua fapt\ [i a c\utat
s\-[i fac\ un viitor afar\. Lucra deja
de mai bine de [ase luni acolo, iar
`n tr-o sear\, dup\ ce a oprit freza a
ui tat c\ ea se mai `nv`rte `nc\ pen-
tru un minut [i a vrut s\ cure]e ma -
[i n\ria de rumegu[. „O dat\ am dat,
a[a usor, c`t s\ zboare tala[ul [i nici
nu am v\zut cum mi-au s\rit de ge -
te le”. Accidentul `n care [i-a pier-
dut o parte din m`n\, ca [i toate lu -
cru rile rele care i s-au `nt`mplat i se
par acum un vis. ~n ciuda ne ca zu ri -
lor care i-au br\zdat via]a a prins mai
multe me[te[uguri, iar acum [tie s\
fa c\ o cas\ de la temelie p`n\ la a -
co peri[, dar cu toate astea nu [i-a
g\ sit mereu de lucru.

Dup\ mai bine de un an [i ju m\ -
ta te de la accidentul de la gater, pe -
ni tenciarul l-a chemat iar\[i. „Eram
tot la Vatra Dornei [i pentru c\ era
frig nu g\seai nic\ieri de lucru, nici
`n construc]ii, nici la lemn. Dac\ e ram
singur poate nu f\ceam nimic chiar
da c\ eram `n nevoi, dar anturajul [i
pri etenii m-au convins”, se scuz\ b\r-
batul. De data asta a spart un ma ga -
zin din centrul ora[ului aflat pe ma -
lul Bistri]ei. „Am furat p`n\ [i pi u -
li ]ele pentru drujb\. Nu a mai r\ mas
ni mic `n magazin. L-am l\sat ca pe n -
tru v\ruit”, `[i aminte[te Cla u diu, `n
timp ce deseneaz\ cu v`rful unei ]i -
g\ ri `n scrumiera de pe ma s\. Nu o
spu ne cu m`ndria celor ca re nu-[i re -
gre t\ fapta, ci cu ru[ine. Din cauza
spa rgerii a mai pierdut trei ani din
via ]a sa dup\ gratii. 

{obolanii de pe paturi
~[i aminte[te cu groaz\ de con -

di ]iile din penitenciar [i de supra
ag lomera]ia de acolo. „~n Boto[ani
c`t am stat doar pe sec]iile unu [i doi
erau c`te un om la pat. Ei aveau [i co -
voare pe jos, [i mobil\. Acolo mer -
ge au mereu str\inii c`nd vizitau
pu[ c\ria”, `mi spune acesta resem-
nat. La el `ns\ au fost [i [aptezeci [i
cin ci de oameni pe cincizeci de pa -
tu ri, iar betonul de pe pardoseal\ era
at`t de f\r`mat `nc`t mereu te `m pie -
dicai dac\ nu erai atent. „Dac\ tre -
buia s\ mergi la baie aveai cu ti ne
dou\ sticle de plastic din care b\ teai
ca s\ fug\re[ti [obolanii. Erau c`t o
m`]\ de mari [i dac\ nu te gr\ beai
s\-]i faci repede treburile t\ b\ rau pe
tine”, spune cu groaz\ Cla u diu, a poi
se scutur\ [i str`mb\ din nas a re pul -
sie. Au fost de]inu]i care au fost mu[ -
ca]i de chiria[ii nepofti]i ca re urcau
prin canalizare, iar nimeni nu a f\ cut
nimic s\ opreasc\ invazia „chi ]\ i -
toa  relor”.

E obosit dup\ o zi de munc\ `n
ca  re „a ̀ ntors la betoane”. ~nclin\ u[or
paharul `n care mai era o `nghi]itur\
de „S\niu]a” [i pare c\ nu are curaj
s\-l dea peste cap `nc\. }igara i s-a
s tins deja ̀ ntre cele dou\ degete cru -
]ate de freza de la Vatra Dor nei,
iar fa]a-i lipsit\ de orice expresie. Of-
tea z\ u[or apoi, mai mult ca pentru
sine, `ncepe t\r\g\nat. „C`nd v\d c`t
de greu e afar\ [i c`nd m\ g`ndesc
c\ la pu[c\rie nu mi-a lipsit o dat\
m`n carea, ]ig\rile sau cafeaua parc\
a[ face iar o fapt\ ca s\ intru `napoi,
dar `mi zic imediat «Fere[te Doa m -
ne g`ndurile astea de la mine, c\
`n\ untru nu-i via]\»”.

Andrei MIHAI

Claudiu [i-a v\zut
jum\tate din via]\

de dup\ z\brele [i chiar
dac\ necazurile l-au
urm\rit mereu `[i asum\
toate gre[elile pe care
le-a f\cut. Nu a avut
timp s\ copil\reasc\, la
fel cum au f\cut-o al]ii.
A `nceput s\ munceasc\
la c\rat moloz sau la
dat materiale la m`na
mese ri a[ilor `nc\ de la
zece sau unsprezece
ani, iar p\rin]ii nu l-au

m`ng`iat [i nu i-au spus
cuvinte frumoase c`nd
avea nevoie. ~i scuz\
acum pentru c\ „poate
\sta era felul lor de a
m\ pedepsi pentru poz -
nele pe care le f\ceam”.
Nu s-ar `ntoarce `ntre
pere]ii fereca]i cu gratii,
`ns\ nevoile `l mai fac s\
suspine dup\ patul dintr-o
celul\, dup\ m`ncarea [i
]ig\rile care nu-i lipseau
niciodat\ `n\untru.

� `n „jun gla cu gratii” a trebuit s\ ]in\ piept in timid\rilor celor care aveau deja
vechime � c`t a stat `nchis, nu era sear\ `n care s\ nu se `n trebe ce fac ai lui

~n `nchisoare lui Claudiu nu-i lipseau cafeaua [i ]ig\rile

B\rbatul b`ntuit de 
chemarea penitenciarruulluuii

„Ul cio rul nu merge de multe ori la ap\”
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C`nd un om `ncearc\ [i re u -
[e[ te s\ supravie]uiasc\ unei s\ -
rituri de la o `n\l]ime de 39 km,
`n plus marc`nd [i patru recorduri
mondiale, atunci se poate spune
c\ de[i a f\cut un pariu riscant, a
ie[it c`[tig\tor. Dar austriacul Fe -
lix Baumgartner nu este singu-
rul care a plecat cu m`na plin\ du -
p\ miza f\cut\.

Mul]i consider\ c\ un salt im -
portant l-a f\cut [i Internetul `n
fa]a televiziunii, devenind pen-
tru c`teva secunde modalitatea
prin cipal\ de trasmitere `n direct
a unor evenimente importante. ~n
cazul acesta, site-ul de distri bu i -
re video, Youtube, a furnizat li ve
s\ritura din stratosfer\ a austria -
cu lui. La fel au f\cut [i alte tele-
viziuni din aproximativ 50 de
]\ri, `ns\ `n Statele Unite, de e -
xem plu, au existat nemul]umiri fa -
]\ de modul `n care a decurs tran -
smiterea. Cei de la CNN au avut
o `nt`rziere de c`teva secunde [i
`n punctul culminant au schim-
bat imaginea pe moderatori. Nu
se [tie dac\ a fost din cauza fricii
de a ar\ta live un posibil accident
sau probleme tehnice `ns\ pen-
tru aproximativ opt milioane de
oameni Internetul a fost o so lu -
]ie mai bun\ `n acest caz. Totu[i,
chiar [i pe Youtube transmisia a
fost `n urm\ cu minut fa]\ de cea
a canalului Discovery Channel
USA. Dar fiindc\ postul este u nul
cu recep]ie limitat\ pe teritoriul
american, tot pe Internet a fost
mai simplu.

Timp de cinci ani s-a antrenat
Felix Baumgartner pentru a cest
salt, perioad\ `n care a fost fi -
nan ]at de RedBull, a c\ror mi z\
a crescut simbolul taurului ro [u
la un brand de cinci miliarde de
lire sterline. Site-ul de]inut de
Google a avut p`n\ acum cel mai
mare num\r de vizualiz\ri a unei
trasmisii live `n 2007, c`nd a pro -
xi mativ [apte milioane de utili za -
tori au privit investirea lui Ba -
rack Obama ca pre[edinte al A -
me ricii. 

Saltul lui Felix Baum gar t ner
a fost mediatizat dinainte ca a u -
striacul s\ urce `n stratosfer\ [i e
unul dintre acele evenimente de
ca re n-avem parte prea des. Dar
dac\ vor mai avea loc, curio[ii vor
putea de fiecare dat\ s\ aleag\ da -
c\ vor s\ le urm\reasc\ lipi]i de
e cranul unui televizor sau de la
tast atur\. 

Paul ANDRICI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Din 2010 se tot a[az\ c\r]i pe ma -
sa de joc a dosarului „Motorina”,
iar `n luna septembrie a acestui an
fostul [ef al Agen]iei Na]ional\ de
Administrare Fiscal\ (ANAF),
Sorin Blejnar a fost [i el trimis ̀ n ju -
decat\ ̀ n acest caz. El este acuzat, a -
l\turi de alte 22 de persoane, de im -
plicarea `n afaceri cu produse pe -
tro liere, prin care bugetul de stat ar
fi fost prejudiciat cu peste 10,5 mi -
lio ane de lei TVA din tre care mai

mult de 10,8 milioane de lei re pre -
zent`nd accize pentru mo to rin\. Iar
s\pt\m`na trecut\ dosarului i s-a mai
ad\ugat o anchet\ legat\ de anumi -
te fragmente din ste no gra mele ca -
zului „Motorina”.

Ceea ce a atras aten]ia `n mod
spe cial a fost faptul c\ printre `n re -
gis tr\ri se num\r\ [i transcrierea u nei
conversa]ii a fostului [ef ANAF cu
pre [edintele Traian B\sescu. {i as -
ta pentru c\ este pentru prima dat\
c`nd într-o interceptare apare nu me -
le pre[edintelui `n func]ie. Replica
a venit imediat de la Cotroceni, ex -
plic`nd c\ discu]iile „au vizat recu-
perarea datoriilor c\tre stat ale com -
paniei Rompetrol, în contextul în ca -
re combaterea evaziunii fiscale [i
colectarea crean]elor la bugetul de
stat au f\cut obiectul unei hot\râri
CSAT (n.r.: Consiliul Suprem de A -

p\rare a }\rii) din 28 iunie 2010”
(adev\rul.ro, s`mb\t\, 20 oc tom bri -
e). În prima stenogram\, Traian B\ -
sescu `l redirec]iona pe Sorin Blej  -
nar c\tre premierul Emil Boc pen-
tru sfaturi `n leg\tur\ cu situa]ia
Rom petrol. Ulterior, ̀ ns\, o alt\ tran-
scriere dezv\luia aten]ionarea a dre -
sat\ de pre[edinte „cu privire la stra -
tegia kazahilor care urmau s\ pl\ -
teasc\ statului 54 de milioane de e -
u ro. «Sorine, ai grij\ s\ nu d\m de
belea!», îl avertiza Traian B\sescu
pe Blejnar” (money.ro, vineri, 19
oc tombrie).

Un alt nume interceptat `n do sa -
rul „Motorina” este cel al Elenei U -
drea, discu]ia dintre aceasta [i fostul
[ef ANAF fiind `ndeajuns de vag\
pentru a st`rni suspiciuni. Cei doi
men ]ioneaz\ o „list\”, lucru pe ca re
E lena Udrea `l justific\ spun`nd c\

se referea la „ni[te ajutoare care ur -
mau s\ ajung\ la oamenii din zo -
nele afectate de inunda]ii” (reali-
tatea.net, s`mb\t\, 20 octombrie).

Odat\ cu implicarea pre [e din te -
lui [i a fostului Ministru al Dez vol -
t\rii `n ancheta asupra ste no gra me -
lor, dosarul „Motorina” a revenit `n
aten]ia public\. Sorin Blejnar s-a
de clarat a fi de acord c\ „mass-me -
dia [i orice alt\ persoan\ interesat\
s\ analizeze toate cele 213 ste no gra -
me care se reg\sesc la dosarul ins tru -
mentat de c\tre DIICOT (n.r.: Di re c -
]ia de Investigare a Infrac]iunilor
de Criminalitate Organizat\ [i Te ro -
rism), pentru a constata c\ nu am nici
o leg\tur\ cu dosarul de evazi une fis -
cal\ de la Rompetrol” (me dia fax .ro,
s`mb\t\, 20 octombrie). Astfel c\ tex -
tele cu pricina vor fi cel mai proba-
bil descusute cu aten]ie, ̀ n c\utare de
nu me [i sc\p\ri incrimina toare ̀ n de -
clara]ii. 

Anca TOMA

Loteria
lui Felix

~nregistr\ri aprinse de la „Motorina”
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C`te patru r`nduri de scaune ne -
gre, simple, a[ezate fa]\ `n fa]\, s`nt
ocupate `n deplin\ lini[te, dar cu ui -
mire ̀ n priviri. Culoarul pe care-l for -
meaz\ este `ncadrat, `n capete, de
dou\ mese de lemn, l\cuite. C`nd nu
mai r\m`n locuri libere, reflectoa re -
le se sting unul dup\ cel\lalt sub t\ -
cerea curioas\ a capetelor care se ro -
tesc `ntreb\toare [i fac semne de ne -
dumerire, p`n\ lucirile ochilor dispar
`n `ntunericul s\lii. 

Nu se ridic\ nici o cortin\, dar o
voce firav\ ̀ [i deschide sufletul, pur -
t`ndu-[i menirea cu patim\-n timbrul
clar al glasului. „Ur\sc c`nd fi rul ca -
setei se `ncurc\ [i trebuie s\ bagi un
creion, pe care s\-l rote[ti ca s\ o faci
la loc, dar tot degeaba. Nu o s\ mai
func]ioneze. S\pt\m`na asta mi-am
luat una cu Edith Piaf.” Lumina se
a[az\ pe una dintre cele dou\ me se,
unde st\, picior peste picior, Jeni,
interpretat\ de actri]a Stanca Ja be -
ni]an. O t`n\r\ blond\, cu bluz\ al b\,
p\rul str`ns `ntr-o coad\ [co l\ reas c\,
l\sat\ pe spate [i palmele una peste
alta. ~[i continu\ monologul pe un ton
cald, ca [i c`nd i-ar povesti, de fapt,

unei prietene bune, himerice. Pri vi -
rile `nc\ mute de uimire [i curiozita -
te o urm\resc cu interes, schi]`nd par-
c\ `n g`nd c`te un alt fir al pove[tii. 

Monologul regretelor
p\rinte[ti

Replicile s`nt ca ni[te confesiuni,
un soi de flux al con[tiin]ei. „Simi e -
ra angajat [i el, dar [ti]i, nu venea ni -
ciodat\ la cantina companiei s\ m\ -
n`nce cu mine. Mai ales de c`nd ̀ l f\ -
cuser\ manager, trebuia s\ stea a co -
lo cu ei”, afl\m despre so]ul lui Jeni.
„Dup\ ce au venit disponibili z\ ri le,
prima oar\ i-au concediat p-\[tia din
func]iile de conducere – cic\ erau
prea mul]i.” ~[i d\ ochii peste cap,
pierdut\, `ntr-un gest de lehamite,
`n timp ce din sal\ st\rile spectato-
rilor trec de la z`mbete la p\reri de
r\u `n frac]iuni de secund\. 

El, Simi, acum este `nchis `ntr-o
clinic\ de boli psihice. „A ̀ ncercat a -
poi s\ lucreze ca [ofer de tir, dar n-a
reu[it. {i, de c`nd cu avocatul, nici
nu-mi mai permit s\-l ]in la privat.”
~[i promite s\ rezolve situa]ia, iar o -

chii tinerei Jeni str\lucesc, ̀ n timp ce
ea las\ un z`mbet timid s\ `i de se ne -
ze o gropi]\ pe obrazul drept. A cum
`i pare r\u c\ a depus pl`ngere ̀ m po -
triva femeii `n ziua c`nd Ionu] a lo -
vit-o din gre[eal\, dar nu mai e xis t\
cale de `ntoarcere. „E o mam\ singu -
r\, ca de altfel majoritatea fe me i lor
`n ziua de azi”, ̀ [i spune cu un ton ce
murmur\ a p\rere de r\u, ca dup\ c` -
teva secunde s\ reia, [\galnic, „`n
ma joritatea timpului”. ~n sal\ se na[ -
te un r`s zgomotos, a[a `nc`t t`n\ra
se vede nevoit\ s\ fac\ o pauz\, `n
timp ce o femeie din primul r`nd z`m -
be[te [i ridic\ paharul de vin, ̀ n semn
de acord. 

Sclipirile ochilor r\t\ci]i
Lini[tea inund\ sala, aidoma `n -

tunericului care separ\ replicile ce -
lor dou\ actri]e, ca mai apoi s\ le scal -
de `n lumin\, `n timp ce-[i vars\ dra -
mele peste acalmia unei s\li se du se.
C`nd reflectoarele p\lesc, spectatorii
`[i `ng\duie s\ respire. ~n c`teva se -
cun de, din cap\tul cel\lalt al cu loa ru -
lui care le pune pe artiste fa]\ `n fa -
]\, „femeia”, interpretat\ de actri]a
Laura Bilic pronun]\ degajat „Mer -
geam ̀ n parc, ̀ n dup-amiaza aia. Me -
reu `l duc pe Ionu]u’ `n parc, joia”,
iar reflectorul las\ s\ se vad\ o doam -
n\, picior peste picior, rostind un dis -

curs din care ini]ial nu se ̀ n]eleg prea
multe. „Cred c\ o fi fost [i vina
mea c\ nu l-am ]inut de m`n\, re cu -
nosc. Dar... e un copil crescut la bloc,
nu are ce face cu at`ta energie, s\r -
manul. C`nd a lovit-o, am `ntrebat-o
dac\ nu vrea s\ o ajut. A spus c\ nu
o doare”. S-a oferit apoi s-o duc\ a  -
cas\, iar femeia a refuzat. Aici scu -
zele femeii se `ncheie, iar reflecto rul
moare din nou.  

Privirea actri]ei fixeaz\ po dea ua
s\lii, m`inile [i le freac\ din c`nd `n
c`nd, `n timp ce vocea `i vibreaz\ la
orice cuv`nt, iar oftatul prelung `i `n -
cheie fiecare fraz\. „Eu pe Ionu]u’
`l iubesc. I-am promis c\ o s\ mer -
gem ̀ ntr-o mic\ vacan]\, c`nd se ter -
min\ cu toat\ nebuneala asta.” Fe -
me ia, r\mas\ p`n\ la sf`r[itul piesei
f\r\ nume, pare a-[i `n\bu[i pl`n sul,
iar vorbele le roste[te mai mult ca
pen tru sine, s\ se `mb\rb\teze, de c`t
ca s\ conving\ pe cineva. Cu a ce ea[i
`nfl\c\rare cu care ne-au ]intuit pe
scaune mai bine de o or\, cele dou \
artiste `[i culeg, la sf`r[it, din ploa-
ia de aplauze, meritele unei drame ̀ n
care s-au scufundat voit [i din toa t\
inima. Iar replicile se sting ̀ n min tea
noastr\ abia c`nd sunetele clapelor
de pian ale melodiei de fundal dis-
par sub aclama]ii vibrante.

Livia RUSU

Laura Bilic a jucat cu `nver[unare rolul femeii f\r\ nume

Vineri sear\, locul gongului de `nceput a fost luat,
`n localul Teatru’ FIX, de z\ng\nitul prelung al

clopo]elului  care a anun]at premiera piesei
„@Versiuni”, un spectacol `n regia lui C\t\lin {tefan
M`ndru. U[ile verzi din lemn ce separ\ barul de sala
de teatru experimental s-au dat la o parte, de la ora
19.00, pentru ca nu mai mult de cincizeci de oameni
s\ asculte o poveste, cu sufletul curios [i iscoditor [i cu
privirile am\gite de minciunile spuse de decor. Iar
jocul de lumini s-a `mpletit prin firele de dram\,
comedie [i vie]i croite dup\ mintea fiec\ruia dintre
spectatorii care-au sorbit cuvintele actorilor ca dintr-o
cea[c\ de cafea. 

� `n Statele Unite, de e -
xem  plu, au existat ne -
mul] umiri fa ]\ de modul
`n care a decurs tran -
smiterea

� replicile s`nt ca ni[te m\rturisiri� c`nd reflectoarele
p\lesc, spectatorii `[i `ng\duie s\ respire � ochii tinerei
Jeni str\lucesc, `n timp ce ea z`mbe[te

Confesiuni rostite llaa  FF IIXX

� ceea ce a atras aten]ia a fost transcrierea u nei con-
versa]ii a fostului [ef ANAF cu Traian B\sescu



Vinovat pentru înfrîngerea cu
Olan da trebuie socotit [i Pi]urc\,
principalul artizan al izbînzii ob ]i -
nu te s\pt\mîna precedent\ în Tur cia
fiind citit, dominat [i învins de Van
Gaal. Nu prin KO, cum arat\ sco rul,
dar la puncte. Conform unei opinii
mai largi, eroarea tehnicianului a
constat în faptul c\, prea încrez\tor
în steaua „tricolorilor”, a folosit la
Bucure[ti aceea[i garnitur\ ca [i la
Istanbul. Surprinz\tor, n-a schimbat
nimic în formula de start, de[i fotba -
li[tii români, îndeob[te cei din cam-
pionatul intern, nu sînt obi[nui]i s\
sus]in\ partide oficiale, cu miz\, la
intervale scurte. C\ ar trebui s\ re zis -
te unui asemenea ritm e alt\ mînca re
de pe[te. Cert e c\ nu reu[esc, s\ ne
reamintim de barajul cu Slovenia din
2001: patru zile dup\ o evolu]ie în -
cu rajatoare la Ljubljana, „na]io na -
la” a clacat [i a ratat calificarea la
Bucure[ti!

Din p\cate, Pi]urc\ n-a ]inut cont
c\ titularii utiliza]i la Istanbul pot fi
obosi]i, nu atît fizic, cît mental, de
un de cascada de gafe a funda[ilor la -
terali [i lipsa de sincronizare a „cen-
tralilor”. Dac\ n-ar fi tr\it sub o imen -
s\ presiune psihic\, de presupus c\
b\ie]ii no[tri ar fi gre[it mai pu]in.
Au gafat mai ales Tama[ [i Ra], D.
Goian [i Chiriche[, dar nu numai
ei, ci [i Grozav, B. Stancu, Bour cea -
nu, Pintilii [i Torje. Nu [i Marica,
excep]ia menit\ s\ confirme regula.
Am\nuntul c\ însu[i selec]ionerul a
pus sub semnul îndoielii, dup\ meci,
decizia de a nu schimba garnitura
vorbe[te de la sine. Autocritica îl in -
crimineaz\.

Unii pretind c\ ne-au cur\]at, nu
obligatoriu în aceast\ ordine, T\ t\ -

ru [anu, Tama[, fazele fixe [i arbi-
trul. Sco]ianul ne-a nedrept\]it, dar nu
ne-a [i furat. În rest, am pl\tit scump
relaxarea din fazele fixe, boemia,
nea ten]ia. Am încasat în urma lor
trei goluri, îns\ nu-i de acuzat Pi]ur -
c\. Nu neap\rat el sau cu prec\dere el
întrucît astfel de faze nu pot fi pre -
g\ tite sut\ la sut\. R\mîn la mîna ha -
zardului c\ci n-ai cum anticipa ce se
va întîmpla la uliii [i porumbeii, cum
antrena o mi[care brownian\!

În condi]iile în care, în ansamblu,
„na]ionala” a dezam\git mar]i, n-ar
fi de ar\tat cu degetul în special spre
T\t\ru[anu [i spre Tama[. F\r\ s\
impresioneze ca la Istanbul, unde a
avut un plonjon salvator la 0-0, T\ -
t\ ru[anu n-a gre[it la golul 1, asta
socotind c\ a boxat totu[i mingea în
afara careului. Evident, n-ar fi trebuit
s\ resping\ în fa]\, doar c\ a respins
la 17 – 18 metri de poart\, adic\ des -
tul de departe încît s\ mic[oreze pe -
ri colul pe moment. Cît despre Ta ma[,
s\ nu uit\m c\ a acoperit un post ne -
convenabil, incomod [i expus. [i da -
c\ nu s-a sacrificat, a acceptat un
compromis în interesul colectivului,
ceea ce îi acord\ circumstan]e atenu-
a nte. Devotamentul iart\ multe.

L-am auzit ieri pe selec]ioner de -
clarînd c\ „avem o echip\ în de ve -
nire”. Pentru c\ a[a stau lucrurile, s-
ar cuveni s-o ajut\m s\ creasc\, s\
se maturizeze. Altfel zis, s\ încer c\m
s\ construim, s\-l ajut\m pe Pi]ur c\,
nu s\-l contest\m, strîmbatul din nas
fiind lucrul cel mai simplu. Despre
asta îns\ vom mai discuta.

Textul a ap\rut joi,
18 octombrie, 2012, pe

blogsport.gsp.ro/ioanitoaia 
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Ne vedem la Rio!

Se a[teapt\ ultimul fluier pentru „na]ional\”

Nimeni nu se pricepe mai bine de -
c`t noi la calculat [anse. „Na ]io na la”
ultimilor ani ne-a antrenat `n matema -
tici aplicate pe fotbal. {tim s\ afl\m
chiar [i a 20-a zecimal\ din num\rul
periodic, dac\ ]inem nea p\ rat s\ spe -

r\m p`n\ `n ultima etap\ a prelimina -
riilor. Acum, la prelimina riile CM 2014,
`n sf`r[it, ̀ nsum\m nu mere rotunde. Du-
p\ primele patru meciuri, ne-am clari -
ficat ]inta: ne ba tem cu Ungaria pen-
tru locul doi. O landa a redevenit „La -
leaua de fier”. 

S-a spus dup\ Mondialul din 1998
c\ Fran]a [i-a unificat imagi nea, a
izbutit s-o defineasc\ [i s\ se arate lu -
mii ca o na]iune „bleu, blanc, beur” –
toate fe]ele dezbin\rii s-au str`ns `ntr-
un `ntreg armonios. Dup\ Mondialul
din 2006, Germania [i-a „emo ]io na -
li zat” brandul de ]ar\, a ad\ugat di -
men siu nea care lipse[te `n stere o ti pu -
rile despre nem]i. O ]ar\ care se bu cu -
r\ de fotbal [i de oaspe]i nu poate fi
]ara aceea re ce, ermetic\, rigid\ `n
toa te pe care o [tiam. Nem ]ii r`d [i se

`ntristeaz\ la fel ca restul oamenilor.
Cine-ar fi crezut?

Meciul cu Ungaria din prim\ va r\
ne va scuti de multe calcule, gra fi ce [i
sinusoide. Dac\ `nvingem, s`n tem cu
un pas pe plajele de la Rio. Am mai
putea ob]ine [i altceva din acest joc,
pentru c\ miza lui, miza meciu rilor
noastre cu vecinii nu s-a limi tat nicio-
dat\ la puncte [i scor. Cu Un ga ria,
avem prilejul s\ ne dep\[im adoles -
cen ]a na ]ionalist-p\tima[\ [i s\ ne ma -
tu riz\m imaginea. Emo ]io nali s`ntem,
trebuie s\ fim [i ra]ionali. Dez bina]i
s`ntem, tre buie s\ ne str`n gem iar um\r
la um\r, `n picioare, la imn. „Na ]io na -
la” de fot bal reprezint\ unul dintre tot
mai pu ]i nele lucruri la ca re vibr\m
`mpreun\. Echipa lui Pi]ur c\, echi pa
asta `n ti ne ri t\, care ata c\ `n loc s\ se

baricadeze tremur`nd `n
ap\ ra re, echi pa asta care
a pierdut cu rajos cu
Olanda [i a `n vins orga-
nizat Tur cia, echipa asta
me rit\ sus ]i nu t\ pentru ea
`ns\[i. Pen tru c\ e nou\ [i
pentru c\ vrea altceva
de c`t gene ra]ia Mutu –
Chivu. Nu doar pentru
c\ poate `n vinge Unga -
ria [i ne poa te regla con-
turi meschi ne cu istoria,
cu stima de sine sau cu
orgoliul nostru invariabil
prea mare pen tru o ]ar\
at`t de proble ma tic\.

Da, o victorie cu Un -
ga ria ne-ar prin de bine
la moral, dac\ am [ti ce s\
facem cu ea. Nu s-o trans-
form\m `n pretext de va -
ni t\]i ieftine, ci s-o ad\-
ug\m `n dreptul mo ti ve -
lor pentru care merit\ s\ ne
uit\m la meciurile „na -
]io na lei”. Merit\ s\ soco-
tim procente [i s\ stri g\m:
„Hai, b\ie]ii!”. 

„Na]ionala” ne-ar aju-
ta s\ ne lim pe zim imagi -
nea noastr\ `n fa]a noas  -
tr\, nu doar `n fa]a lumii.
Cu o singur\ condi]ie: s\
ne recunoa[tem, c`t de
c`t, `n ea. P`n\ acum a fost
greu s\ te identifici [i s\
te ata[ezi de o ga[ c\ dis-
persat\ de b\rba]i su p\ -
r\ cio[i [i pri cino[i care
nu c`[tig\ dec`t b\t\liile din
afara terenului: cu presa,
cu supor terii, cu stic lele,
cu chelnerii. Echi pa de azi
pare s\ vrea altceva de la
via ]\ [i de la fotbal. Cu
pu]in noroc, s\ spe r\m c\
vrea cam acelea[i lucruri
ca [i noi. De pil d\, s\ fie
prezent\ `n joc, s\ intre
`n calcule. S\ aib\ o vo -
ce. {i ceva de spus. 

� trebuie s\ ne dep\[im adoles cen ]a na ]ionalist-p\ti m a [\.
Emo ]io nali s`ntem, trebuie s\ fim [i ra]ionali. Dez bina]i
s`ntem, tre buie s\ ne str`n gem iar um\r la um\r 

� miza meciu rilor noastre cu vecinii nu s-a limi tat nicio-
dat\ la puncte [i scor

C\ut\m ]api isp\[itori?!

{anse de maturizare
Maria ANDRIE{

� „na]ionala” a dezam\git mar]i, dar n-ar fi de ar\tat
cu degetul în special spre T\t\ru[anu spre Tama[

Ovidiu IOANI}OAIA

Genera]ia de aur — cel mai iubit 11 al României

Ne aducem aminte cu
drag de nop]ile `n

care ne str`n geam `n fa]a
Diaman tului alb-negru ca
s\-l ve dem pe Hagi [i pe
Po pes cu cum vr\jeau ba -
lonul. Ne identificam cu
imaginea celor mai iubi]i
11 români [i uitam de su -
p\ ra re, nervi [i nimicurile
de zi cu zi. {i dup\ zece
ani de frustr\ri [i de z ilu -
zii, haiducii lui Pi]urc\ au
din nou ocazia s\ ne fa -
c\ s\ ne str`ngem `n fa]a
televizoarelor, s\ r`dem,
s\ ne bucur\m [i s\ ie[im
`n strad\ cu tricolorul `n
m`n\.

Marica, ultima redut\
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OPINIA DE LA CENTRU

De sus, din spatele geamurilor
de pe Calea Victoriei, [uvoiul de
oa meni care strig\ de-[i dau pl\ mî -
nii pe-afar\ curge ordonat, în cele
trei culori ale patriei, delimitat [i
con dus, ca stîncile pe cursul unui
rîu, de jandarmi. Alba[trii în fa]\,
gal benii – la mijloc [i ro[ii încheie
glo rios coloana. S`nt pelerinele
scoa se din cutii de carton pe care
le-au împ\r]it organizatorii înc\ în
Pia ]a Victoriei [i unde, dac\ n-ai
fost atent,  ai fost în[f\cat [i prins
în tr-o hor\ s\lt\rea]\. 

În fruntea coloanei, o ma[in\ de
jandarmi [i de cinci b\rba]i, mem-
bri ai Ansamblului Folcloric „{te -
fan Vod\”, înainteaz\ în pa[i de
cînt popular. Arti[tii, sosi]i de la un
fes tival [i nedormi]i de 13 ore,  au
ca petele îndesate în c\ciuli din bla n\,
iar mîinile le ies de sub paltoane de
lîn\ castanie. Dou\ cobze, un nai, o
to b\ [i un contrabas  scot sunete ce
s`nt adesea acoperite de vocile a -
dep ]ilor unirii din spatele lor. 

„Unirea României cu Ba sa ra -
bia o vor face marile puteri. A[a a
fost mereu. Eu zic, [i pute]i s\ m\
cre de]i sau nu, c\ tot Moscova ne
va uni. Indirect, prin antipatia pe
ca re o avem fa]\ de ea to]i cei de pe
am bele maluri ale Prutului” ies
vor bele de sub must\]ile voioase
ale lui Tudor Ungureanu, condu -
c\ torul ansamblului [i unul dintre
ar ti[tii prefera]i ai unioni[tilor. Î[i
scu tur\ degetele de coardele cob -
zei, arunc\ o privire fugar\ în spa -
te le lui, [i mai trage o cîntare. Cînd
a puc\, le face fericit cu mîna bucu -
re[ tenilor care urm\resc de la gea-
mu ri toat\ t\r\[enia. Unii [i-au scos
dra pelul din cas\, al]ii - odraslele
sau c\]eii. „O dorin]\ since r\ / Ro -
mâ nia unit\” sau „Chi[in\u [i Bu -
cu re[ti, dou\ inimi române[ti” nu îi
poa te l\sa rece. Poate li se pare o u -
to pie, dar m\car se amuz\ copios.  

Tineri, b\trîni în uniforme mi -
li  tare cu medalii, suporteri, poe]i,
c\ ]ei fl\mînzi, boschetari cu ochi
lu cio[i, ferici]i c\ iau parte la un e -
ve niment pe care nu-l pricep, dar
ca re, cred ei, sigur se va l\sa cu mi -
ci [i bere, ba chiar [i un hipster,
for meaz\ a[a-zisul Mar[ al Unirii.
E venimentul îl face pe George Si -
mi on, frunta[ul platformei Ac ]iu -
nea 2012, s\-[i ia capul în mîini de
e  mo]ie, s\ c\l\reasc\ garduri, s\ tran-
s  pire, s\ alerge de colo-colo, s\ dea
indica]ii, s\ rîd\ cu poft\, ba chi ar
s\-i trateze cu respect pe jandarmi.
„S`nt dou\ mii de oameni, Li na, ai
v\zut? Oare presa o fi ve nit?”. A
ve nit, sunt to]i acolo, cu fo tografi [i
ca meramani coco]a]i [i ei pe gar-
du ri. Reporterii asis t\ la en tu zias -
mul general ca la o s\r b\ toa re la ca -
re ei sunt musafirii de onoare. „S\ se
scrie, s\ se filmeze, s\ ne va d\ to ]i.
A[a se va face unirea”, aud în spa -
te le meu. 

E o duminic\ însorit\ de toam -
n\, poate ultima din acest an, în ca re
pes te dou\ mii de oameni dintr-un
col] îndep\rtat al Europei cred în -
tr-o unire. 

Lina VDOVÎI

Cu r\d\cini `n .md

Ion Nistor croie[te papuci tra di ]i o -
nali dup\ noile tendin]e. {i înc\ se mai
g\sesc cump\r\tori în t`rguri [i o boa re.

Cum s\-l recunosc pe
me[ter

„Num\rul ma[inii e NBA, ca la a -
me ricani”, explic\ scurt la telefon Ion
Nis tor pl\cu]a de identificare de la „ca -
lea[ca Volkswagen”, cea care a b\tut
su te de kilometri pe [oselele din ]ar\,
pe la toate t`rgurile de tradi]ii la care a
fo st invitat.

Ca v`ntul, pornim spre cas\: „Mer -
gem la c`]iva kilometri în afara Si ghi [oa -
rei, apoi prima strad\ la st`nga, du p\ in -
dicatorul cu trecerea de pietoni, nu d\ gre[
nimeni”. Prima la st`nga, c` te va co [uri
fu meg`nd [i apare [i casa lui ’nea Ion.

Ti]a, responsabil\ 
cu muzica

~n\untru nu este cas\. E palat cu -
ra t, o adev\rat\ împ\r\]ie a opincilor,
a curelelor, cu [ef peste toate me[terul
Nis tor. R\t\cit între un cuier [i un vo lan,
lu cru modern printre articolele tra di ]i -
o nale: „Trebuie s\-l îmbrac, mai pri -
mes c diferite comenzi, dac\ am model
fac orice, numai gaur\ la ac s\ nu-mi dea
s\ fac”. Cei care ajut\ la opinci zi de zi
cu devotament s`nt Ti]a, un papagal ca -

re îi c`nt\ de diminea]\ p`n\ seara, fii ca
lui [i Alex, nepotul, la gr\dini]\ în gru -
pa mare, c\ruia ar vrea s\-i lase meseria
mo[ tenire, dar înc\ n-a aflat c\ el ar vrea
s\ se fac\, atunci c`nd va fi mare, „[ef
de poli]ist”. Ca s\-i mearg\ m`inile ca
ful gerele la croit [i cusut opinci sau cu -
rele, bea tot timpul dintr-o ulcic\ tra  -
di ]ional\ în care ]ine „energia”. „Îmi
pun aici cafea de diminea]a [i tot iau
din ea aproape toat\ ziua.” Primul pe
ca re l-a înc\l]at a fost un prieten. „I-
am f\cut dou\ perechi, dar m\ g`n dea m,
ce dom’le, chiar opincar. Am v\zut c\
le-a pl\cut mai multor oameni [i au în -
ce put s\ fie din ce în ce mai mul]i in -
te resa]i, m-am apucat serios”.

Noua colec]ie
Opincile sunt f\cute ca la carte, di n

piele de vit\. Ion Nistor se inspir\ din -
 tr-un manual f\cut pe la sf`r[itul anilor
’50. Dac\ s-ar face unul nou, ar trebui s\
apar\ [i o fotografie cu o pereche de o pin -
ci na]ionalizate, f\cute de Ion Nistor,
„cre a  ]ii proprii, care nu ]in de re giu nea
geografic\”.

De anul trecut, de c`nd a murit men -
torul s\u, el a r\mas cel care d\ tren-
dul la opinci [i cel mai mare me[ter
pie lar, vedet\ la marile t`rguri din ]ar\.
„Pe unde am fost, am v\zut modele co -
piate de la mine. Au cump\rat o pe re che,
au desf\cut-o [i au croit altele, dar eu
nu le zic nimic”, spune me[terul. Ceea ce
nu [tiu „pseudo croitorii” de opinci este
c\ ’nea Ion a scos pe pia]\ un model [i
o colec]ie nou\. „Nu s`nt a[a cum erau
o dat\, am p\strat toate influen]ele, în s\
le-am adus mai spre zilele noastre”.

As tfel, ar putea fi un concurent puter-
nic pentru Mihai Albu, designerul ca re
încal]\ vedetele.

Opinci pentru catwalk
Opincile lui ’nea Ion au fost [i pe

cat walk, la o prezentare de mod\: „A
ve nit o z\lud\, creatoare de mod\, [i a zis
c\ vrea pentru o colec]ie. Au fost f\ cu te
ca la carte, numai c\ a vrut ni[te [ire-
tu ri mai colorate. Le-am f\cut, dar n-am
fost curios s\ le v\d la prezentare”. Are
acas\ o ma[in\ de cusut piele, veche din
1926. „A fost cump\rat\ de cei care au
în fiin]at atelierul cu patru boi. A vrut
s\ -mi dea cineva 55.000 de euro [i n-am
vrut s\ o dau”, spune me[terul pielar.

Fix dup\ ce a terminat clasa a VIII-a,
me[terul Nistor a avut acela[i vis ca [i

pre [edintele B\sescu: se vedea pe ma re,
c\ pitan de vas. Îns\ i-a „trecut re pe de”,
cei de la Liceul „Mircea cel B\tr=n”
nu l-au primit pentru c\ „tata fusese de -
portat [i eram înregistrat cu dosar”. „E -
ram cel mai mare dintre fra]i [i a tre-
bu it s\-mi între]in familia, a[a c\ m-am
apucat de munc\, într-un atelier de pie -
l\rie. Cu timpul, am prins mare drag [i
nu-mi pare r\u [i nu o s\ regret nicio-
da t\, munca asta e via]a mea”. A te li e -
rul, [i-a pus în cap s\-l lase mo[tenire
ori celor dou\ fete, ori nepotului Alex,
„ca re e prea mic s\ în]eleag\, dar î[i
ba g\ tot timpul nasul [i încearc\ s\ în -
ve ]e tainele opincilor [i ale curelelor”.

Ionu] FANTAZIU
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Iulian e pop\ cu parohie în Bu -
cu re[ti, în cartierul Militari. Du mi -
ni ca [i la s\rb\torile legale e la bise -
ri c\, iar în restul zilelor face terapie
prin rug\ciune pentru toxicomanii
in terna]i într-un centru, pu[i la izola -
re ca s\ nu mai cad\ în p\catul dro gu-
rilor. Îl vezi, îl ascul]i [i-]i vine s\-]i
mu[ ti limba dac\ toat\ via]a ai g`n dit
c\ popii sunt aceia care-[i a t`r n\ cru ci
de aur la g`t [i se împrumu t\ din cu -
tia milei, c`nd oamenii se bat pe sar-
ma le la vreo sfe[tanie sau c`nd taie
vreo por]ie din zi ca s\ ai b\ duminic\
ba ni de pomelnic sau de-o lu m`nare. 

Droguri [i chin
S`ntem p\c\to[i. {i s`ntem vi cia ]i

de g`ndul c\ biserica noastr\ constru-
ie[te catedrale, c`nd c`teva zeci de co -
pii sunt abandona]i zilnic prin spi ta le.
C\ popii nu pl\tesc taxe [i fac evazi-
u ne fiscal\ pentru c\ nu taie chitan ]\
c`nd vin cu agheasma de Bobo tea z\.

Vedem r\ul. Dar nimeni nu-l ve de
pe Iulian c`nd vine la munc\ [i st\
prin tre dependen]ii de heroin\ sau de
legale”, unii într-un sevraj de i-auzi
de la dou\ str\zi distan]\. P\rintele

Iulian trebuie s\-i fac\ s\ se lase.  
„Ce ru[ine, p\rinte! Ajungi, da c\

ai putea s\ iei pielea de pe tine [i s-o
vinzi, ai vinde-o!”, i-a scris pe-o foa -
ie o pu[toaic\ de 16 ani, la o or\ de te-
rapie. Dependen]a de heroin\ de la 14,
c`nd a consumat prima „bilu]\”. A poi
au venit acele, înfipte în m`ini, în g`t
[i, c`nd nu s-a mai putut, [i-a injec-
tat în ambele picioare. P\rintele i-a
în]eles dependen]a [i-a trimis-o la
Bi blie. I-a v\zut semnele de pe m` i -
ni le vine]ii [i i-a în]eles p\rin]ii c`nd
i-au povestit c\, uneori, doar c\ s-o
[ tie acas\, mergeau ei la dealeri s\-i
cumpere o doz\. Preotul spune c\ e o
lupt\ via]a asta a lor. {i c`t chin! S\ nu
dormi cu s\pt\m`nile, iar o bucat\ de
p`ine înghi]it\ s\ ]i se par\ o piatr\. 

Bun\tatea absolut\ e s\ nu-i a -
ban donezi [i s\ crezi în vindecarea
lor, oric`t de zadarnic\ ar fi ea. Iu li an
le cunoa[te st\rile de r\u [i [tie c\ „du -
rerea aia din corp” nu trece dec`t da c\,
a[a cum spune el, le întinzi o m`n\.
Îi vede plec`nd „cur\]a]i” pe u[a spi-
ta lului, dar unii se întorc mai depen-
den ]i cum n-au fost vreodat\. Nu g\-
sesc plecarea de la centru dec`t ca pe
o [ans\ s\ te „spurci” iar la heroi n\
sau la legale. Se c\iesc. Promit. „Dar
ce po]i s\ promi]i mai mult dec`t ai
f\cut-o în fa]a Domnului? Le spun
c\ s`nt [i eu obosit. Am obosit s\-i
tot v\d pe-aici”. 

Ionela S|VESCU

Ionela S|VESCU este 
senior editor la revista
„Opinia veche”

Noua biseric\

Ni[te m`ini ̀ nnegrite se disting ̀ n
flac\ra de la pirostrii. O femeie se
`n  c\lze[te. E o sear\ uscat\ de toa m -
n\, cu fumuri ce se ridic\ pe dea lu ri.
~n ]ig\nie, se aude mereu `n de p\r -
ta re o manea. Nu e loc s\ la[i gre ie rii
s\-[i fac\ treaba, nici g\inile s\ cot-
cod\ceasc\. Ecoul are mereu ritm
de Gu]\. 

~n c\m\ru]a familiei Alecu e
cu rat. Perdele albe se disting `n `n -
tu nericul ce se las\ `ncet. Tat\l apri n -
de o lum`nare [i parc\ dintr-o dat\, `n
ochii celor trei feti]e `ncepe s\ se
dis ting\ o p`lp`ial\. Una de speran ]\.
~n ochii lor mari, alba[tri, se vede c\
[i-au f\cut deja un drum. 

{i mai mereu se aude, de pe un -
de va muzic\. Cum se [tie c\ `n co -
mu nitate nu exist\ curent electric,
te g`nde[ti c\ poate Dumnezeu `n
loc s\ le dea lumin\, `i adoarme pe
mu zic\. De fapt, e spectacol `n sat. 

Marian Mexicanu [i Sorin Ne  -
cunoscutu, pe care „`l [tie toat\ lu -
mea”, dup\ cum se prezint\, au ve nit
s\-[i lanseze un CD. Din timp, c\ -
mi nul cultural numit “The city”, s-a
um plut: copii, femei, b\rba]i, care

[i-au g\sit scaune s\ se a[eze roat\, ca
`n jurul unui foc.

Dar nu era ce credeau. Nu era
do ar muzic\ l\ut\reasc\. Era mu zi c\
l\ut\reasc\, dar cu mesaj. S\-[i dea
co piii la [coal\, s\ nu-i trimit\ la fu -
rat sau cer[it, s\ nu-[i m\rite fetele
de tinere. „Dac\ eu c`nd eram mic am
gre[it [i am furat, crede]i c\ am f\ -
cut bine?”, `ntreab\ Marian Me xi -
ca nu. „Nuuuu!”. „S\ v\ ajute Dum -
ne zeu!” 

Ca `ntr-un spectacol de gospel,
lu mea a `nceput s\ danseze, s\ stri -
ge, s\ pl`ng\. „Pute]i s\ aplauda]i
da c\ v\ vine fiorul!”, `i `ndeamn\
Ne cunoscutu. {i ei `l ascult\. {i se
prind [i `ntr-o hor\. {i din a cor de o -
nul lui Mexicanu nu curg doar no te,
curge un val de sentiment care `i
du ce pe to]i `n trans\. B\tr`nele `[i
la s\ lacrimile s\ se scurg\, cu a m\ -
r\ ciune, recunosc`nd c\ tot ce spun
e leit via]a lor. Copiii se zbenguie,
ma mele `i iau `n bra]e. {i poate c\
ver surile le-au l\sat urme pe suflet.
Poa te c\-[i vor da copiii la [coal\,
poa te c\ nu-i vor mai trimite la cer [it.

Dar c`nd au plecat din vraja c\ -
mi nului cultural, [i `ntunericul u li -
]ei a `nceput s\ le p\trund\ rece, p` n\
`n suflet, [i s-au `ntors `n acelea[i ca -
mere reci, poate [i-au mai pierdut din
speran]\. Le-a mai r\mas doar mu zi ca.

Andreea ARCHIP

O via]\ pe muzic\
Bucure[tean f\r\ cauz\

Atelierul lui ’nea Nistor este o adev\rat\ `mp\r\]ie 
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Dup\ dealuri `n regia
lui Cristian Mungiu va fi
lansat vineri, 26 octombrie,
ora 19.00 la Cinemato -
graful Vic toria. 

Intrarea se face pe baz\
de invita]ie sau bilet `n va -
loare de 8 lei.

FILM

Dintr-o mie de CD-uri

De la lansarea primului album a
lui Pink p`n\ acum au trecut 12 ani,
iar aceasta nu se las\ de stilul muzical
pentru care a optat prima dat\, `n
2000. Longevitatea sa pe pia]a mu zi -
cii se datoreaz\ faptului c\ ni cio dat\
nu i-a l\sat pe fani s\ se `m bol n\ -
veasc\ de ea. Perioadele `n care com-
pu nea, `nregistra [i concerta erau ur -
mate de pauze lungi ce se `ncheiau
cu apari]ii de volume ̀ ndr\zne]e, cum
ar fi „I’m not dead” („Nu s`nt moar -
t\”) din 2006.

Ultimul s\u album, „The truth a -
bout love”, („Adev\rul despre dra -
gos te”), este, de fapt, un compromis
`ntre romantismul [i cinismul artis-
tei, de la piese cum ar fi „A walk of
shame” („O plimbare de ru[ine”),
p`n\ la balada „Beam me up” („Te le -
porteaz\-m\”), ultima fiind una din-
tre melodiile `n care se simte cel mai
bi ne vocea puternic\ a interpretei.
De si gur, mai apar ni[te piese de
„um  plu tur\” cum ar fi „We are all we
are” („S`ntem ceea ce s`ntem”) sau
„Here comes the weekend” („Vine
weekend-ul”), dar care u[or pot de -
veni hituri pe ringul de dans datorit\
corului care joac\ rolul unui back-
ground juc\u[. P`n\ [i piesele de dra -
goste cum ar fi „True love” s`nt com-
puse cu agresivitatea [i sinceritatea
at`t de ca racteristice pentru Pink.

Pe l`ng\ versuri despre rela]iile [i
experien]ele bizare tr\ite de c`nt\rea]\
[i aranjate pe linii melodice, apare

pie sa „Try”, care este o motiva]ie pu -
ternic\ pentru lupt\ [i rezisten]\ chiar
[i atunci c`nd n-a r\mas nici o urm\
de speran]\. „Where there is desire/
There is gonna be a flame” („A colo
un de este dorin]\/ Trebuie s\ fie [i fla -
c\ r\”).

Cu toate c\ la cei 33 de ani ai s\i
Pink a r\mas prizoniera stilului pop
de interpretare, `n „The truth about
love” ne c`nt\ despre maturitate. Ea
`[i p\streaz\ acela[i suflu [i are ace -
ea[i atitudine de t`n\r\ rebel\ care lup -
t\ p`n\ la cap\t pentru valorile scrise
c`ndva de dragul glumei pe un [er -
ve]el de h`rtie.

Daniela VORTOLOMEI

Adev\rul unei iubiri Pop

Pink- „The truth about
love”(2012)

Pentru cine vrea neap\rat s\ vad\
vreun film regizat de Tim Burton,
av`ndu-l ca protagonist pe Johnny
Depp, doar pentru c\ vuie[te Holly -
wood-ul pentru c`t de bune s`nt cola-
bo r\rile care i-au f\cut faimo[i, sigur
nu ar trebui s\ `nceap\ cu „Dark Sha -
dows”. Asta ca s\ nu r\m`n\ cu o im -
presie distorsionat\. Pentru cine a mai
v\zut filme de-ale lui, `n schimb, cu si -
guran]\ elementele distinctive ale vi -

ziunii lui artistice s`nt, pe r`nd, pre -
zente. De la paloarea personajelor, fe -
ti[ismul pentru `nf\]i[area c`t mai go -
tic\ a acestora, p`n\ la peisajele do-
minate de gama cromatic\ albastru `n-
chis, negru, gri [i copaci desfrunzi]i.

Lipsit de carisma cu care [i-a o -
bi[ nuit publicul `n alte produc]ii, pre-
cum „The Ninth Gate” sau „The Rum
Diary”, Johnny Depp apare `n in tri g\
juc`nd rolul unui t`n\r nobil din Co -
llin sport, de la sf`r[itul secolului al
XVIII-lea. ~ndr\gostit de cruda aris-
tocrat\ Josette (Bella Heathcote), el
re nun]\ la aventura cu una dintre sluj  -
ni cele ]inutului, Angelique (Eva
Green). St\p`nit\ de ur\, servitoarea
`i ucide p\ rin]ii [i o face pe naiva Jo -
sette s\ se a runce de pe o st`nc\, pen-
tru ca prota gonistul, Barnabas, s\ fie

transformat `n vampir. Dup\ ce `[i
ara t\ aptitudi nile de vr\jitoare, An ge -
li que decide s\ pedepseasc\ o dat\ `n
plus [i `l condamn\ la secole de peni -
ten]\ `nchis `ntr-un co[ciug, sub p\ m`nt.

Revenirea lui, `n anul 1970, c`nd
familia a de c\ zut [i se simte nevoia
unui Collins ve ri ta bil, st`r ne[te nu me-
roase scene cu co mic de situa]ie, care
nu s`nt `ns\ prea profunde. Proasp\t
sc\pat de sub ]\ r` na ca  re l-a ]inut pri-
zonier, Barnabas se con frunt\ cu toa -
te minunile tehnologiei, ca sigla
McDonald’s pe care o g\se[te ca o in-
ven]ie a lui Mefistofel, [o seaua ]i -
nutului –„un teren cu ri os” sau televi-
zo rul „a sorcery” (n.r.: o vr\ji torie).
Sce nele de lupt\ `ntre Bar na bas [i
Angelique, dar [i lipsa de pro fun -
zime a personajelor secundare, lip sa

consis ten]ei la nivel de ac]iune fac
din film o produc]ie nu doar deloc
cre  dibil\, dar [i monoton\ de urm\rit. 

Un proiect nereu[it a renumitului
regizor, filmul este o `ncercare de o -
ma giu adus serialului din anii ’70 pe
aceea[i tem\. Dac\ pelicula original\
a fost destul de apreciat\ la vremea
res  pectiv\, pe continentul ame rican,
Dark Shadows nu se bucur\ de ace -
la [i succes. ~n spatele jocului gotic [i
al co micului de situa]ie, filmul nu a -
duce nici un plus artistic sau o idee
mai com plex\, nici m\car la ni velul
efec telor speciale, care s`nt rea lizate
f\r\ pic de realism, exagerate [i pe
alo curi chiar inadecvate. 

Livia RUSU

Stop cadru Johnny Depp, un conte necarismatic

Dac\ apuci s\ r\sfoie[ti c`teva pa -
gini din scrierile romancierului ame -
ri can Nathaniel Hawthorne, po]i
s\ te d\ruie[ti cu totul pove[tilor lui
sau po]i s\ renun]i. Maestru al sim-
bo lu ri lor cople[itoare, autorul a cu sut
`n pieptul literaturii universale o „Li-
te r\ stacojie” de care ne aminte[te
co lec]ia „101 c\r]i de citit `ntr-o via -
]\” din Biblioteca Adev\rul. 

Dup\ coperta ro[ie, gofrat\ cu o
ca ligrafic\ liter\ „A”, se descoase o
dra m\ psihologic\ culeas\ din Ame-
rica secolului al XVII-lea, mai pre-
cis dintr-un Boston puritan `n care
se arunc\, r\zle], o femeie cu soarta
p`n g\rit\. Frumoasa emigrant\ Hes -
ter Prynne nu face dec`t s\ se-n dr\-
gos teasc\, f\r\ s\ [tie c`t trebuie s\
p\ti measc\ pentru f\r`ma de ferici re
pe ca re [i-o permite. {i fiindc\ se d\-
ru ie[te preotului Arthur Dimmes -
da le, abandon`ndu-[i cu g`ndul so -
]ul pe care-l crede r\t\cit pe mare, `[i
pl\ te[te abandonul cu o a[teptare lun-
g\ c`t o via]\. Hester urc\ pe e[a fod
pur t`nd la piept semn\tura adulte ru -
lui [i copila n\scut\ din p\catul ei,
Pearl. Iar pedeapsa ei e aceea de a
nu i se curma umilirea dintr-un fo[ net
de se cure [i-a fi l\sat\ s\-[i p`r gu -
ias c\ gre  [eala singur\, sub soarele
amie zii [i ju decata puritanilor. 

Litera stacojie pe care femeia ̀ n -
s\[i [i-o brodeaz\ `n piept cu mar-
gini aurii [i `nflorituri fabuloase `i
ar de piep tul la fel de aprig precum
se-aprinde simbolul ei `n mintea
citito ru lui. Stigmatul devine una cu
fe me ia, preotul [i copila, dar [i cu

p\ ca tul lor, fire pe care autorul le
coase [i le `nc`lce[te `napoi `ntr-un
soi de jur nal din care c`nd zboar\
pagini, c`nd se `ntorc laolalt\ [i dez -
v\luie `n casca d\ pove[tile nuan ]a te
ale personaje lor.

De fapt, „Litera stacojie” e un ro -
man care nu spune nimic [i nu `n -
dreapt\ degetul spre nemernici ori
spre cei cu sufletul curat. Doar spre
Hes ter, o Ev\ care nu-[i regret\ soar -
ta de c`t atunci c`nd o vede reflecta -
t\ `n pro priul copil [i care tot coase
c`te-o al t\ bucl\ s`ngerie `n litera de
pe piept cu fiecare capitol. Pasajele
vii, cu des cri eri ale unei naturi exu-
berante ce pare f\urit\ `mpotriva so -
ciet\]ii pu ri tane `n tu necate [i `n chi se
`n propriile dog me, dezv\luie jocul
de m\[ti `n care se prinde triunghiul
amoros [i o lume `n treag\ odat\ cu
el. Purt`nd printre r`n duri greutatea
acestor ima gini, „Li te ra stacojie” re -
na[te la fiecare lectur\ drept unul din
cele mai frumoa se romane despre
adulter, angoas\, ac ceptare, am\ gi re
[i America.

Anca TOMA

� p`n\ [i piesele de
dragoste s`nt compuse cu
agresivitatea [i sinceri-
tatea at`t de ca racteristice
pentru Pink

� o `ncercare de omagiu adus serialului din anii ’70

„Prinde foarte repede la orice
tip de pu blic `ns\ Pink se str\ -
duie[te s\ [ocheze, con  di men -
t`nd pie sele cu in jurii gratuite”   

rollingstone.com

P\cate brodattee
pe suflet 
� e un ro man care nu
`n dreapt\ degetul spre
nemernici

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte

Editura Adev\rul Holding
256 de pagini, 2012

15,99 lei

� HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � HOROSCOP   � 

GEMENI: Nici n-a `n -
ce put bine facultatea [i deja
te g`nde[ti la prima vacan]\

acas\, la m`ncarea cald\ [i gustoas\ a
mamei [i la vinul tat\lui.

LEU: De fiecare dat\
c`nd te treze[ti luni diminea]a
te rogi ca profesoara s\ se fi

urcat `n tramvaiul gre[it [i s\ nu mai
ajung\ azi la facultate.

FECIOAR|: ~]i place
at`t de mult la [coal\ c\ ai ter-
minat deja primul top de

coli. Cu jocuri de X [i 0 [i bile]ele cu
colegii.

BALAN}|: Au trecut
dou\ s\pt\m`ni de facultate
[i `nc\ nu [tii ce cursuri ai, `n

ce s\li [i care-]i s`nt colegii. Nici la ce
facultate e[ti nu [tii prea bine, de fapt.

SCORPION: Iar ai
prins maneli[ti drept colegi
de camer\ la c\min. Nu era

de ajuns c\ anul trecut ai ̀ nv\]at Dansul
Pinguinului [i s\ arunci cu bani.

S|GET|TOR: Ai ter-
mi nat facultatea, dar nu erai
gata s\ te angajezi [i te-ai apu -

cat de alta. Comunicare [i rela]ii pu bli -
ce dup\ Textile - Piel\rie merge la fix.

CAPRICORN: Te-a
prins controlorul ieri, dar ai
`nceput s\ vorbe[ti `ntr-o

combina]ie de rus\ [i englez\. Cred c\
rusa l-a speriat, c\ te-a l\sat `n pace.

V|RS|TOR: Colegii
t\i fac poante [i `]i tot trimit
link-uri ciudate [i tu de fie -

care dat\ cazi `n plas\ [i dai click. Chiar
credeai c\ Lemon Party e o petrecere?

PE{TI: Te-ai tot g`ndit
s\-]i iei o pisic\, dar de fie -
care dat\ `]i aduci aminte c\

de cele mai multe ori pachetul de acas\
nici m\car pentru tine n-ajunge.

BERBEC: Vrei s\ te
angajezi, dar `nc\ nu ]i-ai f\ -
cut curaj s\ te duci la nici un

interviu. Te g`nde[ti s\ `ncepi cu Bi se -
rica, ai auzit c\ se c`[tig\ bine.

TAUR: ~n prima s\pt\ -
m` n\ te-ai dus la toate cursu -
rile, `n a doua la fel [i acum

gata, ]i-ai f\cut norma pentru semestrul
\sta, po]i s\ te apuci de cr`[ming.

RAC: De fiecare dat\
c`nd deschizi ziarul, televi-
zorul sau vreun site de [tiri

locale, dai numai de violuri. E primul
semn c\ trebuie s\ te mu]i din Vaslui.

Una dintre cele mai importan te
caracteristici prin care „sportul re -
ge” [i-a c`[tigat renumele este la
c`]i va pa[i de a se pierde. S\pt\ m` -
ni le tre cute, mai multe echipe im -
portan te au fost amestecate `n in -
ci dente care p\ teaz\ imaginea fot-
balului. Cauza prin cipal\? Rasis-
mul. Printre for ma ]iile implicate s-a
nu m\rat [i na ]ionala Angliei de ti -
ne ret, al c\rei mijloca[, Danny Rose,
a fost victima mesajelor suporteri -
lor s`rbi, care au scandat `mpotriva
„mai mu ]elor”. ~n semn de protest,
dup\ ul  ti ma faz\ a meciului `n ca re
co legii s\i au [i marcat, englezul a
lu at min gea [i a [utat-o direct c\tre
peluza s`rbilor, primind imediat [i
carto na[ul ro[u din partea arbitrului.
Reac]iile nu au `ncetat s\ apar\, iar
prim-ministrul britanic Davin Ca -
me ron a cerut de la UEFA s\ im -
pu n\ „sanc]iuni drastice”, `n timp
ce guvernul s`rb a declarat c\ nu
poa te s\ aplice vreo sanc]iune `m -
po triva suporterilor respectivi, pen -
tru c\, la ei, scand\rile `mpotriva
mai mu]elor nu s`nt considerate
rasiste. 

Deocamdat\, UEFA nu a luat
o decizie, `ns\ se a[teapt\ de la ace[-
tia s\ dea un exemplu, dup\ ce mai
de vreme, tot anul acesta, UEFA a
amen dat pentru acelea[i motive
mai multe echipe precum FC
Porto, na ]io nala Rusiei de dou\ ori
sau cel mai recent Lazio Roma,
care a fost pe na lizat\ cu 52.000 de
dolari s\p t\m`na trecut\, `n urma
me ciului din Eu ropa League cu
Totten ham.

Nici `n curtea noastr\ nu s`n -
tem feri]i de aceste incidente, c\ci
acum o lun\, `n timpul meciului
echipei din Ghencea cu Rapid,
su porterii Stelei au afi[at mai mul -
te bannere considerate rasiste. Unul
dintre ele, „Respect Eugen Gri go -
re!” a fost cel mai discutat, deoa -
re  ce respectivul personaj este unul
dintre „Cei mai odio[i 100 de cri -
minali ro m=ni”, dup\ ce a ucis 24
de ]igani `n anii ’70. De[i conduce-
rea din Giu le[ti a declarat c\ vor
reclama incidentul la UEFA, avem
`nc\ avantajul de a fi o ]ar\ mic\,
deoarece ace[ tia din urm\ nu ne-au
luat `n vizor. ~nc\. 

Iulian B~RZOI

Scor la pauz\

Fotbal la
tax\

� `n semn de protest,
englezul a lu at min gea
[i a [utat-o direct c\tre
peluza s`rbilor

„Dark Shadows” (2012)
Regia: Tim Burton

Gen: comedie, fantezie



Nu degeaba a ales Iulian Canaf
s\ adauge [i cuv`ntul „electric” `n
denumirea trupei sale. C`nd se simt
primele acorduri de chitar\, z\ bre le le
din lemn ce decoreaz\ tavanul `ncep
s\ zdr\ng\ne, mai c\ ar vrea s\ con-
cureze cu vibra]ia produs\ de pa h-
arele cu picioru[ele `n sus aflate dea -
supra barului. {i c`nd din microfon
se aud primele cuvinte ale celei din t`i
piese, pare c\ [i solistul e b\gat ̀ n pri-
z\. 

Instalat\ la una dintre tejghelele
localului, pe jum\ tate gol, m\ preg\ -
tesc s\ comand ce va de b\ut c`nd o
chelneri]\ z`m bi toa re `mi propune s\

m\ mut, pentru c\ toat\ zona e rezer-
vat\. ~mi las paha rul, `mi arunc hai -
na pe alt scaun [i `mi fac curaj s\ urc
`ntr-o mini tribu n\, din care `ns\ pot
vedea [i c`nd `[i acordeaz\ membrii
trupei instrumen tele. Pentru c\ e `n c\
devreme, iar concertul `nt`rzie peste
sfertul academic cu `nc\ vreo dou\ -
zeci de mi nu te, pri virea `mi popo -
se[te la masa mu zican ]ilor, unde s`nt
desf\cute sticle de vin puse `n g\ le -
tu[e cu ghea]\, ciocnite pa hare [i aprin -
se ]ig\ri dup\ ]ig\ri. Cum minutele curg
asemenea pic\ turilor de cear\ ale
unor lu m` n\ri a[e  zate pe bar, `n fa]a
mea se insta leaz\ dou\ domni[oare,

iar `n st`nga lor alte dou\ venite mai
degrab\ la o [uet\, dec`t la un con-
cert.  

Dintr-un col] z\resc un b\rbat `n
pantaloni ro[ii cu un tricou aproape
transparent, decoltat, ce deasupra are
un sacou negru. Despre care cred la
`nceput c\ face parte din vreun grup
al celor veni]i pentru spectacol, `ns\
acesta se a[az\ la tobe [i se preg\ te[ te
la fel ca ceilal]i s\ dea startul. Z`m -
bi tor ne `nt`mpin\ [i Iulian Canaf, la
patru ace, care nu st\ prea mult pe g`n -
duri [i-[i ia `n primire microfonul.
R\ sun\tor [i bine acordat, intro-ul
chit\rii, al\turi de timbrul vocal pu -
ternic fac a[teptarea s\-[i fi avut [i
ea rostul. Pentru c\ `n scurt timp `mi
dau seama c\ blues-ul se serve[te `n
por]ii mici. Iar asta `i face pe to]i cei
prezen]i s\ se `ntrebe dac\ nu cumva
au nimerit `ntr-un local cu specific al
anilor ’50. Doar mingile trebuincioa -
se diferitelor sporturi, prinse `n cutii
transparente de st`lpi, mai tr\deaz\. 

Pizza cu arom\ de jazz
Melodiile progreseaz\ spre un Bo

Diddley, cu accente de Pat Boyack
ciupite pe chitar\, moment `n care cei
care stau `n picioare decid s\ se mai
dezmor]easc\ pu]in [i `ncep s\ se
legene pe fondul st`rnit de c\tre bas.
Iar c`nd trece la urm\toarea melodie,
Iulian Canaf m\rturise[te c\ „habar
n-am ce urmeaz\” [i `[i `ntreab\ chi-
taristul, „Sorin, ce pies\ facem?”.
Chiar dac\ e aproape miezul nop]ii,
gurmanzii, [i nu doar cei `ntr-ale
mu zicii, mai comand\ c`te una alta
de la bar sau buc\t\rie [i chelnerii nu
contenesc din a duce la mese sticle

de Campari, pahare de Cosmo, pi -
zza, spaghete sau chiar ciorb\. 

Pentru c\ au tot insistat s\ li se
g\seasc\ alt loc din cauza st`lpilor ce
le `mpiedicau s\ vad\ ceva, dom ni -
[oa rele din fa]a mea se proptesc la
bar, unde, pentru a le mai ̀ mbuna, chel -
nerii `ncep s\ fac\ trucuri cu shake-
rele sau s\ danseze `ntre ei. ~nainte
de pauza pentru dres vocea [i rea-
cordat instrumentele, ne leag\n\ un
„Knock knock knocking on Hea ven’s
Door” cu mult diferit de ceea ce
c`nt\ Bob Dylan. Doar c\ `n r\gazul
de dou\zeci de minute, magia anilor
’50 dispare, acoperit\ de atmosfera
de club [i vocile celor care se pun
din nou la pove[ti. Prin fa]a mea trec
persoane mai sfioase la `nceput, care
se `ndreapt\ spre masa lui Iulian Ca -
naf pentru o str`ngere de m`n\, iar `n
scurt timp, `n jurul s\u, se str`ng vreo
zece admiratori, care, `ncuraja]i de
jovialitatea acestuia `ncep s\-i pun\
`ntreb\ri sau s\-l felicite. Abia disting
c`teva fr`nturi de conversa]ie, dar no -

rocul meu e c\ domni[oara energic\
care a fredonat [i dansat pe fiecare
pies\, venit\ cu prietenul, vorbe[te su -
ficient de tare `nc`t s\ o poat\ auzi [i
ceilal]i. C`t `[i [terge fa]a cu un pro -
sop, Iulian Canaf `i l\mure[te aces-
teia curiozit\]ile legate de concursul
„Vocea Rom=niei”, la care a participat
anul trecut [i mul]umit\ de r\sp un suri,
se `ntoarce la locul s\u. 

~n cea de-a doua parte, mai scur -
t\ dec`t prima, ritmul se `nte]e[te f\ -
c`ndu-i pe cei care se ridicaser\ s\
ple ce s\ mai r\m`n\ pentru `nc\ dou\
c`ntece [i chiar s\ danseze.

Marele cusur al serii a fost c\ nici
m\car jum\tate din cei prezen]i n-au
venit pentru muzic\ sau presta]ia li ve,
ci pentru o ie[ire ca-ntre amici `n ba -
rul favorit `n care s-a `nt`mplat s\ fie
[i un concert, iar dac\ tot au ajuns p` -
n\ la u[\, au pl\tit [i un bilet, c\ doar
n-aveau s\ se `ntoarc\ acas\, iar pen-
tru club ar fi fost prea devreme.

M\d\lina MORARU

VIP, VIP, URA!
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Trubadurii jazzului

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro

Muzica se serve[te `n por]ii mici

� r\ sun\tor [i bine acordat, intro-ul chit\rii, al\turi de timbrul vocal pu ternic fac
a[teptarea s\-[i fi avut [i ea rostul

Vineri sear\ am `mbr\cat haina curiozit\]ii [i a
amatorului de jazz [i blues, cu care am pornit

spre Corner Bar, unde am ciulit urechile la ce avea
Iulian Canaf [i al s\u Electric Blues Band de povestit,
[i nu oricum. Ci `ntr-o `mpletitur\ parc\ a aceluia[i
fir de rock’n’roll, jazz [i balad\, ce s-a l\sat colorat
de intona]ii electrice. Iar vocea i s-a auzit [i dup\
miez de noapte, dincolo de Podu Ro[. 

{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.

»

Col]ul din Ia[i care s-a legg\\nnaatt   ppee   bb lluueess

Pazzo nu e un local bine aranjat
pe L\pu[neanu, cu ferestre mari
care se uit\ `n strad\ `mpreun\ cu
ochii curio[i ai clien]ilor s\i. Lo ca -
lul e un restaurant-teras\ din „Tu -
dor” aflat la demisolul localului Pub
25. Are o teras\ `nconjurat\ de ar-
bu[ti verzi, iar c`nd vremea e fru-
moas\, aceasta se scufund\ `n for-
fota bur]ilor fl\m`nde ale musafiri -
lor, meselor pline cu m`ncare aro-
mat\, f`[iilor de fum de ]igar\ care
se `mpr\[tie pe sub umbrele pisi-
cilor `ngrijite care se mai plimb\ de
la o mas\ la alta lingu[indu-se pe
l`ng\ vreun picior pe care-l g\sesc
ele mai simpatic. 

Atmosfera din\untru e mai pu -
]in luminoas\. Mesele [i scau nele
masive din lemn maro `nchis ca p\ -

t\ o culoare [i mai grea din cauza
luminii `mpr\[tiate vag pe pere]i. Pe
sub acest strat de str\lucire estom-
pat\ se v\d poze alb-negru cu cl\ -
diri vechi din Ia[i cum ar fi hotelul
Traian sau Universitatea „Alexan -
dru Ioan Cuza”. Pe pervazuri [i
dul\pioare zac lucruri [i suveniruri
r\zle]e ca `ntr-o cas\ dezordonat\.
~n s\ meniul ofer\ o alegere bogat\
de pizza, spaghetti, feluri de carne
preparate `n diverse maniere [i pre -
ferin]e speciale. E o buc\t\rie cu mo -
tive italiene, dar [i cu accente ro -
m= ne[ti, cu [apte feluri de ciorb\,
de la cea de burt\ p`n\ la cea de cea -
p\, cu vreo trei pagini consacrate
doar pizzei [i cu b\utur\ pentru
orice dolean]\. Cu 16 lei po]i s\ te
mul]ume[ti cu o zeam\ r\d\ u]ea n\
cu tot cu sm`nt`n\, ardei iute, chifle
[i de exemplu un gr\tar de pui cu
cartofi pr\ji]i cu castrave]i mura]i
ca la bunica acas\. 

De[i comanda e gata `ntr-un

inter val scurt de timp, po]i folosi
acest timp navig`nd pe In ternet cu
WiFi-ul gratuit. Lucru util [i pl\cut
pentru studen]ii care fac economie
chiar [i de megabi]i. Mu zica din
local nici nu acoper\ vor ba celui ce
st\ `n apropierea ta, dar nici nu se
aude ca dintr-un difuzor r\gu[it,
cre`nd o atmosfer\ calm\, cu linii
melodice clasice, cum ar fi cele ale
lui James Blunt, cu chitar\, pian [i
voci fluide. 

~n momentul `n care vezi c\ la
masa vecin\ s-au aprins ]ig\rile te
a[tep]i s\ `nghi]i ciorba `n dou\ cu
fumul, `ns\ acesta, ascult\tor, se ri -
dic\ direct `n sus de parc\ ar fi le -
gat cu o a]\ de p`rghie, iar cineva
acolo la parter trage a]a lent, artistic,
inten]ion`nd s\ imite un teatru sur -
do-mut.

Pazzo e acel local care reu[e[te
s\ te smulg\ din ritmul alert al
zilei, oferindu-]i c`teva sferturi de
or\ pe trecute `ntr-o armonie dintre
atmos fer\, gust [i pre].

Daniela VORTOLOMEI

Pazzo, un refugiu gustos
� are o buc\t\rie cu 
mo tive italiene, dar [i cu
accente ro mâne[ti

Localul Troian


