
Eveniment

Unde prind studen]ii
r\d\cini 
� tinerii care lucreaz\ la Gr\dina

Botanic\ cred c\ lucrul cu florile

le ofer\ cel mai relaxant serviciu

din lume
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P\catele `ngerilor care ne
poart\ de grij\ 
� d\d\ceala celorlal]i e [i `n

s`ngele nostru, fiindc\ ne place

s\ ne d\m sfetnici 

� sfatul e ca o p`ine uscat\
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S\rb\toarea unui secol de
`nv\]\m`nt agronomic 
� timp de aproape o s\pt\m`n\ s-

au `nm`nat diplome de excelen]\,

s-au organizat workshop-uri [i s-

au acordat patru titluri de Doctor

Honoris Causa
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Ne irosim teribil rostul [i durata g`ndind [i
rostind ̀ n slujba cli[eelor. De aceea distru gem
tot ceea ce este excep]ional [i memorabil, f\r\
s\ [tim sau s\ sim]im de ce. „Dup\ dea luri”
este o capodoper\ cople[itoare, f\r\ doar [i
poate, deoarece a ob]inut premii la Ca nnes. De
aceea [i jocul actorilor este spec  taculos, unic,
special. Nu fiindc\ are o pro fun zime `ncrus-
tat\ `n cadre lungi, cu planuri suprapuse ale
singur\t\]ii, familiei [i re li giei p`n\ la
`nghe]area sufletului `n r\ su flare. Nu fiindc\
vorbe[te despre dragoste `n a legorii ale
demen]ei [i fricii de abandon. Nu fi indc\ pune
`n contrapunct z\pada teribil de al b\ ca re cade
`n p\turi c\ldicele de izolare nu mai `n tr-o
lume de nic\ieri cu noroiul `m pro[cat pe un
parbriz de pe ma[ina poli]iei. Nu fiind c\ in-
clude `n alegoria via]\-moarte o spaim\ de a
ie[i din prizonieratul fricii de a tr\i cu a de v\ -
rat `n afara canonului pe care ]i l-a scris soar -
ta sau familia. Nu fiindc\ expresia ne bu ni ei
este fixat\ pe un chip alb [i curat ca fa]a lui
Hristos [i devotamentul fa]\ de un Dum ne -
zeu pl\smuit este desenat pe irisul al bas tru al
unei maici care n-a avut alt\ alternativ\ dec`t
a crede `n prima iluzie pe care a primit-o `n
chilia ei de cear\. Nu fiindc\ Cosmina Stra tan,
Cristian Flutur [i Cristian Mun giu s-ar fi
`nt`lnit ideatic [i personal fiindc\ provein din
ace ea[i Moldov\. Nu fiindc\ pretextul filmu-
lui ar fi fost un fapt de pres\ care s\ le curg\
prin vene, p`n\ la sublimarea lui `ntr-o
fic]iune despre imposibilitatea de-a te `m po -
tri vi unui destin `n care pe toac\ s`nt scri[i cei
care nu i se pot pune de-a cur me zi [ul.

Filmul lui Mungiu n-a fost primit bine la
noi `n ]ar\. N-a fost `n]eles mai mult dec`t `n
termenii unei „pove[ti controversate” despre
„religie [i biseric\”, fiindc\ nimeni nu a c\ u -
tat simboluri, semnifica]ii [i n-a scormonit du -
 p\ `n]elesuri dincolo de privirea
perpendicular\ pe ecranul pe proiec]ie. A[a cum
„4, 3, 2” a fost re]inut pentru scena „avor-
tonului”, nu pentru cea a mesei de familie.
Premiera din ora[ul s\u de ba[tin\ de vineri,
26 octombrie, a peliculei „Du p\ dealuri” a
fost o „ru[ine”, „b\taie joc”, „b`lci”, „jalnic”,
„un amestec de fatalitate [i prostie”, sunetul
nu s-a suprapus bine cu i ma ginea la Victoria
[i nu a prea mers digerat prin asociere cu „Sky-
fall” (un film cu James Bond) [i petrecerile de
Ha lo ween de la Iulius Mall. Presa a speculat
scan dalul a dap t\ rii fil mu lui dup\ romanul de
non-fic]iune „Spo  ve da nie la Tanacu” al Ta tia -
nei Nicu les cu Bran, f\r\ a fi v\zut sau ci tit
nimic. S-a vor bit des pre „realism” [i „re a -
 litate” nu `n ter meni de cu rente sau de tehnici
de abordare re gizoral\ [i reflectare i dea ti c\, ci
prin ra por ta re la o a[teptare a unui ver dict sau
a unei sen tin]e cinematografice a su pra unui
subiect care a electrocutat spirite.

„Dup\ dealuri” este un film deosebit de fin
[i nu este pentru mase care doresc s\ de vo re -
ze un scandal sau s\ cultive o b`rf\. Special
con  ceput pentru Cannes, se adreseaz\ pri vi -
to  rului avizat care nu caut\ povestea sau su -
biec tul pe care s\ `l rezume `ntr-o fraz\. Care
este consumator de filme culte, este fa mi lia -
ri  zat cu acele curente ruse[ti [i franceze [i are
r\bdare s\ persite `ntr-un cadru p`n\ c`nd `l
arde profunzimea acestuia [i-l n\p\desc la cri -
 mile pe din\untru. „Dup\ dealuri” `m br\ ]i [ea-
z\ cli[eul pentru ca `ngerii mor]ii s\-l crucifice
`ntr-o adaptare spasmodic\ a disper\rii de-a
con firma c\ via]a dac\ nu este a[a cum ]i s-a
cl\dit `mprejuru-]i, mai bine n-ar mai fi. A [a
c\ cei care nu au `n]eles ar trebui s\ `n ve  ]e s\-[i
asculte propria t\cere. Ca s\ mai c`[ tige timp. 

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.
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„Cuir naturele” (n.r. piele natural\) este expresia
pe care insist\ francezii care `l sun\ pe me[terul Con-
stantin Juravle ca s\ le croiasc\ un cojocel asemeni
celui pe care l-a prezentat la Ambasada Fran]ei la Bu-
cure[ti. C\m\[u]\ str\jeneasc\ cer p\rin]ii care trimit
copiilor din str\in\tate p\pu[ile `mbr\cate de
preoteasa Liviei Irinciuc [i bundi]e albe, ca cele pe ca -
re le f\ceau bunicii `n cas\, mu[terii care trec u[a lui
mo[ Aurel. Precum [i al]i b\tr`ni, cei trei s\teni slujesc
portului popular, purt`ndu-l la biseric\, la [ez\toare [i
`n orice zi de s\rb\toare. Costumul bucovinean este un
fel de Biblie alb\ l\sat\ `n grija românilor, dar care
acum a disp\rut din lada de zestre.
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REPORTAJ ~n hainele bunicilor

Filmul a continuat s\ proiecteze polemici `n min]ile spectatorilor chiar [i dup\ 
ce regizorul  [i actorii au `nchis gala

� s`nt funda]ii care
nu au mai primit
bani de la Uniunea
European\ de 18
luni

Organiza]iile non-guvertamentale
str`ng punga de proiecte

Spovedanie 
la Ia[i

Zg`rieturile urbei la 
control  
� [antierele din Ia[i ad\postesc

dincolo de zgomotele buldoze -

relor pove[tile oamenilor

tocmi]i cu ziua

� `n loc de mas\ [i scaun au

c`teva sc`nduri
pagina 4

Straja din s`nul Sucevei poart\
cojoc, ie [i catrin]\ bucovinean\  

„Dup\ dealuri” nu
este un porc pe care
s\-l tran[ezi precis

� filmul regizorului Cristian Mungiu a fost lansat `n capitala Moldovei vi neri,
26 oc tom brie, `n cinematografele Victoria [i Cinema City � pelicula a fost dis-
tins\ la Cannes pentru cel mai bun scenariu � actri]ele Cosmina Stra tan [i
Cris tina Flutur au primit la acela[i festival premiul pentru interpretare feminin\ 
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~n coloan\,
adunarea

Institutul Francez (IF) Ia[i
a organizat miercuri, 24 octom brie,
`ntre orele 9.00 [i 20.00, la Me di -
ateca „Charotte Sibi”, o nou\
edi]ie a „Zilei Por]ilor Deschise”.
~n cadrul acestui eveniment au fost
organizate vizite pentru elevi [i stu -
den]i, au fost proiectate dou\ fil -
me `n limba francez\ [i a fost pre -
zentat serviciul „Campus France”.
Tot `n aceast\ zi, cei interesa]i au
beneficiat de abonamente cu o
reducere de 50%, cel pentru [ase
luni fiind de 13 lei, iar cel pentru
un an `ntreg fiind de 26 lei. „Or -
ga niz\m o dat\ pe an aceast\ zi pen -
tru a ne face cunoscu]i unui pu -
blic mai numeros. ~n timpul vizi -
te lor ghidate prezent\m ceea ce
ofer\ mediateca [i activit\]ile pe
care le desf\[ur\m: proiec]ii de film,
lecturi pentru copii, `mprumutul
de c\r]i, CD-uri [i DVD-uri”, a de-
cla rat Olivier Dumas, bibliotecar
la IF Ia[i.

Programul special pentru pro -
iec]ii de film a fost alc\tuit din
scurt-metrajul „La Cour de récré”
pentru copii [i „La tête en friche”
de Jean Becker pentru adul]i. Anul
trecut, Ziua Por]ilor Deschise a
fost marcat\ prin proiec]ia unor
filme documentare av`nd ca su -
biect Fran]a.

M\d\lina OLARIU

Vinerea trecut\, 26 mai, conduce -
rea Universit\]ii de Arte „Geor ge
Enescu” din Ia[i (UAGE) a decer-
nat titlul de Doctor Honoris Causa
regizorului [i profesorului Andrei
{erban. Evenimentul a debutat de
la ora 11.30 `n Sala „Eduard Ca u -
de lla” a Casei Bal[, c`nd discursul
de `nceput a apar]inut recto rului in -
stitu]iei, prof. univ. dr. Ate na Elena
Simionescu, care a men]ionat c` te va
dintre distinc]iile pe care re gi zorul
le-a primit `n cariera sa. Prof. univ.
dr. Bogdan Ulmu a citit Lau da tio,
prezent`nd evolu]ia carierei lui An -
drei {erban, men]ion`nd c\ acesta
reprezint\ un adev\rat model pentru
tinerii regizori rom=ni. „Un cro ni car
`ncerca s\-l defineasc\ `n ter meni
spectaculo[i pe s\rb\toritul nos tru de
ast\zi. «E incapabil s\ nu te ating\.
Dac\ nu `]i d\ extaz, atunci te ener -
veaz\ la culme. Dac\ nu te deprim\
organic, atunci sigur te fas ci nea z\.»”,

a precizat acesta.
Dup\ decernarea titlului, An drei

{erban a mul]umit conducerii [i [i-a
`nceput prelegerea amintind despre
cum a intrat `n lumea teatrului. „T` -
n\r fiind, ̀ n Rom=nia comunist\, dru-
mul cel mai posibil era `n imagina ]ie.
{i de aceea am ales teatrul, unde pu -
team c\l\tori f\r\ pa[aport traver s`nd
zone geografice mentale [i afective,
liber de constr`ngeri, `n c\utarea unei
autorit\]i care s\-mi serveasc\ drept
c\l\uz\”, a explicat acesta. Apoi a
vorbit despre [coal\, rolul artei [i al
teatrului `n via]a de zi cu azi, pe ca re
regizorul `l vede ca fiind „oglinda
trist\ [i s\rac\ a unei societ\]i care se
scufund\”, [coala fiind cea `n m\sur\
s\ „deschid\ calea spre o alt\ viziune,
pentru a reg\si puritatea”. 

La finalul `nt`lnirii, Andrei {er -
ban a vorbit despre importan]a unor
`ntreb\ri pe care „ar trebui s\ ni le
punem mai des”, [i l-a omagiat pe

unul dintre invita]ii prezen]i la eveni-
ment, Ioan Holender, fostul direc-
tor al Operei din Viena. ~n prezen]a
managerului Ope rei Na]ionale Ro -
m= ne din Ia[i, Beatrice Rancea,
Andrei {erban a dezv\luit motivul
pentru care regizorul a venit `n Mol -
dova, [i anu me pentru a onora invi-
ta]ia de a lu cra la montarea unei re -
prezenta]ii, „spe r`nd s\ mai schim be
pu]in starea spectacolului de oper\
din Ro m= nia, ca re este, dup\ p\ re -
rea mea, mult sub ceea ce se face `n
lume”.

Andrei {erban este unul dintre

cei mai cunoscu]i regizori rom=ni.
A cesta a primit `n 1974 Premiul
Obie pentru piesa de teatru Tri lo gy,
iar ̀ n 1999 a fost distins de c\tre Aso -
cia]ia Criticilor de Teatru din Bos -
ton cu Premiul Elliot Norton pen-
tru excelen]\. ~n acela[i an i-a fost
de cernat\ una dintre cele mai im por -
tante distinc]ii din lumea teatrului,
Premiul George Abbott, premiu
ca re se ofer\ doar arti[tilor care au
avut un impact semnificativ `n lu -
mea teatrului din secolul al XX-lea. 

Iulian B~RZOI

� regizorul vede teatrul de ast\zi ca fiind „oglinda tris -
t\ [i s\rac\ a unei societ\]i care se scufund\”, [coala
fiind cea cu destul\ putere „pentru a reg\si puritatea”

Andrei {erban, Doctor Hoonnoorriiss  CCaauussaa  llaa  AArr ttee

„Drumul cel mai posibil era `n imagina]ie”

Vineri, 26 octombrie, de la ora
18.00, fostul director al Operei
din Viena, Ioan Holender, a sus -
]inut conferin]a „Cultura [i Edu ca -
]ie. Deter mi nantele profilului unei
]\ri”, `n sala de conferin]\ a Bi -
bliotecii Central Universitare.
Ho lender a vorbit pentru o or\
despre importan]a cul turii `n soci-
etatea european\ [i despre mo dul
`n care aceasta a avut un rol activ
`n dezvoltarea statelor.  Acesta a
dat exemplu Grecia, care a de ve nit
[i a r\mas cunoscut\, `n ciuda cri zei
economice actuale, datorit\ unei
istorii culturale bo ga te. La con fe rin -
]\ au participat [i prof. univ. dr.
Vasile I[an, rectorul Universi t\ ]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, [i prof. univ. dr. Andrei Cor-
bea-Hoi[ie, directorul Editurii Uni -
ver sit\]ii.

~n continuare, Ioan Holen der
a amintit faptul c\ p`n\ [i re gi mu -
rile comuniste au ̀ ncercat s\-i apro -
pie pe arti[ti, spre deosebire de
timpurile actuale. „Oamenii nu se
nasc s\ fie eroi, s\ fie diziden]i.
Voi nu v-a]i n\scut ca s\ muri]i. S\
mori pentru o idee nu este scopul
nostru [i nu este o normalitate”, a
explicat celor din sal\ fostul di rec -
tor al Operei din Viena. Tot lipsei
noastre de cultur\ i s-a imputat de -
p\rtarea de Europa. „S`ntem at`t
de departe fa]\ de Europa cum nu
am fost niciodat\. Am distrus 30 de
ani de industrializare, nici m\car o
]ar\ agricol\ nu mai s`ntem, iar acum
nici de cultur\ nu ne mai `ngri-
jim”, a `ncheiat Ioan Holender. 

Cel mai longeviv director al O -
per ei din Viena a venit la Ia[i pen -
tru a sus]ine cursuri despre manage-
ment cultural la UAIC, fiind al doi -
lea an `n care acesta este prezent
la institu]ia de `nv\]\m`nt superior.

Andrei MIHAI

Mediateca francez\
[i-a deschis por]ile

Cultura pe gustul lui
Holender

Cu ocazia organiz\rii confe ri n -
]ei interna]ionale „Drept na]ional
[i drept european”, def\[urat\ `ntre
25 [i 28 octombrie de c\tre Fa -
cultatea de Drept a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC),
la Ia[i a fot invitat Marc Jaeger,
pre[edintele Tribunalului Uniu nii
Europene. Astfel, vineri, 26 oc -
tom brie, acesta [i Enrique Banús
Irusta, director al Institutului de
Studii Euro pe ne Charlemagne,
au dezb\tut `n Aula Magna „Mi -
hai Eminescu” a UAIC, pe tema
„Fi li a]ii naturale `ntre cultura euro-
pea n\ [i jurispruden]a instan]elor
eu ro pene”.

Conferin]a a coincis cu lan sa rea
Centrului Robertianum de Drept
Privat, despre care decanul Facult\ -
]ii de Drept, prof. univ. dr. Tu do rel
Toader, a afirmat c\ sper\ „s\
devin\ de excelen]\” [i c\ `[i do -
re[te ca, „prin activitatea pe care
cen trul de studii o va desf\[ura, s\
contribuie la o nou\ dimensiune în
dezvoltarea facult\]ii, la o dimen-
siune european\ [i la o cercetare
ex tra-curricular\”.

Dezbaterea a fost ini]iat\ de

Marc Jaeger, care [i-a concentrat
discursul în jurul protej\rii dreptu-
lui de proprietate, explicînd c\ „nu
este vorba de drepturi na]ionale, ci
de drepturi care apar]in omului îna -
inte s\ apar]in\ societ\]ii”. În con-
tinuare, cuvîntul a fost preluat de
Enrique Banús Irusta, care a des -
chis discu]ia despre ce înseamn\
sucursalele v\zute ca elemente în
sistemul de valori al Uniunii Eu -
ro pene, argumentînd c\ acestea se
refer\ la „primatul individului în
ini]iativa sa”. O alt\ problem\ tra -
tat\ a fost cea referitoare la pia]a
de desfacere, care a fost definit\
drept un „spa]iu de dialog liber, o
în]elegere de cump\rare [i vînzare
realizat\ prin dialog”.

Aceasta este cea de-a doua vi -
zi t\ la UAIC din partea pre [e din -
te lui Tribunalului Uniunii Euro -
pe ne, Marc Jaeger, care, al\turi
de prof. univ. dr. Valentin Ciuc\, a
sus]inut, în 2009, conferin]a „Îm -
pli nirea a 20 de ani de la înfiin ]a -
rea Tribunalului de Prim\ Instan ]\”.

C\t\lina DOBROVICEANU

~n perioada 25 – 27 octombrie,
conducerea Facult\]ii de Inginerie
Electric\, Electrotehnic\ [i Infor-
ma tic\ Aplicat\ (FIEEIA) a Uni -
versit\]ii Tehnice „Gheorghe Asa -
chi” din Ia[i (UTI) a organizat, `n
Sala de Conferin]e Dragomir Hur -
muzescu, a [aptea edi]ie a eveni-
mentului „2012 International Con fe -
rence and Exposition on Electrical
and Power Engineering (EPE 2012)”.
Deschiderea a avut loc joi, de la ora
10.00, c`nd prof. univ. dr. Alexan dru
S\lceanu, pre[edintele EPE 2012 a
urat bun venit celor prezen]i [i a
men]ionat c\ „avem `nscrise 190 de
lucr\ri de la 328 de participan]i din
24 de ]\ri de pe trei continente”. 

A fost urmat la prezidiu invita]ii
speciali, `nce p`nd cu prof. univ. dr.
Marcel Istrate, de canul FIEEIA,
apoi de reprezentan ]ii firmelor Trans -
Electrica Moldo va [i E-ON Mol -
do va, sponsori ai acestui eveniment,
care au schi]at activit\]ile compani-
ilor lor `n Ro m= nia. „Situa]ia eco-
nomic\ din ]a r\ a sc\zut consumul
de energie elec tric\ [i implicit ven-
itul firmei, care a condus la o `nce-
tinire a ritmului de modernizare a
instala]iilor electrice”, a declarat
{tefan Tibuliac, manager Trans E -
lec trica, sucursala Bac\u. ~n nu -
me le celor 87 de parti ci pan]i inter-
na]ionali a vorbit prof. univ. dr. Pas -
quale Daponte, Doc tor Honoris
Causa al Politehnicii, pre[edintele
Confedera]iei Inter na ]ionale a
M\sur\torilor (IMEKO). „V\d c\
ave]i mul]i tineri aici, ceea ce
`nseamn\ c\ facultatea e vie, [i c\
va fi vie [i `n viitor”, a precizat a cesta.

Conferin]a a continuat cu [ase

prezent\ri ale personalit\]ilor mar-
cante de la universit\]ile din Ita lia,
Austria [i Portugalia, urmate de
prezentarea celor 190 de lucr\ri `n -
scri se de autori din 24 de ]\ri de pe
trei continente. Pe 26 octombrie au
avut loc trei workshop-uri pe do me -
niile de compatibilitate electromag-
netic\, energii nepoluante [i regene -
ra bile [i re]ele de distribu]ie a ener -
giei electrice. Evenimentul a luat
sf`r[it pe 27 octombrie.

EPE 2012 a fost sponsorizat\
de Institute of Electrical and Elec -
tronics Engineers. Prima edi]ie a
conferin]ei interna]ionale a avut loc
`n anul 1999, aceasta desf\[ur`ndu-se
de atunci o dat\ la doi ani.

Paul ANDRICI

Pre[edintele Tribunalului
Uniunii Europene, la Ia[i

� vizita a coincis cu lan sa rea Centrului Robertianum
de Drept Privat

Conferin]\ despre inginerie
electric\ cu 328 de speciali[ti
� la manifestare au fost
`nscrise 190 de lucr\ri de
c\tre autori din 24 de
]\ri

Conferin]\ f\r\ locuri libere

Marc Jaeger, pentru a doua oar\ pe Copou



Imaginea cu Regele Mihai st`nd
la mas\ de ziua lui cu Dan Voicu -
lescu, Ion Iliescu [i Emil Cons tan -
tinescu te b`ntuie odat\ ce ai v\ zu t-o
ca o scen\-cadru dintr-un film de-a
lui Cristian Mungiu. Regele, g`r bo -
vit, `ntors cu spatele, `ntr-un prim
plan, blurat. Cei trei `n planul `n de -
p\r tat, `n sharf, cu privirile `ndrep-
tate unul c\tre altul stau r`njind, `n
col]urile unui triunghi simbolic. S\
fie Majestatea Sa, la cei 91 de ani
ai s\i orb? Ipocrit? Impostor? Tr\ d\-
tor? Sau o victim\ a hienelor po li -
tice care adulmec\ s\ fure m\car o
piatr\ de pe coroana demnit\]ii Re -
ge lui? Dac\ ai `n minte [i fo to gra -
fia „de curte” de la Jubileul de
Diamant al Reginei Elisabeta a
II-a a Marii Britanii, unde Regele
Mihai st\ imediat la dreapta aces -
teia, te izbe[te o puternic\ disonan ]\.
Ceva nu se leag\. 

Anul trecut, ultimul Rege al Ro -
m=niei `[i serba ziua, departe de a -
ten]ia actorilor politici [i a mass-
mediei, `n compania Reginei Spa-
niei, Regelui [i Reginei Suediei. ~n
acest an, Majestatea Sa are o pia -
]e t\ ilegal\, l-a decorat pe Corne liu
Nistorescu, a primit Emblema de
Onoare a Armatei Rom=niei, `n
com pania liderilor USL alinia]i `n
primul r`nd. Anul trecut, `n timpul
unui electrizant discurs `n Par la ment
preciza c\ „politica este o sabie cu
dou\ t\i[uri. Ea garanteaz\ demo -
cra ]ia [i libert\]ile, dac\ este practi-
cat\ `n respectul legii [i al institu ]i -
ilor”. Trec`nd prin aproape un se -
col de istorie, Domnia Sa a sim]it
cel mai bine t\ria `mbr\]i[\rii aces-
tor t\i[uri: a fost for]at s\ abdice de
Guvernul Petru Groza, trimis `n
exil [i neprimit `n ]ar\ dup\ c\derea
comunismului de c\tre Ion Iliescu.
Emil Constantinescu i-a acordat
de-abia `n 1997 cet\]enia rom=na,
ca apoi s\ fie acuzat de tr\dare de
c\tre Traian B\sescu [i acum glo-
ri ficat de liderii actuali ai USL. 

S\rutul acesta pe obraz e pe de -
parte de a fi unul dorit, `ns\ nu `l
atinge c`t s\ `l murd\reasc\. Regele
Mihai a `ntors [i cel\lalt obraz, spre
bucuria celor care au prilejul s\-[i
spele buzele otr\vite. ~n condi]iile
cre[terii popularit\]ii Monarhiei `n
Rom=niei (n.r. conform unul son-
daj IMAS realizat la `nceputul aces -
tui an, Regele Mihai avea o cot\ de
`ncredere de 37%), USL s-a orien-
tat, ̀ n timp ce B\sescu regret\ ca spus
cu voce tare ce g`nde[te. Cu toate
astea, nu avem de ce s\ ne facem griji
de o posibil\ popularitate a acestei
percepute monstruoase coali]ii. Po -
trivit unui sondaj f\cut de ziarul Ade -
v\rul, Nicolae Ceau[escu este pri -
vit de cititori drept unul dintre cei
mai buni conduc\tori ai Rom=niei. 

Laura P|ULE}

3

O
pinia veche — N

r. 438 —  29 octom
brie - 4 noiem

brie 2012

{ah - mat

ACTUALITATE
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Universitatea s-a decorat pe m\sur\

� Emil Constantinescu 
i-a acordat de-abia `n
1997 cet\]enia român\

Universitatea de {tiin]e Agri -
co le [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” din Ia[i a ser-
bat, ̀ ntre 22 [i 26 octombrie, ̀ m pli ni -
rea unui secol de `nv\]\m`nt superior
agrono mic. În prima zi a manifes t\ -
ri lor au avut loc dou\ workshop-uri,
iar la finalul acesteia a fost prezen-
tat un spectacol de oper\. De ase me -
nea, cu prilejul centenarului a fost
programat\ cea de-a 55-a edi]ie a
sim po zio nului [tiin]ific interna]i o-
nal orga nizat de Facultatea de Agri -
cul tu r\, `mp\r]it `n trei p\r]i ce s-au
`ntins pe durata urm\toarelor dou\
zile. Aces tea au fost urmate de un

alt workshop pe domeniul agriculturii.
Joi, 25 octombrie, a fost organi-

zat\ ceremonia „Adunarea festiv\
«100 de ani»”, care a fost deschis\
de Cvartetul Arpeggione al Ope -
rei Na]ionale din Ia[i. Printre invi-
ta]ii din mediul academic [i re pre zen-
tan]ii institu]iilor de `nv\]\m`nt su-
pe rior ie[ean, la eveniment a fost pre-
zent [i ministrul Educa]iei, Cerce -
t\ rii, Tineretului [i Sportului,
Eca terina Andronescu, care a men -
]ionat c\ „cele mai str\lucite stele
s`nt cele ale [colii. S\ ne aplec\m
cu recuno[tin]\ [i respect c\tre gene -
ra]iile de profesori care au reu[it s\

valorifice studen]ii. USAMV este o
[coal\ la nivel na]ional, o institu]ie
de r\sunet na]ional”. Acelea[i ur\ri
au fost transmise [i de Gheorghe Ni-
chi ta, primarul municipiului Ia[i,
prezent la ceremonie ca reprezen-
tant al municipalit\]ii al\turi de Cris -
tian Adomni]ei, pre[edintele Con -

si liului Jude]ean (CJ) Ia[i. 
~n cadrul acestui eveniment s-au

`nm`nat diplome de excelen]\, de o -
noare [i medalii jubiliare invita]ilor,
institu]iilor locale [i centrale, univer -
sit\]ilor, unit\]ilor de cercetare, dias -
porei [i companiilor care, la r`ndul lor,
au ]inut c`te un discurs de felicitare
[i recuno[tin]\ institu]iei, unii oferind
icoane [i plachete aniversa re drept
cadou.

Dup\ ce profesorilor Joybrato
Mukherjee (Germania), Martin
H. H. Gerzabek (Austria), Pascal
Marcel Marie Codron (Fran]a) [i
acad. Andrei Palii le-au fost decer-
nate titlurile de Doctor Honoris Ca -
usa, `n curtea USAMV au fost dez -
ve lite dou\ statui (Haralamb Vasi -
liu [i Ion Ionescu de la Brad) [i [a -
se busturi (Agricola Carda[, Nico -
lae Zamfirescu, Gheorghe Bon tea,
Nicolae Bucur, Constantin San du-
Ville, Emil-Honoriu Ro[u).

Din cauza decalajului ap\rut `n
program, s-a suspendat concertul ca -
meral al Cvartetului Arpeggione,
iar oaspe]ii r\ma[i au fost invita]i `n
Sala de Marmur\, la vernisajul ex -
pozi]iei care apar]ine prof. univ. dr.
Vasile Co]ofan. „S`ntem bucuro[i
pentru c\ am avut oaspe]i importan]i
la s\rb\toarea noastr\, am f\cut ce ea
ce am crezut c\ trebuia s\ facem pen -
tru a omagia `nainta[ii, pentru a ar\ -
ta c\ ceea ce exist\ se datoreaz\ ze ci -
lor de genera]ii de profesori [i ab sol -
ven]i care au f\cut universitatea s\
arate a[a cum este ast\zi, s\ pre lu\m
[i s\ ducem mai departe tradi]ia `n -
v\ ]\m`ntului agronomic superior din
Ia[i [i, de ce nu, s\ cre[tem [i s\ ajun -
gem acolo unde ne dorim, `n topul
universit\]ilor agronomice din Ro m= -
nia [i Europa”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile V`ntu, rectorul USAMV.

Ultima zi a manifest\rilor a fost
rezervat\ pentru o incursiune `n isto -
ria [i cultura rom=neasc\ a invita ]i -
lor str\ini din Fran]a, Germania,
Belgia, Austria, Ungaria, Polo nia,
Cehia, Italia, Egipt [i Republica
Moldova, pentru prezentare fiind
ales jude]ul Neam].

Oana PASCARU
Daniela VORTOLOMEI

„Cele mai str\lucite stele s`nt ale [colii”

S\rb\toarea unui secol 
de `nv\]\m`nt agronomic
� s-au `nm`nat diplome de excelen]\, de o noare [i meda lii
jubiliare invita]ilor

Cu ocazia celebr\rii a 152 de
ani de la `nfiin]are Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
(UAIC) a organizat o serie de ma -
ni fest\ri, care au `nceput pe 20 oc -
tom brie [i ca re se vor termina mar]i,
30 oc tom brie. Deschiderea oficia l\
a „Dies Academicus” a avut loc vi-
neri, 26 octombrie, `n Aula Mag na
„Mihai Eminescu”, `ncep`nd cu
ora 10.00, evenimentele fiind pre -
cedate de un spectacol organizat de
corul b\rb\tesc „Mitropo li tul Io sif
Naniescu” al Facult\]ii de Te ol -
ogie Ortodox\ [i de corul stu -
den]esc al Facult\]ii de Teologie
Ro mano-Catolic\. 

Rectorul universit\]ii, prof. univ.
dr. Vasile I[an, a prezentat momen -
tul ca fiind unul „pe care `l da to r\m
drept omagiu [i recuno[tin]\ pro-
fesorilor, studen]ilor [i absolven ]i -
lor universit\]ii din toat\ aceast\ pe -
rioad\”. Acesta a mai ad\ugat fap-
tul c\ „vremurile `n care tr\im s`nt
dominate de un tehnologism care
tinde s\ se suprapun\ peste toate
manifest\rile vie]ii noastre cultura -
le, economice [i politice. Avem
nevoie s\ ne `ntoarcem la istorie
pentru a deschide lec]ii cu valoare
de referin]\ pentru ac]iunile [i `n -
tre prinderile noastre.” ~n sal\ au
fost prezen]i reprezentan]i de la
Universitatea Tehnic\ „Gheor-
ghe Asachi” (UTI), Uni ver si ta tea
de Medicin\ [i Farmacie „Gri go -
re T. Popa” (UMF), iar din partea
autorit\]ilor locale a fost prezent

primarul Ia[ului, Gheorghe Ni chi -
ta. Conf. univ. dr. Irina Lungu, pro -
rector responsabil cu rela]iile in ter -
na]ionale [i imagine universitar\ la
UTI, a mul]umit conducerii UAIC
pentru „contribu]ia adus\ la binele
comun. Este o zi de s\r b\toare pen -
tru universitate, o zi a speran]ei pen-
tru c\ `nv\]\m`ntul su perior poate
com pleta lipsurile din societatea
noastr\.” 

~n continuare, prof. univ. dr.
Gheorghe Popa, fost rector al in -
sti tu]iei, a sus]inut conferin]a „Fi -
zi cienii [i fizica la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Ia[i”, `n
care a marcat `mplinirea a 50 de ani
de la fondarea Facult\]ii de Fizic\.
Dup\ ce a vorbit despre pre zentul
[i viitorul [tiin]ei din perspectiva
absolven]ilor [i a studen]ilor facul -
t\]ii, prof. univ. dr. Dumitru Oprea
a de cernat bursa Sf. Dumitru stu-
dentei Alexandra Teodora Oprea,

de la Facultatea de Drept, care
urmeaz\ s\ plece `ntr-un stagiu de
practic\ `n Luxemburg.

La finalul momentului artistic
oferit de Cvartetul Arpeggione al
Operei Na]ional din Ia[i, recto rul
UAIC a deschis ceremonia de de -
cer nare a titlurilor de Pro fe ssor
Eme ritus, conferind din partea Se -
natului [i Consiliului de Admi -
nis tra]ie al Universit\]ii „o mo -
des t\ [i simbolic\ recunoa[tere”.
Ti tlu rile au fost acordate prof. univ.
dr. Dorin Ie[an, prof. univ. dr.
Gheor ghe Popa, acad. Viorel Bar-
bu, [i prof. univ. dr. Victor Spi nei.

Conf. univ. dr. Dorin Sorin Ba -
ciu de la Facultatea de Geo gra fie
[i Geologie a oferit o expunere a
ex pe di]iilor realizate `ntre 2009 –
2012 `n mun]ii Anzi, Himalaya [i
Caucaz, iar decanul Facult\]ii de
Educa]ie Fizic\ [i Sport, prof.
univ. dr. Marin Chirazi, a vorbit
des pre recordul stabilit prin navi-
garea Dun\rii `n caiac, `mpreun\
cu studentul Alin Vorniceanu. Vl\-
du] Simionescu, masterand `n
anul I al Facult\]ii de Sport a pri -
mit din partea rectorului univer-
sit\]ii o diplom\ de merit pentru
par ticiparea sa al\turi de echipa
na]io na l\ de judo la Jocurile Oli m -
pice de la Londra.

Anul trecut, la ̀ mplinirea a 151
de ani de la `nfiin]are, academicia -
nul Solomon Marcus a sus]inut o
conferin]\ cu titlul „Junimea, azi”,
iar profesorul Jose Luis de la Cues -
ta, de la Universitatea din San Se -
bastian, Spania, a primit titlul de
Doctor Honoris Causa.

C\t\lina DOBROVICEANU
M\d\lina OLARIU 

Universitatea „Cuza” a `mplinit 152 de ani
� prof. univ. dr. Marin
Chirazi a prezentat re -
cor dul stabilit prin navi-
garea Dun\rii `n caiac

Prof. univ. dr. Gheorghe Popa,
despre importan]a fizicii

L\pt\rie `n Codrescu
Am primit c`teva ponturi con-

form c\rora ni[te fermieri s-au
in fil trat ̀ n c\minul 13 din Co dres -
cu, ori c`]iva studen]i au mers la
furat pe la st`ni. Nu [tim sigur.
Nu ni s-a zis exact nici tipul sau
provenien ]a, `ns\ `ntr-una din bu -
c\t\riile din cl\dire a fost l\ sa t\

la scurs o strecur\toare cu br`n -
z\. Nu ne deranjea z\ `n mod spe -
cial, `n timp ne obi[ nuim [i cu
mirosul. Dac\ mai vine cineva
cu ni[te struguri [i un zdrobi -
tor, poate punem de-o afa cere.

Cerere `n c\s\torie
Spionii no[tri ne-au informat

c\ joia trecut\ un student de la
Uni ver sitatea de Medicin\ [i
Farmacie [i-a cerut prietena `n
c\s\torie `n pia]a din fa]a insti-
tu]iei de `nv\]\m`nt. „Aici te-am
cunoscut, aici te cer de so]ie”, i-
a spus acesta viitoarei ne veste. E
bine c\ au un loc stabilit pen tru
astfel de evenimente. ~n caz de

ceva, tot acolo `i poate `nm`na [i
documentele de divor].

Superofert\ f\r\ voie
Una dintre problemele din re -

dac]ia asta mic\ a noastr\ este
m`ncarea. Rare s`nt clipele `n
care nu t`njim m\car dup\ o fe -
lie de p`ine cu paté Bucegi. Dar

s\pt\m`na trecut\ zeul m`n c\ -
rii a fost de partea noastr\. Am
pus m`n\ de la m`n\ [i am
str`ns de o pizza, dar b\ie]ii de
la Souvlaki, din neaten]ie, ne-
au trimis dou\. Le mul]umim
pentru gestul lor, fie [i nein-
ten]ionat, [i le ur\m la c`t mai
multe oferte din astea.

Sursa: uaic.ro
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De la etajul unu ̀ n sus nu se mai
poate vedea nimic din interio rul cl\ -
dirii, dar zgomotul instrumen te lor
[i strig\tele dup\ una-alta ale mun-
citorilor de l`ng\ Palas `mi a ra t\ c\
aici nu se st\ pe loc. „Oh, deci ai
venit s\ vezi cum se face trea b\?”
m\ `ntreab\ unul din lu cr\torii ca re
deo camdat\ dau la o parte ni si pul
[i pietri[ul de pe ceea ce `n cu r`nd
o s\ devin\ o scar\. 

Cel mai t`n\r de-acolo e Vl\ du],
care, de[i ar putea s\ fie `n anul `n -
t`i de facultate, el a ajuns s\ con-
struias c\ cl\diri de birouri. „S\-l
vezi cum f\cea pe la `nceput, cic\
c`nd o s\ ter mine o s\ devin\ stu-
dent [i apoi el o s\ ne angajeze pe
noi. {efu’, ia zi, da’ o s\ ne dai bo -
nu suri c\ am dat la sap\ cu tine?”,
glume[te unul din muncitori pe sea-
ma t`n\rului, dar a ces ta nu se su p\ -
r\, dimpotriv\ duce glu ma mai de -
parte [i i mi t\ „un barosan”.

La un moment, un zgomot [u ie -
r\tor `mi `ntoarce privirea spre v`r -
ful cl\dirii de al\turi. De jos nu se
ve de dec`t un mic punct negru ca re
scoate limbi de foc. „Al\ de-acolo
li pe[te buc\]ile celea din m`n\, de
perete, cu flac\r\. ~i tope[te margi -
ni le [i apoi, c`nd se `nt\resc, nu le
mai po]i da jos”, `mi spune ’nea
Gheor ghe, dup\ cum `i spun mun -
citorii. B\ tr`nul cu barba odat\ al b\,
acum `nnegrit\ din cauza prafului,
`[i `n toar ce privirea spre mine [i m\
`n treab\. „Da’ tu cine e[ti?”. Dup\
c` te va minute de dat explica]ii, aces -
ta `mi spune s\ nu-i mai ]in mult
de vorb\ pe b\ie]i c\ „`n cur`nd vi -
ne vre mea mesei [i \[tia mai au
destul\ treab\”.

C`nd aud asta, lucr\torii `ncep
s\ dea mai repede din pietri[ul sub
ca re se ascunde scara de ciment. „La
m`n care trebuie s\ fim un pic mai
in ventivi. Lu\m c`teva sc`nduri,
c`]i va bol]ari [i s\ vezi ce mese [i
sca u ne ne ies”, `mi poveste[te Vl\ -
du], du c`n du-[i privirea spre inte-
riorul pr\ fuit [i gol al cl\dirii. Cu
degetul ̀ mi arat\ unde ̀ ntindeau pri -
ma dat\ mo bilele din piatr\. Acum
`ns\, o sche l\ ca re duce p`n\ la
etajul doi i-a luat locul. De pe ea
`n ce pe s\ coboare un lucr\tor cu
ap ti tudini de acrobat, prinz`ndu-se
de o bar\ [i cu un av`nt ajunge ime-
diat pe sc`ndurile de sus. De acolo
se uit\ `n jos la noi [i `ncepe s\ ur -
le „B\i da la ce sta]i [i v\ holba]i?
Hai, lua]i sapele `n m` n\ [i-napoi la
munc\”.

Paul ANDRICI

Cu to]ii dezaprob\m
[antierele care `n ulti-

ma vreme, parc\ mai
mult se `nmul]esc dec`t
dispar, `ns\ de fiecare
dat\ ne minun\m c`nd
s`nt gata. {i ce se `n t`m pl\
mai exact, `n inima lor [i
cine-s cei care modelea z\
ora [ul „celor [apte coline”
chiar sub ochii no[ trii,
ne-am propus s\ a fl\m
`ntr-o plimbare de aca s\
[i p` n\ la cea mai apropi-
at\ surs\ de zgomot. 

Pe [oseaua lucioas\, acoperit\ cu
un nou strat de asfalt, st\ ancorat l`n g\
bordur\ un utilaj asem\n\tor unui tanc
cu caroserie de plug pentru arat c`m -
pii. ~n juru-i, `mpr\[tia]i strategic, mun-
citorii a[teapt\ ceva. 

Printre zgomotole ma[inilor de pe
stra d\ se disting caii-putere tura]i ai
unui camion oranj, ale c\rui ro]i sc`r -
]` ie a menin]\tor `n fa]a carului pentru
[o se le. Lucr\torii privesc, cu m`inile
la spate, cum din camion este des c\r -

cat asfaltul [i totul se pune `n mi[care.
Startul este dat de un claxon scurt din
cabina plugului stradal, iar munci-
torii se `n ]e leg prin gesturi, corzile
vocale nefiind destul de performante
pentru a a co pe ri vuietul ma[in\riilor. 

Soba de pe mijlocul str\zii
Trec\torii gr\besc `ncr`ncena]i pa -

[ii, ca re trepideaz\ odat\ cu trotuarul,
cu b\ncile acoperite de frunze galbe ne
sau cu cl\dirile din jur. Numai un domn
cu p\l\rie deschis\ la culoare prive[te
mar[ul utilajelor [i al muncitorilor ca
[i cum ar memora procesul de turnare
al asfaltului. 

La un moment dat, conurile `n do -

u\ cu lori care delimiteaz\ benzile de
cir cula]ie se opresc din tremurat. Fu -
ria tancului a `ncetat la semnul unui
b\r bat cu ni[te h`rtii `n m`ini. „Ce faci,
[e rifu’?”, iar {eriful vrea s\ afle p`n\
un de ajung cu lucr\rile. „P`n\ la ca -
p\t”, evident. Cap\tul str\zii, la se ma -
for. P` n\ acolo au de lucrat, apoi se mu -
t\ pe „Elena Doamna”. Din spate vin
c\tre {e rif dou\ ma[ini pentru nivelat
as fal tul, huruind amenin]\tor. Ur mea -
z\ o co re gra fie `n sincron, tractoarele
cu tra fa lete metalice `nt`lnindu-se la
ju m\ ta tea distan]ei pentru a se de p\ r -
ta din nou. Din [osea ies aburi.

~n pauza dintre reprezenta]ii, do u\
ti ne re apreciaz\ din priviri amploarea
spec tacolului. }in`ndu-[i ochelarii la

ochi cu dou\ degete, una din ele se a -
plea c\ u[or peste bordur\. Curioas\,
`ntinde m` na spre sol. „E sob\, fat\!”.
~n de p\ rtare, un muncitor pare uitat
printre conurile care semnalizeaz\
podiumul din bitum. Urm\re[te atent
ma[inile care trec pe l`ng\ el gata s\
mu[te din f`[ia aburind\ [i `[i arunc\
din c`nd `n c`nd, privirea c\tre utilaje -
le masive ca re stau am\r`te l`ng\ tro-
tuar. 

~n jurul lor, muncitorii aduna]i stra -
tegic a[ tea pt\ ceva. Poate `l a[teapt\
pe {erif s\ examineze [oseaua neted\
sau s\ dea not\ coregrafiei tambure lor.

C\t\lina DOBROVICEANU

~n Campusul T`rgu[or Copou te
sim]i ca `ntr-o fort\rea]\ pentru c\ in -
diferent de unde vii, dai peste excava-
toare, fal nice straje ale c\minelor stu-
den]e[ti. Prin urmare, nici nu apuc s\
ies de pe a leea care duce c\tre cantina
de la Agro nomie c\ aten]ia `mi e
atras\ de c` te va salopete. 

{ase oameni [i-au g\sit sca un [i
mas\ pe c`teva buc\]i de be ton, pe o
roab\ sau m\ n`n c\ `n picioare. Nu a
terminat nici unul facultatea, iar c`]i -
va dintre ei nici liceul, dar se laud\ c\
au „[coa la vie]ii” [i spun ei c\ asta i-a
f\cut mai `n]elep]i. 

To]i b\rba]ii m\ n`n c\ cu poft\ din
merindele aduse de a ca s\ sau cum p\ ra  -
te de la vreo alimen tar\ de l`n g\ punc -
tul de lucru. Doar unul dintre ei pri ve[ -
te `ncruntat ̀ n p\ m`nt. In tru ̀ n vorb\ cu
el [i, de[i se ui t\ pie zi[, parc\ spu -
n`nd u-mi „ce m\ in te re seaz\”, ̀ mi r\s -
pun de totu[i.  A flu c\ `l cheam\
Sandu [i abia a `m pli nit 29 de ani,
`ns\ arat\ cu zece ani mai b\tr`n. Are
o `nf\]i[are scheleti c\, cu pome]ii us -
ca]i [i ochii intra]i `n or bi te, iar
hainele prea largi par a se scur ge de
pe el. P`n\ [i cas ca i se leag\n\ pe cap
ca [i cum ar sta `ntr-un par. I me diat ce
stinge o ]igar\ `[i a prin de alta. A termi -
nat `naintea ce lor lal]i pauza de mas\
pen tru c\ „nu-]i ia prea mult s\ termi-
ni c`teva m\s li ne, o bucat\ de salam
[i o sut\ de gra me de telemea. |sta-i
meniul care mi-a in trat `n s`n ge `n
Gre cia”, spune b\r ba tul m\ run ]el. S-a

`ntors `n ]ar\ de c`teva luni `m preun\
cu unchiul s\u. Timp de doi ani nu s-au
`ntors. Au fost ne voi]i, pentru c\ `[i
g\seau tot mai rar de lucru pe-aici.

Muncitor, caut nevast\
Era tocmit cu ziua de oricine

avea ne voie de el, „de la c\rat na ve te
cu b\ utur\ `n taverne p`n\ la udat nuci
`n gr\dinile oamenilor”, dar de cele
mai multe ori lucra `n agricultur\. „Era
a[a de cald acolo c\ dup\ jum\tate de
zi de munc\ parc\ nu mai aveai ce
transpira. Iar c`nd ajun geam s\ fac un
du[, seara, mi se desprindea pur [i
sim plu p\rul de la subsiori.” Dar nu
mun ca l-a fug\rit din ]ara lui Ho mer,
ci tra iul din ce `n ce mai greu [i banii
tot mai pu]ini. „Cum nu lu cram cu
carte de munc\, mai pri meam [i ]epe.
Mun ceam c`te o zi f\ r\ s\ ve dem un
ban, doar pe m`n ca rea [i apa pe care
ne-o aducea la amia z\”, po ves te[te
San du, iar fiecare propo zi ]i e i se ter-
min\ cu c`te o `n ju r\tur\. De[i mici [i
afunda]i `n or bi te, ochii sc`nteiaz\ viu,
iar bu ze le i se str`ng a ur\. 

Mun ci torii termin\ `ntr-un final
pr`n zul [i pun departe furculi]ele [i-[i
iau `n primire lope]ile, g\le]ile cu mor -
 tar sau mistriile. E semn c\ [i Sandu
trebuie s\ se `ntoarc\ la mun c\, iar du  -
p\ ce trage din ]igar\ p`n\ ajunge la
filtru `mi spune care-i de fapt du rerea
lui. Nu vrea nimeni s\-l ia de b\r bat. 

Andrei MIHAI 

Pentru muncitorii neobosi]i de la
Funda]ie, termenul „poluare fo ni c\”
este irelevant. Asta ]i-o pot confir ma
at`t studen]ii care `mprumut\ `n c\
de la prima ora a dimine]ii vreo car -
te de la BCU c`t [i pe acei `n cer -
c\na]i care ies la 2.00 noaptea din
CCS.

Dup\ amiaz\, [antierul sea m\ n\
cu o sce n\ uria[\ de teatru cu mimi
colo ra]i `n salopete portocalii [i verzi,
ce-[i mi[c\ frenetic m`inile prin aer.
Se pa re c\ mai to]i au uitat c\ nu se pot
au zi, [i oriunde pri ve[ti, `i observi
cum `[i abu zeaz\ vo cea prin `n ju r\-
turi precum o so pran\ ce `[i `n c\l -
ze[te glasul `nain te de spectacol.
Ma[inistul de ser viciu e ’nea Mi ti c\,
care, cu o ]igar\ `n gu r\ [i un fes de
sub care abia se disting o chii, o pe -
rea z\ o dr\covenie ce sf\ r` m\ be ton,
f\c`nd s\ se ridice un strat dens de
praf. Se joac\ cu m\ ie s tri e cu ma -
ne tele ma[in\riei galbe ne [i nu pa re
s\-i dea prea mare aten ]iei co le gu lui
s\u de mai `n fa]\ care pare des tul
de panicat. „B\, mai sca de, doar nu
vrei s-o faci praf [i pe asta!”

Pe ritmurile lui Paganini 
De cealalt\ parte a str\zii, un

mun   citor d\ o prob\ de parkour `ntr-o
`n cer care de a ajunge c\tre ceilal]i
colegi ai s\i, cu o bucat\ de sendvi[

prins\ ̀ ntre din]i. O mi[care gre[it\ [i
o bu ca t\ de salam d\ s\-i fug\ print-
re feliile de p`ine, `ns\ reu[e[te s\ o
prin d\ `n ul tima clip\. Revenind
l`ng\ ceilal]i, se ali neaz\ [i `ncep s\
discute pla nul de b\ taie. {i cum
planul trebuie s\ fi fost foarte com-
plex, ga[ ca se spar ge abia dup\ `nc\
vreo ju m\tate de or\. ~n a cest timp,
muncito rii nu rateaz\ nici o fa t\ ce
tre ce pe drumul improvizat dinspre
sta]ia de tramvai. 

Zgomotele parc\ s-au mai
lini[tit, `n tru c`t o parte din mo toa re -
le mon  [ tri lor ta tua]i cu „CAT” au luat
o pa u z\ din „tors”. Nefiind la fel de
gra]ios precum o felin\, un excava-
tor sap\ fu rios, `n timp ce restul „ar -
ti[ tilor” dau la o parte p\m`ntul. To  -
t odat\, ca mi oa nele se plimb\ dus-
`ntors clip\ de cli p\, cu tot felul de
ma teriale burdu[ite `n\untru, pe
care [anteri[tii le pun spre folosin]\
f\r\ mil\. Nu mai a[tept mult p` n\
ce observ pe unul dintre [oferi cum
se ia la ceart\ cu unul dintre lu cr\ -
tori, de oa rece acesta din urm\ era s\
ajun g\ sub ro]ile gigantului. ~ns\
con flictul se consum\ rapid, c\ci ei
nu pot irosi tim pul [i se trece din
nou la trea b\. 

De[i m\ a[teptam s\ v\d [i pe
vreun le ne[ care s\ doarm\ pe unde-
va, s`nt surprins s\-i v\d mai pe to]i
muncito rii cum se str\ du iesc, `nce r -
c`nd mai mult ca sigur s\ de p\ -
[easc\ performan ]ele chi nezilor de
la Palas. Asta, dac\ nu trece vreo t` -
n\r\ gr\bit\ s\ ajun g\ `n sta]ie.

Iulian B~RZOI

� o mi[care gre[it\ [i o bu ca t\ de salam d\ s\-i fug\
� nu se ve de dec`t un mic punct negru care scoate limbi
de foc � pa[ii trepideaz\ odat\ cu trotuarul

� „ne dai bonusuri c-am
dat o sap\ cu tine?”

{efii datului
cu sapa 

Ultimul [erif al Ia[ului
� furia tancului a `ncetat
la semnul unui b\rbat cu
ni[te foi `n m`n\ 

� cu o ]igar\ `n gur\ [i
cu un fes pe ochii,
opereaz\ o dr\covenie
ce sf\r`m\ beton

Din fericire, Dorel nu a trecut [i pe la noi

� era tocmit cu ziua de oricine avea ne voie de el, „de
la c\rat na ve te cu b\ utur\ p`n\ la udat nuci `n gr\din\”

Zg`rieturile urbei la control

De la Mediteran\ 
la Bahlui

Fiecare cu lopata lui

Pisicile de pe c\rarea
Funda]iei
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Idei s`nt, lipsesc banii

Situa]ia proiectelor cu finan]are
POSDRU din Rom=nia a r\mas `n c\
nerezolvat\, `n condi]iile `n care, con-
form scrisorii primite `n luna august
din partea CE, termenul pentru re zol-
varea problemelor din raportul de au -
dit pe 2011 era 6 octombrie 2012. La
`nceputul acestui an, hot\r`rea de a `n-
trerupe pl\]ile c\tre beneficiari p\rea
o solu]ie pe termen scurt, `ns\ una ca -
re nu a trecut neobservat\ de c\tre cei
care st\teau la coad\ la CE pentru ram -
bursare. Printre ace[tia se nu m\ r\ [i
ONG-urile, care se pl`ng acum c\ `n -
tre ruperea fluxului de fonduri eu ro-
pene nu face dec`t s\ contribuie la da -
toriile acumulate din cauza func ]io n\ -
rii defectuoase a rela]iei dintre orga-
niza]ii [i Autoritatea de Mana ge ment
a POSDRU (AMPOSDRU). ~n Ia[i,
funda]iile a[teapt\ s\ le fie rambur-
sate cererile de plat\ de mai bi ne de
un an [i jum\tate, timp `n care au sus -
]i nut proiectele din fonduri proprii sau
din `mprumuturi bancare. 

La sf`r[itul lunii septembrie a aces-
tui an, Ministerul de Finan]e a ho t\ -
r`t s\ aloce AMPOSDRU suma de 375
de milioane de lei `n contul contri bu -
]iei Uniunii Europene [i 100 de milioa-
ne de lei din partea statului ro m=n pen -
tru a achita restan]ele acumulate prin
neplata cererilor de rambursare apro-
bate. Din iunie 2012, `ns\, ONG-u ri le
au emis cereri de rambursare pen tru
cheltuielile f\cute `n proiecte c\ tre
AMPOSDRU sau c\tre Organis me le
Intermediare Regionale (OIR), iar
ace[tia ar fi trebuit, teoretic, s\ le ono  -
reze `n termen de 45 de zile. „S`ntem
la sf`r[itul lunii octombrie [i `nc\ nu
a ajuns la noi acea deblocare din sep-
tembrie. S`nt beneficiari de programe
care mai bine de un an de zile [i-au
sus]inut proiectele pe resurse proprii

sau mai bine spus, pe banii b\ncilor”,
a declarat Angela Achi]ei, pre[edinte
al Comisiei ONG de la Consiliul de
Dezvoltare Economico-Social\ a
jude]ului Ia[i [i a Funda]iei „Al\turi
de Voi”. Aceasta din urm\ figureaz\
cu un proiect `n desf\[urare `n valoa re
de aproape 20 de milioane de lei pe
lista de proiecte aflate `n gestiunea
OIR POSDRU Nord-Est. 

Conducerea funda]iei este de p\ -
rere c\ problemele `n ceea ce prive[te
finan]area proiectelor se datoreaz\ mo -
dului `n care se ocup\ AMPOSDRU
de administarea acestora. „Anul tre-
cut, de exemplu, Autoritatea de Manage -
ment a uitat s\ trimit\ spre rambursa -
re 1300 de cereri `n sistemul de decon -
tare c\tre comisia european\”, a ad\u -
gat pre[edintele Funda]iei „Al\turi
de Voi”. 

F\r\ avertismente
ONG-urile `[i pun problema `n -

c\l c\rii contractului [i `n cazul prin-
cipiului nediscrimin\rii beneficiarilor,
`n situa]ia `n care s-au eliberat 375 de
milioane de lei de c\tre stat, ̀ ns\ ONG-
urile nu au primit nimic. Oficiul Pa -
tro nal Jude]ean Ia[i (OPJ) urmeaz\
s\ ̀ nainteze o cerere penal\ pe pl\]i pre -
feren]iale. „Am vrea s\ [tim cum se
face selec]ia pl\]ilor, pentru a ne anun -
]a [i beneficiarii. Avem dou\ proiecte
`n derulare, pe unul s`ntem beneficiari,
pe cel\lalt parteneri, pe linia de for-
mare profesional\. ~nt`rzieri la plat\ au
fost [i anul trecut. ~n noiembrie anul
trecut am finalizat un alt proiect, `ns\
rambursarea TVA-ului `nc\ n-a venit.
Am f\cut credite prea multe, iar pe un
proiect am suspendat activit\]ile timp
de trei luni”, a declarat Mihaela Ane -
chiforesei, inspectorul pe resurse uma -

ne al OPJ Ia[i. De altfel, trecerea, `n
2011, a TVA-ului la categoria costu -
ri lor care nu se ramburseaz\, a creat
confuzii `n r`ndul beneficiarilor de pro -
iecte POSDRU, pentru c\ planurile de
cheltuieli erau deja f\cute, iar ace[tia
nu au luat `n considerare faptul c\ vor
fi nevoi]i s\ pl\teasc\ TVA-ul. 

~n contractele semnate la ini ]ie rea
unui proiect cu fonduri structurale es -
te men]ionat faptul c\, `n cazul `n ca re
exist\ probleme la bugetul de stat, be -
neficiarul trebuie s\-[i sus]in\ din fon -
duri proprii cheltuielile. ~ns\ organi-
za]iile non-profit nu au primit nici o
notificare, conform articolului 9, ali -
neatul 5 din contract, care s\ averti ze-
ze asupra unei posibile suspend\ri ale
proiectelor din cauza lipsei de fon-
duri la bugetul de stat. De asemenea,
`n condi]iile `ntreruperilor de c\tre CE
a fondurilor, Guvernul trebuie s\ asi-
gure din bugetul de stat plata f\r\ `n -
tre ruperi a cererilor de rambursare apro -
bate. „Cei de la AMPOSDRU ne-au
spus c\ nu au primit bani pentru con-
tinuarea proiectelor. Noi am trimis
un memoriu Ministerului de Finan]e [i
ieri (n.r.: 23 octombrie) ni s-a r\s -
puns c\ ministerul a alocat deja 1,4
mi liarde de lei pentru plata beneficia -
rilor dintre care au r\mas 90 de mi li -
oane de lei nefolosi]i”, a explicat An -
gela Achi]ei. 

Pe picior de plecare
O alt\ problem\ pe care o men -

]io neaz\ reprezentan]ii ONG-urilor ie -
[ene este faptul c\ proiectele lor s`nt
administrate, alternativ, de AMPOS-
DRU [i OIR, iar hot\r`rile celor dou\
organisme se contrazic. Beneficiarii
primesc bun de plat\ pe anumite cereri
din partea AMPOSDRU, dup\ care s`nt
anun]a]i c\ respectivele cheltuieli s`nt
neeligibile pentru rambursare. „Tran -
sfe rul de la AM la OIR s-a f\cut greoi,
ilegal, f\r\ s\ se fi semnat un contract tri-
partit prin care OIR-urile s\ devin\ a
treia parte la aceste proiecte. Deja pri -
meam de la OIR clarific\ri pe cereri
de plat\ care ]ineau de AM, de fapt.
Pe 24 – 27 septembrie s-a organizat o
sesiune de informare la Piatra Neam],
iar atunci AMPOSDRU au l\sat pro -
blema f\r\ r\spuns”, a declarat Irina
Carmen Barb\lat\, pre[edintele Fun -
da]iilor „Pro Women” [i „Tineri [i
Femei”. Aceasta a explicat c\ nici per -
sonalul [i nici beneficiarii proiectelor
de calificare/recalificare pe care le

sus]in funda]iile nu au mai primit sa -
la rii de patru luni, din cauza faptului
c\ nu mai primesc fonduri. ~n plus,
s\pt\m`na trecut\ au fost anun]a]i c\
vor trebui s\ p\r\seasc\ p`n\ pe 15 no -
iembrie sediul din Centrul de Spri -
ji nire a Afacerilor IDEO, din Ia[i,
din cauza `nt`rzierilor la plata chiriei,
fiindc\ banii pe chirie au fost folosi]i
pentru a duce proiectele p`n\ la ca p\t.
Funda]ia „Pro Women” se afl\ pentru
a doua oar\ ̀ n aceast\ situa]ie, dup\ au -
gust 2011, c`nd `nt`rzierea pl\]ilor pen -
tru proiectele POSDRU i-a determi-
nat pe reprezentan]i s\ fac\ `mprumu -
turi bancare care dep\[eau posibi li -
t\]ile de rambursare ale organiza]iei. 

Proiectele Funda]iei „Tineri [i Fe -
mei”, care vizeaz\ integrarea pe pia-
]a muncii a persoanelor din mediul ru -
ral, au ca parteneri prim\rii din [ase
comune din jude]ul Ia[i [i patru din
jude]ul Vaslui. „Primarii vor s\ duc\
proiectele p`n\ la sf`r[it, `ns\ noi avem
avansate p`n\ acum 62.000 de lei pe
proiectele Funda]iei «Tineri [i Fe mei»
`n condi]iile `n care s`ntem doar par -
te neri [i nu avem cofinan]are. Iar la
«Pro Women» am avansat sume de
peste 200.000 de lei din buzunarul
propriu pe care nu [tim dac\ le vom
putea recupera”, a mai spus Irina Car -
men Barb\lat\. De asemenea, o alt\
`ngrijorare a pre[edintelui celor dou\
funda]ii este aceea c\ beneficiarii di -
rec]i ai proiectelor nu mai s`nt dis pu[i
s\ semneze actele necesare conti nu\ rii
cursurilor de calificare din lips\ de ̀ n -
credere. Ace[tia nu au mai primit sub -
ven]iile promise de mai bine de [ase
luni `n condi]iile `n care, p`n\ la fi na lul
proiectelor, `n 2013, ar trebui s\ intre
pe pia]a muncii `n procent de mini-
mum 10% dintre cei care au fost co-
opta]i `n programe.

Planuri `necate de la
`nceput

Organismele care intermediaz\ ram -
bursarea fondurilor de la CE a[teapt\
[i ele solu]ii din partea AMPOSDRU.
OIR Nord Est, care r\spunde [i de
asi gurarea pl\]ilor c\tre ONG-urile
ie[ene, are `nt`rzieri de peste un an la
anumite proiecte. Pe de alt\ parte, Mi -

nisterul Educa]iei, Cerce t\ rii, Ti -
neretului [i Sportului, [i el or -

ganism intermediar pentru pro -
iectele POSDRU ale uni-

versit\]ilor, are `n grij\ ce-
reri de rambursare cu bun
de plat\ care nu au fost
onorate de 18 luni. ~n t`r -
zierile dep\[esc cu mult
perioada prev\zut\ de
contract, [i-anume 45 de
zile de la aprobarea cere -

ri lor. {i, de[i risc\ s\ intre
`n insolven]\, funda]iile nu

pot dec`t s\ cear\ am`n\ri sub
forma suspend\rii pe c`te trei

luni a proiectelor. 
Funda]ia „Corona” a `ncetat

temporar activit\]ile `n cazul proiec-
tului „Preg\tit pentru viitor – Tineri
la `nceput de carier\”, `n valoare de
aproximativ 2,3 milioane de lei, iar
pe l`ng\ acesta mai sus]ine din fonduri
proprii alte cinci proiecte. Funda]ia
nu a mai primit fonduri de [ase luni,
iar din vara acestui an nici cererile de
rambursare pentru cheltuielile consi -
de rate eligibile de OIR `n urma eva-
lu\rii nu au mai fost aprobate. „Noi am
notificat din timp c\ neavizarea ce re -
ri lor de rambursare ne creeaz\ grave
probleme `n implementare [i contrac -
te le pot fi subiecte ale concilierii pre-
alabile. Am primit drept r\spuns o
scuz\. Avem cerere de rambursare de
la sf`r[itul lunii iunie, la sf`r[itul lui
august am `naintat notificare la Cen -
trul Na]ional de Dezvoltare a Înv\ ]\ -
m`n tului Profesional [i Tehnic (n.r.:
un alt organism intermediar) [i AM -
POS DRU ne-a anun]at ulterior c\ nu
ne-au fost avizate cheltuielile. Am pri -
mit undeva la sf`r[itul lunii septem-
brie solicit\ri de noi documente, ceea ce
doar am`n\ problema, nu o rezolv\.
Eu nu pot s\ prezint scuze la Mi nis -
te rul Finan]elor sau la furnizori”, a
declarat Cristina Perhinschi, mana -
ger al proiectului „Calificarea – pas
cheie pentru profesionalizarea comer -
]ului la distan]\” de la Funda]ia „Co -
rona”. Proiectul, ini]iat ̀ n martie 2012,
a ̀ nceput pe fundalul acestor proble me
financiare, funda]ia primind p`n\ a -
cum mai pu]in de 50% din banii pen -
tru care aveau deja bun de plat\.

Paul Matei, coordonatorul re pre -
zentan]ei CE din Rom=nia, Centrul
Europe Direct, a sus]inut c\, `ntr-
adev\r, AMPOSDRU nu a mai `nai n -
tat cereri de rambursare a cheltuie li-
lor de aproape un an, motiv pentru ca -
re ̀ n conturile organiza]iilor nu au mai
fost trimise sumele de bani necesare
sus]inerii proiectelor. Pe site-urile Au -
torit\]ii de Management nu se mai
public\ din luna iulie pl\]ile f\cute
c\tre ONG-uri [i alte institu]ii care
beneficiaz\ de proiecte cu finan]are
POSDRU. 

Cu un nivel de transparen]\ din ce
`n ce mai mic, reguli care se modific\
`n timpul jocului [i proiecte care se de -
ruleaz\ din `mprumuturi, ONG-urile
ie[ene v\d ca unic\ solu]ie atacarea `n
instan]\ a AMPOSDRU [i a Minis -
te rului de Finan]e pe baza faptului
c\ nu se respect\ intervalul de 45 de
zile de la aprobarea cererilor p`n\ la
plata lor. Av`nd drept suport aceast\
clauz\ contractual\, organiza]iile spe -
r\ s\ echilibreze balan]a `ntre c`t mai
au de primit de la Uniunea Europea -
n\, respectiv de la Ministerul de Fi -
nan ]e, [i c`t trebuie s\ `napoieze b\n -
ci lor sau ̀ n conturile proprii. ~ntre timp,
cel pu]in pentru ONG-uri, POSDRU
nu mai este o investi]ie `n oameni, du -
p\ slogan, ci una `n datorii. 

Anca TOMA

Organiza]iile non-guvernamentale
str`ng punga cu proiecte

Anul acesta, Comisia European\ (CE) a suspendat
pl\]ile pentru cererile de rambursare din partea

institu]iilor [i organiza]iilor care beneficiaz\ de fonduri
din cadrul Programului Opera]ional Sectorial Dez vol ta -
rea Resurselor Umane (POSDRU). La fel ca universi t\ -
]ile, care au fost nevoite s\ deschid\ linii de credit ca
s\ `nlocuiasc\ m\car temporar fondurile europene,
organiza]iile non-guvernamentale (ONG) [i-au dus [i
ele proiectele mai departe din `mprumuturi. ~ns\ dato -
riile s-au acumulat, iar faptul c\ pl\]ile nu s-au reluat
pentru toate proiectele a scos s\pt\m`na trecut\ repre -
zentan]ii ONG-urilor `n strad\, la protestul „Elibera]i
POSDRU de incompeten]\” din Bucure[ti. Al\turi de
500 de participan]i la mar[ul din capital\ au fost [i cei
care au sus]inut conferin]e la Ia[i, T`rgu Mure[ [i
Timi[oara pentru a discuta neregulile care le pun `n
pericol organiza]iile. Pre[edin]ii funda]iilor ie[ene se
tem c\ datoriile `i vor obliga s\-[i suspende activitatea
sau, `n cazul ideal `n care cheltuielile le vor fi rambur-
sate `n totalitate, nu va mai `ndr\zni nimeni s\ se
implice `n vreun proiect cu finan]are POSDRU. 

Membrii asocia]iilor au protestat `mpotriva sist\rii fondurilor

� s`nt funda]ii care nu au mai primit bani din partea organismelor intermediare de
18 luni � singura solu]ie r\mas\ e atacarea `n instan]\ a Ministerului de Finan]e
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Mentorii cu o singur\ arip\

C`nd vine vorba de via]\, de moarte [i de fotbal ne
prefacem instantaneu `n ni[te enciclopedii ambu-

lante. S\rim doldora de cele mai bune inten]ii `n `n -
t`m pinarea nevoilor nerostite ale semenilor cu sfaturi,
`n drum\ri [i `ndreptare de bun\ purtare. Este vorba des-
pre momentele c`nd ne a[ez\m la sfat, av`nd ochelarii
cu ram\ groas\ pe nas, m`ndri nevoie mare de mio pia
noastr\. Ne-am prins c\ d\ bine s\ vezi str`mb pa iul
din ochii celorla]i c`nd faci exerci]ii retorice pe b`rn\.

� d\d\ceala celorlal]i e [i-n s`ngele nostru pentru c\ s`ntem [i noi, c`nd ne vine
r`ndul, sfetnici � ar fi bine s\ bei cafeaua cu mai pu]in zah\r, s\ faci mai des
plimb\ri, s\ res pec]i orele de somn sau s\ cite[ti c\r]i � uscat\ p`ine, sfatul \sta

~i ur`m pe oamenii care se bag\ cu
nasul `n bor[ul nostru. ~i ur`m profund,
cu un dispre] al cunosc\torului de vinuri
care [i-o ia peste nas de la un alcoolic
ce nu se desprinde de sticla de Baba nu
de cinci lei la doi litri. Oamenii \[tia n-au
via]\? Chiar nu au ce face dec`t s\ vin\
[i s\-]i spun\ ]ie, care faci meseria asta
de-o via]\, cine [tie ce le arde lor noap -
tea, prin cap, c`nd au b\ut prea mul t\
cafea? 

~i `n]elegi p`n\ la un punct. C`nd
vi ne vorba despre fotbal [i tu `]i dai cu
p\ rerea chiar dac\ nu por]i un certificat
de antrenor prin buzunar. {i nici c`nd
vine vorba de gr\tare nu te sfie[ti s\-]i
ver[i n\duful dac\ crezi c\ ceafa mai
mer gea rumenit\. Dar nu `ncerci s\-l

con vingi pe-un geograf c\ P\m`ntul e
plat sau pe-un chimist c\ apa n-are
mo lecule de hidrogen, c\ pe alea le
m\n`nc\ broa[tele. A[a cum nu trebuie
s\ te contrazici cu un procuror de me -
se rie pe chestiuni de proprietate inte -
lec tual\!

E simplu s\ stai `n banca ta [i s\
co mentezi despre conducerea ]\rii, e ti -
c\, deontologie, plagiat sau doctorate!
S\ crezi `n comisii de-Dumnezeu-`n -
fiin ]ate [i nu `n cele ale organului par  -
tidului, pardon, ale ministerului! Sau
s\ ai o p\rere personal\ c`nd toat\ te -
leviziunea cu num\rul trei `]i spune
zil nic adev\rul! E un gest de pur\ ne -
sim ]ire s\ nu crezi `n ceea ce ]i se
spune. Asta e. Nesim]ire `n forma cea

mai cras\. P\i cum s\ crezi c\ premie -
rul a plagiat, un om care are onoarea
nep\tat\? Cum s\ crezi lucrul acesta
c`nd pentru el a garantat un conduc\tor
de doctorat cu onoarea impecabil\? Dar
care, pur `nt`mpl\tor, acum face re cla -
me la fulare din `nchisoare.

De aceea `i ur`m pe oamenii care
se bag\ cu nasul `n bor[ul nostru. ~i
ur`m profund, pentru c\ niciodat\ nu
ne dau dreptate, nu ne ascult\, nu ne
las\ naibii `n pace [i, mai ales, pentru
c\ nu uit\. Dar cel mai mult `i ur`m
atunci c`nd au dreptate.

C\t\lin HOPULELE

Am avut dintotdeauna o priete-
nie dubioas\ cu sfetnicii. Ori mi-a
fost mie greu cu ei ori lor cu mine.
Nu mentorii, nu pe aceia care se `n -
gri jesc de cur\]area sufletelor de
panic\ [i ne`ncredere, nu pe cei care
te-mping `n pr\pastie pentru c\ [tiu
c\ ]i-e str`ns bine cordonul para[utei.
|ia [tiu de ce, ei nici m\car nu-]i
spun ce s\ faci sau cum. ~]i spun doar
s\ te `ncume]i s\ apuci dracul de
coa d\ [i s\-]i calci pe temeri. Cu sfet  -
nicii de serviciu e mai greu.

|[tia-s peste tot. Site-urile cu
fundal trandafiriu [i sfaturi explicite
cu lese de prin paturile altora, recla-
ma de pe st`lp pe care curge tu[ul
plouat dintr-un „ave]i nevoie de...”,
re comand\rile de orice culoare [i-n
orice format prin care ]i se aminte[te
c\ `n loc de plete m\t\soase ai ni[te
zu lufi greu de desc`lcit [i c`nd z`m -
be[ti nu-i ca [i cum ai mai aprinde
un bec. {i de vin\ nu s`nt numai ei,
pov\]uitorii. Noi ne c\ut\m solu]iile
pe forumuri, noi `mpu[c\m c`te doi

iepuri deodat\ g\sindu-ne diagnosti -
ce dup\ urechile unora [i altora. R\z -
g`iala asta din jurul ideii c\ ne des-
curc\m singuri e at`t, o r\zg`ial\. Fre  -
cu[ul de grij\ e [i-n s`ngele nostru pen -
tru c\ s`ntem [i noi, c`nd ne vine r`n -
dul, sfetnici. 

Nu [tiu unde ne e scris, `n ce bu -
c\]ic\ de cod, dar e-acolo. Poate de
asta am ajuns to]i s\ m`nc\m a ce ea[i
p`ine. Uscat\ p`ine, sfatul \sta. Dar,
a[a cum col]ucul \la tare care-]i zg` -
rie cerul gurii e bun c`nd n-ai nici o
[an s\ s\ m\n`nci degrab\ ceva cald,
pova]a f\r\ legitimitate a b\ g\ to rului
`n seam\ potole[te tracul de di na in -
tea schimb\rii. 

Ne-am s\turat de ei. Iar lor li s-a
b`hlit `n]elepciunea `ntr-o zeam\ lun-
g\ de vorbe goale. Paler spunea c\
„tr\ im cu frenezie o flec\real\ conti -
nu\”. Poate pentru c\ flec\rim to]i
laolalt\, ca s\ ne ]inem de ur`t. 

Anca TOMA

Ar fi bine s\ alegi c\rarea pietruit\,
nu te aventura pe drumuri despre care
nu [tii unde te duc. Mergi tot `nainte,
nu te uita `napoi [i nu r`vni la apusuri
de soare [i cer senin. N-ai timp, nici
acum [i nici c`nd vei rememora cea-
surile pierdute `n reverii prim\v\ratice.
Nu e vreme, [tii doar.

Nu visa cu ochii deschi[i, c`nd vei
privi `n jur totul ]i se va p\rea mai lip-
sit de culoare. {tii asta, dar nu te po]i
opri, nu vrei. Busola con[tiin]ei tale `]i
indic\ nordul, dar pa[ii te `ndreapt\
spre sud, controleaz\-te. C`ndva ]i s-a
spus s\ `]i urmezi visele, dar dac\ ele
se afl\ la cel\lalt pol al compasului, ce
ar trebui s\ faci? 

Mergi, nu fugi, opre[te-te din c`nd
`n c`nd s\ auzi ecoul lumii, s\ sim]i
atingerea soarelui [i s\ aduni pic\turile
de rou\ cu privirea. S\ cuprinzi oceanul
dintr-o r\suflare [i s\ pictezi cu g`n du -
ri le stelele cerului t\u. Apa e rece, nu-i
nimic, `mbr\]i[eaz-o cu for]\ [i `nva]\
s\ dansezi printre valuri, privindu-le `n
ochi. Fii atent la rechini, nimeni nu `]i
va da un colac de salvare, nici m\car
nu `]i va `ntinde m`na s\ te urci `n bar -
ca lui. 

Prive[te `n oglinda ta [i a celorlal]i
cu ochi de vultur [i cu judecat\ lucid\.
Nu te l\sa fermecat de rama poleit\ cu
aur, br\zdat\ de bucle alambicate [i lu -
cioa se. Se poate sparge `n mii de cio -
buri [i fiecare poate reflecta alt\ imagi -
ne. Nu vrei s\ te ui]i pentru c\ intuie[ti
ce vei vedea, ]i s-a spus c\ a[a va fi, c\
a[a a fost dintotdeauna. Te `ntrebi ce
`nseamn\ „mereu”, de c`nd [i p`n\ c`nd
dureaz\ acest dintotdeauna. 

Ar fi bine s\ bei cafeaua cu mai
pu]in zah\r, s\ faci mai des plimb\ri, s\
res pec]i orele de somn sau s\ cite[ti
c\r]i. Nu ai timp, nu ai ore [i nici m\ -
car secunde. A[a zic to]i, e o paradig -
m\ [tiut\ de oricine, chiar [i de tine. }i-ai
`nv\]at lec]ia, nu trebuie s\ pierzi vre-
mea c\ci minutele se sparg `n clipe [i
nu po]i recupera nici o fr`ntur\. A[a ai
auzit tu c`ndva, nu mai [tii unde sau de
la cine, dar e un sfat bun.

E de preferat s\ ai mereu o um bre -
l\ la tine, nu [tii c`nd plou\, toamna e
im previzibil\. O coleg\ a r\cit, dar da -
c\ bea ceai cu miere de albine [i zeam\
de l\m`e `i trece, a[a ]i-a spus [i ]ie ve -
ci na c`nd ai z\cut o s\pt\m`n\ la pat.
Dar ]i-a trecut. Ar fi momentul s\ `]i
schimbi garderoba, nu se mai poart\
epole]ii [i nici geaca de blugi asortat\
la jean[i, le-a trecut vremea. 

„A trebui” e impersonal, acela[i pen -
tru to]i. {tii doar.

C\t\lina DOBROVICEANU

P\catele `ngerilor care ne poart\ grija

E vinovat, p\rerea mea
� e simplu s\ stai `n banca ta [i s\ co mentezi despre
conducerea ]\rii, e ti c\, plagiat sau doctorate

O flec\real\
� ne c\ut\m solu]iile pe forumuri, ne g\sim diag -
nos  ti ce dup\ urechile unora [i altora

� prive[te `n oglinda ta [i a celorlal]i cu ochi de vultur [i
cu o judecat\ limpede

C`nd eram `nc\ `n general\ pu]ine
e rau duminicile `n care nu mergeam la
bi seric\. Ajungeam `naintea de `n ce pe -
rea slujbei [i m\ a[ezam cuminte l`ng\
strana dasc\lului. Altfel nu mai prin -
deam loc dec`t `n spate, `n pridvorul `n
care pluteau mici b`rfe [i sfaturi b\ -
be[ti, iar c`nt\rile nici nu se mai au -
zeau dintre [u[otelile [tirbe. Nu-mi
dis pl\cea s\ aud ultimele zvonuri, ce
fel de ceai mai `mbl`nze[te durerile re -
u matice sau ce ingredient face zacusca
mai bun\, dar mirosul de naftalin\ m\
alunga mereu. ~n una din zilele `n care
m-am trezit mai t`rziu g\sesc loc doar
l`ng\ tanti Saveta. 

E `mbr\cat\ ca `ntotdeauna `n ne -
gru, cu obi[nuita-i n\fram\ prins\ sub
b\r bie [i suspin\ mereu c`nd preotul
mai aminte[te de moarte, Rai sau su -

fle te. ~n restul slujbei `ns\ vorbe[te, u -
neori mai tare dec`t popa [i mereu mai
mult dec`t acesta, iar c`nd nu zice de-a le
ei, d\ sfaturi altora. De la ea am `nv\]at
c\ dac\ pui pe 12 buc\]i de ceapa sare
`n noaptea de Revelion voi afla c`t de
ploioas\ va fi fiecare lun\ din an, cum
faci capcan\ pentru [oareci cu o nuc\,
o scobitoare, o buc\]ic\ de carne, un
bol [i un fund de lemn, iar dac\ te doa -
re stomacul un desc`ntec [i trei s\rituri
`ntr-un picior ajut\ mereu.

~mi pl\cea tanti Saveta. Mirosea [i
ea a naftalin\, iar ca [i celelalte sfaturi
de la babele din biseric\ nu func]ionau
niciodat\. Cu toate astea iubea to]i co -
piii care veneau duminica s\ asculte de
Dum nezeu [i le umplea m`nu]ele cu
me re [i gutui. {tiam c\ nu vor func ]io -
na nici unul din sfaturile ei, dar o as -
cul tam. Cine ar putea refuza sfaturi
mirosind a gutuie?

Andrei MIHAI

Peisajul e unul dezolant, pie -
tri[, nisip [i buruieni crescute
prin tre pietre `nc\lzite de un
soa re dogoritor. ~n mijlocul unui
or\[el a[teapt\ privindu-se drept
unul `n ochii celuilalt doi pisto-
lari, preg\ti]i s\ scoat\ din teac\
arma. Pe cea mai `nalt\ cl\dire,
acele ceasului se apropie `ncetul
cu `ncetul de momentul `n care
pra ful de pu[c\ se va amesteca cu
cel din aer. Unul dintre du e li[ti
trage cu ochiul spre ceasornic, [i
apoi se `ntoarce spre i na mi cul s\u
zic`ndu-i „Ar trebui s\ te fere[ti
de glon]ul meu”, c`nd de undeva
din spate se aude „T\ ia]i”. Re gi -
zo rul peliculei se ri dic\ furios [i
`ncearc\ s\-l g\ seas  c\ pe scen a -
rist.

Pe drum, produc\torul `n cear -
 c\ s\-l prind\ la telefon. „{a se
replici la r`nd, domnule. Ar tre  bui
s\ recite[ti din nou scenariul”,
cuvinte la care regizorul `[i duce
telefonul de la urechi la ochi, `n -
cer c`nd parc\ s\ ofere r\s pun sul
sarcastic telepatic.

Trece din camer\ `n camer\,
rulot\ `n rulot\, dar to]i pe care `i
g\se[te `i ofer\ acela[i r\spuns
„Ar trebui s\ `ncerci `n camera
de al\turi”. Abia dup\ o ju m\ ta -
te de or\ cineva ̀ i spune exact un -
de `l poate g\si pe scenaristul de
mult c\utat. C`nd `n sf`r[it stau
fa]\ `n fa]\, regizorul nu mai [tie
ce s\-i spun\ dec`t „Ar trebui s\
te bat cu pixul”.  Iese nervos pe
u [\, dar din urm\ `l prinde un co  -
leg cu ceva mai mult\ expe rien  -
]\, care `l invit\ la o cafea. A co -
lo, acesta `ncearc\ s\-l li ni[ teas -
c\ [i chiar s\-i ofere primul bun
sfat pe care l-a auzit regizorul
toat\ ziua, „~ncearc\ s\ te cal -
mezi”.

Paul ANDRICI

~ndrum\ri
spre furie
� directorul peliculei se ri  -
dic\ furios [i `ncearc\ s\-l
g\ seas c\ pe scenarist.

Sfaturi de la naftalin\
� `i iubea pe to]i co piii
care veneau duminica s\
asculte de Dum nezeu

Cum se conjug\
impersonalul 

Nu visa cu ochii deschi[i, c`nd
vei privi `n jur totul ]i se va
p\rea mai lipsit de culoare
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La cules de crizanteme

Unde prind studen]ii r\d\ciniDeja este o tradi]ie
expozi]ia „Flori de

toamn\” organizat\ la
Gr\dina Botanic\
„Anas tasie F\tu” din
Ia[i. Dup\ fiecare `n -
ceput de an universitar,
angaja]ii primei gr\dini
de acest fel din ]ar\ scot
din sertarul cu idei pla-
nuri extravagante `n
care facult\]ile se z\ mis -
lesc din flori, sau anima -
le le din semin]e. Al\turi
de ace[tia, studen]ii
Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” nu se dau
`nd\r\t de la nimic. Nici
chiar atunci c`nd m`inile
`ncep s\ capete nuan]e
p\m`ntii. 

� Florentina s-a g`ndit la un plan de reamenajare a
gr\ di ni]ei p\rin]ilor � „este genul de voluntariat de la
care nu a[tep]i nimic `n mod deo se bi t, e[ti doar foarte
fericit c\ exist\”

„Ast\zi ne-am chinuit de di mi nea ]\
la o veveri]\, abia dup\ amiaz\, c`nd am
reu[it s-o deslu[esc din ornamentul de
se min]e, am ̀ nceput s\ vorbesc cu ea”, re -
cunoa[te Florentina cu un z`mbet stre -
curat de sub cre]ii brune]i care abia-i
ajun g p`n\ la umeri. Ar fi vrut s\ pe -
trea  c\ mai mult de opt ore pe s\p t\ m` -
n\ la Gr\dina Botanic\ dar nu-i permi -
te orarul `nc\rcat pentru c\, fiind mas-
te rand\ ̀ n anul al doilea la Facultatea de
Economie [i cea de Geografie, porni -
t\ s\ urmeze [i doctoratul `n domeniul
cer cet\rii [i statisticii, de miercuri p`n\
s`m b\ta e la cursuri. Doar duminica-[i
a runc\ haina ̀ mbibat\ de mirosul h`r ti ei,
pentru ca s\ `mbrace un alt ve[m`nt, a -
ce la `n care `l sl\ve[te pe Domnul `n
slujbele dimine]ilor de duminic\. De
pa tru ani studenta face parte din corul
Mitropoliei, dup\ ce c`ndva a terminat

Seminarul Teologic de la Agapia [i a
mai c`ntat [i `n ansamblul liceului. Iar
c`nd s-a decis s\ ]inteasc\ [i corul Mi -
tro  poliei, Florentina a `nv\]at, s-a pre -
zentat frumos [i a intrat. 

Migal\ `n sere
Reu[e[te doar luni [i mar]i s\-[i pe -

trea c\ dimine]ile ̀ n cele 13 sere din gr\-
din\, unde e voluntar\ din prim\vara a -
ces tui an. A ales s\ se ata[eze de plan -
te  `mi m\r tu ri se[ te cu un sur`s sfios c\
nu are r\bdare s\ lucreze cu oamenii,
s\ se preocupe de problemele majore
ca re `i deranjea z\ [i s\ stea de gard\ ca
s\ le `ntind\ un bra] de suport. Migala
din sere, la r\ d\ ci ni de plante, cu se -
min ]e `nfipte `n ace a poi a[ezate cu me -
ticulozitate pe un burete absorb aten]ia
Florentinei ore `n [ir. E ca o sfer\ de e -
ner gie ce radiaz\ `m pr\[tiat [i n\ pras -
nic, dac\ nu e limita t\ de o form\ fix\,
ca re solicit\ r\b da re [i ast`mp\r. Gr\ di -
na [i Mitropolia s`nt legate cu a]\ de
su fletul fetei, iar de c`nd `[i g\se[te li -
ni[ tea lucr`nd la cele do u\ proiecte, a

`nceput s\-[i reorgani ze ze curtea. A ca -
s\, de exemplu, deja a schim bat p\ -
m`n tul `n toate ghivecele cu flori, s-a
g`ndit la un plan de reame najare a gr\ -
di nii p\rin]ilor [i, mai nou, etajul al doi-
lea [i al treilea din c\minul `n care st\,
au [i c`te un col]i[or verde.

„Gr\dina Botanic\ `]i ofer\ cel mai
re laxant serviciu din lume, dac\ di mi -
nea ]a pleci mai posomor`t, la amiaz\ te
`n torci mult mai odihnit [i calm” `mi
spu ne studenta cu exaltare st\p`nit\. ~i
povestesc c\ la c`teva sute de kilome  -
tri s-a decis ca `n locul unui p\r cu le]
or\[enesc s\ se ridice o biseric\, iar oa -
menii protesteaz\ pentru p\strarea zo -
nei verzi. M\ interesez ce ar alege ea,
iar Florentina ca dintr-o `m pu[c\ tu r\
`mi spune „cred c\ s`nt destule bi se -
rici, de-ar merge lumea la ele” iar du -
p\ o pauz\ mai adaug\ „se poate p\ s tra
[i parcul [i construi biserica, nu e ne -
voie de ctitorii grandioase, doar nu
mer gi la muzeu, mergi ca s\ te rogi”.

Daniela VORTOLOMEI

Pe {erban l-am g\sit `n Gr\ di na
Botanic\ pe prima alee ̀ n st`nga. Strîn -
 gea frunze cu o grebl\, asculta mu zi -
c\ ambiental\ de la telefon [i vorbea
cu colega lui despre ni[te cursuri. E `n
anul al III-lea la Facultatea de Bio -
lo gie, dar a pierdut un an pentru c\,
a [a cum singur recunoa[te r`z`nd, „i-a
pl\cut prea mult via]a”. Acum spune
`n s\ c\ „s-a reabilitat” [i vrea pe c`t
po sibil s\ recupereze timpul pierdut.
S-a oferit voluntar de c`teva luni s\
plan teze [i s\ cure]e aleile str\juite
de flori [i consider\ c\ e una dintre
ce le mai bune alegeri ale sale. „Al]ii
s tau c`t e ziua de lung\ pe Facebook
[i a[teapt\ bani de la p\rin]i, dar eu pot
spune c\ lucrez [i mai [i cunosc Gr\ -
dina Botanic\, iar aici [i biologi e”,
spu ne m`ndru t`n\rul `mbr\cat cu un
ha norac gri. 

Pl`mb`ndu-ne printre copacii pi -
ti ci [i arbu[ti ajungem l`ng\ un ochi
de ap\ `mprejmuit de un gard din fi er,
unde de sub p\tura lichid\ sticlesc
c` ]iva b\nu]i. Z`mbe[te. ~[i aduce a -
min te cum a cur\]at micu]ul iaz la `n  -
ceputul uceniciei sale printre flori.
„Pe l`ng\ tot felul de mort\ciuni pe
ca re le-am scos din ap\ am f\cut [i un
pumn de bani din bazinul acesta.
A bia a[ tept s\-l cur\] iar”, zice r` z` nd
b\ ia tul `nalt [i solid, cu alur\ de lup -
t\ tor. {erban a prins drag de gr\dina
din Copou de[i ini]ial a venit ca s\ ̀ n -
ve ]e mai u[or denumirile latine[ti ale
pla n telor, deoarece picase la cursul
de Sis  tematic\, iar de atunci „mi-am

zis c\ practic o s\ `nv\] mai u[or”. 
Studentul e m`ndru c\ a `nv\]at

toa te cotloanele gr\dinii, iar lucrul a  -
cesta `l folose[te ca pe un [iretlic c`nd
vrea s\ cucereasc\ vreo fat\. „~i vor -
be sc despre fiecare floare, despre cum
le-am plantat, iar dac\ fata merit\ `i
ex plic [i cum st\ treaba cu anatomi a”,
roste[te t`n\rul r`z`nd zgomotos. Re -
cu noa[te c\ lucreaz\ cu drag la `n -
fru  muse]area gr\dinii, iar cu munca
vo luntariatul se m`ndre[te oric`nd,
chi ar dac\ uneori p\m`ntul `i `n v\ lu ie
m`inile. „A[ putea s\ iau pauze la ze ce
mi nute, de ]igar\ sau mai [tiu eu ce
al tceva [i s\-mi las colegii s\-mi fac\
trea ba, dar mie `mi place ce fac. Nu
m\ pl`ng c\ m\ murd\resc [i nici de
mun  c\ nu fug”, zice acesta ar\t`ndu-
[i palmele negricioase. 

Cu toate acestea regret\ c\ parc\
mun ce[te `n zadar toamna. Culege [i
de trei ori pe s\pt\m`n\ frunzele c\ zu te
de la po mi [i de pe alei, de[i [tie c\
e le ar hr\ ni pomii. „Nu ai ce face, e
o gr\ di n\ public\ iar aici conteaz\ as -
pectul”, spune u[or dezam\git {er -
ba n. ~n  s\ este m`ndru c`nd vede c\
mun ca `i este apreciat\ [i `n plus `n -
va ]\ des tu  le nume latine[ti c`t s\ ia [i
exa me nul. ~i place `n Gr\dina Bo ta -
ni c\, dar nu at`t de mult `nc`t s\ mai

fac\ un an `n plus de facultate.

Andrei MIHAI

~n holul Corpului B, de la „C u   -
za” e mai cald dec`t afar\, iar Ana st\
as  cuns\ bine `ntr-o geac\ albastr\ de
f`[, din care scoate capul doar atunci
c`n d vor  be[te despre gr\dina amena-
ja t\ de A  nastasie F\tu. Z`mbe[te de
fie  care da t\ c`nd vorbe[te despre co -
le gii ei de munc\ sau despre tot fe lul
de fi gu ri care minuneaz\ ochii co pii lor.
Flu  tu ri, flamingo, melci, p\ u ni s`nt nu   -
mai c` teva p\s\ri la ca  re t`n\ra [i-a fo lo -
sit `n de m`narea [i pa siunea. De aceea,
sec  to rul ornamental a [i ajuns s\ fie
pre fe ratul s\u. 

La Gr\dina Botanic\ a ajuns din
al doilea semestru al primului an de fa -
 cultate, c`nd directorul acesteia, prof.
univ. dr. C\t\lin T\nase, i-a invitat pe
stu den]ii Facult\]ii de Biologie la ca re
]i nea un curs, s\ vin\ ca voluntari. „Am
dorit s\ le studiez mai mult [i s\ v\d
cum s`nt ele de fapt. Cu m reac ]io nea -
z\ la mediu, la lu mi n\, temperatur\ sau
umiditate. La facul ta   te `nv\] mai mult
teo retic [i nu prea a vem ie[iri pe te re n.

Asta e cumva [i un exerci]iu practic.”
A tunci c`nd nu are cur suri [i poate a -
jun ge la treab\, Ana vi ne toat\ ziua,
de diminea]\ de la [apte, p`  n\ la trei ju-
m\  tate dup\ amiaza. S-a o  bi[ nuit cu pro -
gramul, dar [i cu oame nii de acolo, cu
ca re munce[te cot la cot. 

Este sigur\ c\ aceast\ experien]\
o va ajuta [i la licen]\, deoarece su -
bie ctul ales se inspir\ din Botanic\.
Studenta este `ndr\gostit\ de natur\,
`nc\ din copil\rie c`nd lo cu ia la cas\ [i
de[i flora de acolo nu se poa te compara
cu cea de pe Copou, fata nu a avut pro -
bleme `n a se obi[ nui cu er  baceele. 

Dintre toate, preferatele ei s`nt be -
goniile. Aceste flori ase m\ n\ toa re tran -
da firilor miniaturali, se destin g `n par -
curi [i gr\dini prin intensita tea culori lor
[i diversitatea for me lor. De ase me  nea,
s`nt [i c`teva specii mai „preten ]ioa se”,
de care Ana are gri  j\ te mei  nic; „Noi
va ra le scoatem din te ren, dar apoi
toa mna le plant\m ia r\ [i `n ghivece.
Le buto[im [i le re pi c\m, ca s\ avem
[i anul urm\tor ce plan ta”. Ana sper\,
ca dup\ ce termin\ stu diile de licen]\,
s\ se poat\ `ntoarce `n gr\ din\ [i la
mas ter, de unde va pleca s pre o cate-
dr\ de biologie. Iar de a co lo va `m p\r -
t\ [i cuno[tin]ele nu doar e le vi lor s\i ci
[i gr\dini]ei din curtea [ co lii.

Iulian B~RZOI

Furnicarul din zona Universit\]ii
pa  re s\ dispar\ c`nd Laura picteaz\ li -
ni[   tea din Gr\dina Botanic\: un c`mp
`n treg de crizanteme toamna, azalee [i
ca melii prim\vara, sere cu plante [i aer
cu rat. De calmul acesta fata se bucur\
de trei ani, `n por]ii mici, de aproxima -
tiv 16 ore `n fiecare s\pt\m`n\, pe care
`n s\ spune c\ le tr\ie[te `n c`teva mi nu -
te. Despre gr\din\ vorbe[te energic, f\ -
r\ oprire, preg\tit\ s\ spun\ tot ce [tie
din tr-o suflare. „Nu ar fi exagerat dac\
a[ spune c\ `n Gr\dina Bo tanic\ fac de
toa te. De la preg\tit p\ m`ntul pentru flo -
ri, la udat, iar acum, [i ultimele pre g\ -
ti ri pentru expozi]ia «Flori de toam n\».”

Laura este student\ la Facultatea
de Biologie [i, asemenea unui sportiv
ca re nu [i-ar putea `ncepe altfel di mi -
nea ]a dec`t alerg`nd, ea nu se vede `n
al t\ parte dec`t `n curtea imens\ de l`n -
g\ Parcul Expozi]ie pigulind l`ng\ fie -
care floare, ca s\ o [tie s\n\toas\. Fie -
ca re zi trebuie s\ o petreac\ printre plan-
te [i no]iuni ca „limb” sau „pe]iol” pe
ca re le-ar putea explica f\r\ greuta te.
„A jungi s\ ai ac ti vit\]i pe care le faci
f\r\ s\ sim]i c\ ar fi prea mult. E genul
de voluntariat de la care nu a[tep]i ni -
mic `n mod deo se bi t, e[ti doar foarte
fe ricit c\ exist\”, po veste[te con vin g\ -
tor `n timp ce z`m be[ te. Bucuria pe ca re
o transmite `n tim p ce vorbe[te despre

plante vine de la faptul c\, de c`nd face
vo luntariat `n Co pou, a `nv\]at c\ plan -
te le s`nt pre  cum ni[te oameni. Fii n ]e pe
ca re trebu ie s\ le iube[ti [I s\ te `n gr i -
je[ ti s\ nu le lipseasc\ cele vitale, cum ar
fi apa, `n cazul vegetalelor. „Exist\ spe -
cii care nu necesit\ cantit\]i mari de a p\,
`ns\ trebu ie desfiin]at mitul pe care `l tot
au zi m, cel referitor la udatul florilor. Da,
plan tele au nevoie de ap\ chiar [i sea ra,
nu ar putea nicicum s\ le d\uneze”, spu  -
ne La ura, `n timp ce prinde `ntre de ge -
te o crengu]\ verde.

Anul I a fost momentul `n care a
p\  [it `n Gr\dina Botanic\ [i de atunci
a [tiut c\ locul s\u este `ntre plantele
din sere. „Ai putea crede c\ ̀ n opt ore pe
zi nu g\se[ti ce s\ faci, `ns\ `ntotdeauna
m`inile tale o s\-[i g\seasc\ rostul a co -
lo. Dac\ `]i termini treaba, `i po]i a ju ta
pe cei de la serele al\turate [i tot nu `]i
dai seama cum trec orele.” De[i es te
pasionat\ de ceea ce face, Lau ra re  cu -
noa[ te c\ se g`nde[te la viitor ca la mo -
mentul `n care tot ce a v\zut [i a ex pe -
rimentat `n biologie s\ poat\ `mp\r]i
cu copiii din ciclul gimnazial. „Ur mea -
z\ s\ `ncep c`t de cur`nd orele de prac-
tic\ [i c`nd m\ g`ndesc la asta mereu
`mi a min tesc c\ mama mi-a fost
`nv\]\toare [i c\ de la ea [tiu c\ trebuie
s\ dau mai departe din cuno[tin]ele me-
le. Precum ramifica]iilor unui co pac.”

M\d\lina OLARIU

Semin]ele care `ncol]esc la cor

Latina pe limba
plantelor 

� „Gr\dina Botanic\ `]i
ofer\ cel mai re laxant 
serviciu din lume”

Un exerci]iu practic cu erbacee

� {erban culege [i de
trei ori pe s\pt\m`n\
frunzele c\zute 

D\sc\litul florilor uscate
� plantele s`nt pre  cum
oamenii

� dintre toate florile, preferatele studentei s`nt begoniile

Laura se pierde prin Gr\dina Botanic\ [i `n timpul liber 

Veveri]a decoje[te nuci 



OPINIAVECHE:A]i stat la ma-
sa rotund\ din redac]ia „Opiniei stu-
den]e[ti” cu 15 ani mai devreme
dec`t actri]a Cosmina Stratan. V-a
amintit `nt`nirea cu ea de propria
studen]ie?

CRISTIAN MUNGIU: Eu nu m\
g`ndesc prea mult la studen]ia mea [i
`nt`lnirea cu Cosmina nu mi-a provo-
cat vreun frison dintr-\sta legat de v`rs-
ta. S`nt un nostalgic, `ns\. C`nd st\team
`n Ia[i, eram preocupat de foarte multe
lucruri. Sigur, eram student la Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar
eu am prins anumite momente la tim-
pul acela pe care le-am v\zut din per-
spectiva unui om care lucra `n pres\.
Am prins revolu]ia din ’89 ca student [i
am fost martorul unui moment irepe-
tabil, `n care oamenii credeau c\ pot
`nf\ptui o justi]ie absolut\ pe P\m=nt.
Am prins ni[te [edin]e la universitate
`n care deopotriv\ profesori [i studen]i
erau judeca]i,cumva, de popor.Am prins
un an `n care profesorii plecau [i-[i luau
un an sabatic pentru c\ deodat\ studen-
]ii `[i puteau spune punctul de vedere
despre oamenii respectivi. ~n studen]ie
`n principal am lucrat, `nt`i la Opinia,

apoi la Monitorul, apoi `n radio, la
Nord-Est. Cred c\ am f\cut mai mult
dec`t s\ m\ duc la facultate. Dar am
pierdut [i mult\ vreme, am respectat [i
regula asta. La un moment dat realizezi
c\ puteai folosi anii \ia [i mai bine, dar
uite c\ acumm\ simt foarte confortabil
`n limba asta pe care am ad`ncit-o `n
facultate (n.r.: engleza). ~n schimb, `n
toat\ perioada mea de pres\ mi-am for-
mat un stil, unul de-a vedea lumea, de-
a c\uta pove[ti, de-a `n]elege care dintre
ele s`nt interesante pentru ceilal]i, nu
doar pentru mine [i de-a apleca ure-
chea la cum vor oamenii s\ le asculte.
Mi-am dezvoltat un stil de-a vorbi, un
stil de-a pune cuvintele pe foaie, pe ca-
re apoi le-am transferat, le-am tradus
`ntr-un stil vizual. Cred c\ datorez mult
acelei perioade pentru felul `n care po-
vestesc ast\zi.

O.V.: Deci a]i r\mas, întrucîtva,
jurnalist?

C.M.: Jurnalist `ntru totul n-am r\-
mas, dar mi-am p\strat curiozitatea. ~mi
petrec foarte mult timp citind ziare, c\-
ut`nd pove[ti. {i-a mai r\mas [tiin]a de-
a structura o informa]ie. Sigur, filmul e
mai complicat de-at`t, dar `mi e de

folos s\ [tiu care e ordinea logic\ `n
care trebuie s\ dai informa]iile, chiar
dac\ vizual le modifici.

O.V.: Scenariile se nasc mai de-
grab\ din curiozitatea fa]\ de ce se
petrece `n jur sau din pl\cerea de a
spune o poveste?

C.M.: Cine [tie din ce se nasc sce-
nariile... Ele presupun dou\ etape foar-
te diferite. S\ le scrii e o chestiune
inspirat\ de tehnic\. S\ [tii ce ai de po-
vestit e altceva [i asta nu [tiu de unde
vine. Ea poate s\ decurg\ din `nt`lnirea
cu un subiect, cu un personaj, cu ceea
ce ]i se `nt`mpl\ ]ie `n via]\, `n momentul
respectiv. Nu [tii niciodat\ de unde se
na[te interesul pentru un subiect anume.
{i asta e cel mai greu, s\ [tii care ]i-e ur-
m\toarea istorisire. S\ o transcrii nu e
at`t de complicat, dac\ te ocupi `n gene-
ral cu asta, dac\ ai dragul de-a scrie.
Asta, de fapt, e o etap\ mai relaxant\.
Decizia cea mai grea dup\ un film e le-
gat\ de ce vine mai departe.

TTrreebbuuiiee  ss\\--ii  ffaaccii  ppee  ooaammeennii
ss\\  `̀nn]]eelleeaagg\\  ddee  ccee  aaii
rreeaacc]]iioonnaatt  aa[[aa  ffaa]]\\  ddee
uunn  ssuubbiieecctt

O.V.: În 2008 spunea]i c\ „4 luni,
3 s\pt\m`ni [i 2 zile” nu a pornit de
la un subiect, ci de la dorin]a de a
povesti ceva care s\ ilustreze pe rio a -
da în care dumneavoastr\ avea]i 20
de ani. De ce de-atunci?

C.M.: Dincolo de perioad\, `ntot-
deauna c`nd ajungi la 30, 35, 40 de ani,
pove[tile care s-au a[ezat `n tine, s-au
sedimentat s`nt cele de mai demult.
Cele de ast\zi s`nt cele pe care le tr\ -
ie[ti, s`nt via]a ta, s`nt foarte intime. Ai
nevoie de o distan]\ fa]\ de ele ca s\
po]i s\ le spui. Iar tinere]ea fiec\ruia e
la fel de important\ indiferent de pe ri -
oada `n care o tr\ie[ti, de locul `n care
o tr\ie[ti. Poate s\ fie [i din pu[c\rie,
dac\ a[a ]i-a fost dat sau f\cut. Tu po -
veste[ti cum erai tu t`n\r, ce te fr\ m`n -
ta pe tine. Am tot fost `ntrebat de ce am
vrut s\ povestesc despre comunism [i
mereu am precizat c\ nu, nu despre
„comunism” am vrut eu s\ spun, eu
povesteam despre ni[te emo]ii de-ale
mele de-atunci, despre ni[te `nt`mpl\ri
[i ni[te valori care s-au modificat `n
mine `n timp. {i am constatat, `m b\ tr` -
nind, c\ nu mai v\d acele lucruri la fel.
Am c\utat ni[te `nt`mpl\ri care s\ fie rel-
evante [i pentru perioad\ [i pentru ce
eram eu la v`rsta aia, pentru persona je -
le care fac povestea filmului [i s\ o trans -
pun dup\ lumina epocii, dup\ context.
Trebuie s\-i faci pe oameni s\ `n ]e lea g\
de ce ai reac]ionat a[a fa]\ de subiect,
care era fundalul [i rostul lui. Pentru c\
totdeauna ac]ionezi `ntr-o anumit\ con-
junctur\ [i nu realizezi c`t de mult con-
teaz\ ea, dar dup\ aceea se a[az\ o
distan]\ `ntre tine [i lucrurile respective
[i po]i s\ le judeci. 

O.V.: V\ transpune]i bibliografia
în filme sau o scrie]i prin ele?

C.M.: ~ntotdeauna `n ceea ce scriu
s`nt observa]ii din propria-mi experien -
]\. Nici nu v\d cum a[ putea face alt-
fel. Asta nu `nseamn\ c\-mi spun via]a
`n filme. ~nseamn\ c\ tot ce mi se `n -
t`mpl\ se acumuleaz\ [i m\ ajut\ la un
moment dat s\ povestesc. De exemplu,

pentru „Dup\ dealuri” nu m-am dus s\
tr\iesc dou\ luni, special `ntr-o m\ n\s -
ti re, dar m-am bazat pe faptul c\ am in-
trat de-a lungul vie]ii `n mai multe, c\
am stat `ntr-o m\n\stire, [tiu ce se `n -
t`mpl\ acolo [i c\ pot s\ lucrez cu ceea
ce [tiu deja ca s\ fac un film de tipul
\sta. Sigur, la astea toate se adaug\ do -
cumentarea pe care ]i-o faci `nainte de
orice proiect. Dar cele mai importante
observa]ii s`nt acelea de natur\ uma n\.
Acelea pe care le faci st`nd de vorb\ cu
oamenii, afl`nd [i g`ndindu-te la cum ac -
]ioneaz\ ei, alea s`nt de folos `n film.
{i ele vin dintr-o curiozitate pe care o ai
sau nu o ai `n via]a personal\. }in de a
vrea sau a nu vrea s\ `n]elegi ce-i cu
lumea, de ce vrei s\ [tii [i ce te las\
rece. Asta face diferen]a `ntre cei care
vor s\ fie povestitori de via]\ [i cei care
vor s\-i fie doar tr\itori. 

O.V.: Spunea]i c\ încuraja]i ac-
 to rii s\ apere punctul de vedere al
personajelor f\r\ s\ îl interpreteze,
f\r\ s\-[i pun\ întreb\ri.

C.M.: Fac [i eu acela[i lucru pe
care li-l cer lor. Nu includ atitudinea
mea asupra pove[tii \steia, de exemplu,
`n film. Ce p\rere am eu despre re li gie,
despre credin]\, despre ce s-a `n t`m plat
la Tanacu, toate s`nt lucruri care, pe
platou, m\ privesc numai pe mine. Tre-
buie s\ fiu distant [i obiectiv, pentru c\
a[a cred c\ e onest pentru personaje.
Ele, fie dintr-o carte, fie dintr-un film,
au o independen]\, o libertate a lor [i
trebuie s\ `]i asumi s\ le respec]i. ~n cerc,
spun`ndu-le asta actorilor, s\-i `ncura-
jez s\ nu dea o conota]ie jocului res -
pec tiv. S\ nu-l interpreteze emfatic pe
preot pentru c\ ar putea crede c\ spec-
tatorii vor s\-l vad\ emfatic. Trebuie s\
fii cald, ata[at, apropiat cu punctul de
vedere al personajului t\u, cu care de -
vii totuna ca actor. Nu mai e[ti altcineva,
ca s\-l judeci. {i trebuie s\ faci aceast\
munc\ de a-l reprezenta c`t mai bine.
~i e[ti avocat [i-l aperi necondi]ionat.
A[a ap\r [i eu realitatea `n care cred. {i
e important s\ stabile[ti o rela]ie cu ac-
torii. Eu c`nd m-am ̀ nt`lnit, de exe m plu,
prima dat\ cu Cosmina nu [tiam c\ a
lucrat [i ea la Opinia. Dar, p`n\ la
urm\, probabil c\ toate lucrurile astea
contribuie la un tot. C`nd ai informa]ii
de felul \sta despre cineva, sim]i c\ `l
cuno[ti mai bine pe om. Te g`nde[ti c\
lucrurile pe care le-ai ̀ nv\]at tu i-au fost
spuse [i lui, te g`nde[ti c\ poate e[ti mai
`n siguran]\ `ntr-o astfel de re la ]ie, ca -
re e `ntotdeauna mai delicat\ c`nd vine
vorba de film. La casting primesc zeci
de actori, iar eu p\strez `ntotdeauna un
r\stimp pentru o conversa]ie personal\
cu ei, nu ca s\ v\d cum [i-ar rosti re pli-
 cile [i cum se muleaz\ pe personaj, ci
dac\ putem g\si o cale de comunicare
comun\. Informa]iile de tipul \sta te
ajut\ `ntotdeuna, a[a cum [i aparte-
nen]a la ora[ pentru mine ajut\, `n ca -
zul ultimului film, pentru c\ ]ine de un
anumit mod de structurare a limbaju-
lui, de naturale]e. 

O.V.: „Dup\ dealuri” [i „4 luni, 3
s\pt\m`ni [i 2 zile” vorbesc, amîn-
dou\, despre valori pe care oamenii
n-au `ndr\znit prea des s\ le pun\
sub semnul întreb\rii. Dum nea voas -
tr\ de ce v\ îndoi]i?

C.M.: ~n general pun sub semnul
`ntreb\rii faptul c\ exist\ aspecte care
nu trebuie puse sub semnul `ntreb\rii.

Toate lucrurile trebuie chestionate. E
`n regul\ s\ crezi `n orice, at`ta timp c`t
te-ai g`ndit bine [i limpede c\ aceea e
credin]a ta, c\ e[ti con[tient de ea cu
totul. Nu e `n regul\ pentru mine s\ ex-
iste o list\ de lucruri care s\ fie mai
presus de orice discu]ie, de neatins. Nu
cred `n asta. ~i respect pe cei religio[i,
`ns\ eu vreau s\ fiu credincios `n
condi]iile `n care mi-am pus toate `n tre -
b\rile, a[a func]ionez. Povestea din „Du -
p\ dealuri”, de exemplu, arat\ c\ atunci
c`nd nu-]i pui toate `ntreb\rile, nu ]i-a
folosit la nimic c\ ai crezut [i c\ ]i-ai
asumat deciziile altora, pentru c\ vina
[i r\spunderea s`nt personale. {i po va -
ra cea mai mare e c\ ajungi s\ tr\ie[ti
cu faptul c\ nu ]i-ai pus `ntreb\rile la
timp [i nu te-ai `ntrebat pe tine care e
problema [i cum trebuie s\ ac]ionezi. 

CCoonntteeaazz\\  ddaacc\\  ppoovveesstteeaa
ffuunncc]]iioonneeaazz\\,,  ddaacc\\  ddeeggaajj\\
nnii[[ttee  sseennssuurrii

O.V.: A]i fost `ntrebat mai des
dac\ s`nte]i credincios de c`nd a ap\ -
rut „Dup\ dealuri”?

C.M.: Da, clar. ~ns\ ce e mai im-
 por tant e c\ p\rerea mea nu se vede `n
film. Dac\ s`nt sau nu e alt\ discu]ie.
Dar `n film am pus la fel de mult\ pa-
 siu ne ca s\ ap\r punctul de vedere al
fiec\rui personaj, c\ era el credincios
sau nu, c\ era ateu sau nu. Asta `ncerc
s\ spun celor care m\ `ntreab\, c\ pen-
tru mine fiecare personaj [i, implicit,
fiecare om, are unghiul lui [i eu trebuie
s\-l respect.

O.V.: {i p`n\ la urm\ religia [i
lumea aceea supersti]ioas\ [i plin\
de fric\ este doar un fundal.

C.M.: Filmul \sta nu este, de fapt,
un porc pe care s\-l tran[ezi precis `n
but, spat\ [i-a[a mai departe. E un tot

care degaj\ un ansamblu. Dar motorul
principal al filmului e rela]ia dintre
fetele astea. Religia nu poate s\ fie su -
bie ctul lui, fiindc\ religia e un concept,
iar filmele se fac cu oameni. De asta
spun c\ cele patru lucruri din spate, re-
ligia, credin]a, Biserica [i supersti]iile
s`nt doar o ram\. 

O.V.: Cum v-a primit Ia[ul, pe
dumneavoastr\  [i filmul?

C.M.: A fost `n primul r`nd flatant
pentru c\ au venit at`t de mul]i oa meni.
N-am mai v\zut a[a ceva la un film
rom=nesc de pe vremurile „de di na -
inte”. {i nu am neap\rat iluzii c\ as ta

ar fi adus un omagiu adus cinema to -
grafiei, ci o v\d ca pe o dovad\ co ple -
[i toare a simpatiei fa]\ de mine ca
ie [ean. ~mi pare cu at`t mai r\u c\ di-
 fu za rea a fost at`t de modest\ tehnic la
Cinema Victoria, `n timp ce dincolo,
la Cinema City, unde a fost prezent [i
Andrei {erban, proiec]ia a fost im pe -
cabil\. Ne punem problema dac\ de
m`ine mai d\m filmul. E ca [i cum ai
avea o ma[in\ f\r\ o roat\. Nu po]i s\-i
dai drumul a[a pe drum.

O.V.: Ce crede]i c\ a `n]eles pub-
licul rom=n diferit fa]\ de to]i cei
care l-au v\zut p`n\ acum?

C.M.: Diferen]a cea mai evident\
de `n]elegere va privi povestea. Cea
mai mare va fi legat\ de cinematograf,
de ceea ce `nseamn\ cinema la noi. At`t
eu, c`t [i fetele (n.r.: actri]ele Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur), am purtat,
`n afar\, conversa]ii despre film `n ca re
povestea n-are valoare dec`t din per-
spectiva faptului c\ ea a devenit la un
moment dat pretext pentru autor s\ se
manifeste. Asta ̀ n Rom=nia se ̀ n t`m pl\
rar [i pentru o perioad\ scurt\, eventual.
Nu mai avem o revist\ de cinema de ani
de zile. Ca s\ intri ̀ ntr-o discu]ie des pre
cinema trebuie s\ te ocupi cu asta, s\
cite[ti, s\ te pasioneze. La noi polemi -
ca se concentreaz\ pe poveste [i asta e
marea diferen]\ de `n]elegere, care aici
r\m`ne adesea una de prim nivel. Sper
`nc\ s\-l dep\[im. Ce conteaz\ e dac\
povestea func]ioneaz\, dac\ degaj\
ni[te sensuri. Nu e un film despre ce s-a
petrecut efectiv acolo, ci despre oa meni,
despre ce se `nt`mpl\ c`nd la[i pe
cineva s\ ia decizii `n numele t\u, de-
spre vin\ [i indiferen]\ social\. E
nevoie de o anumit\ deschidere ca s\
vezi dincolo de poveste, dar nu m\ de-
ranjeaz\ dac\ oamenii reac]ioneaz\
doar la un nivel emo]ional. 

O.V.: Spunea]i c\, prin film, în -
cer ca]i s\-i face]i pe oameni s\ se
gîn deasc\ la acel ceva pe care li-l
aduce]i în fa]\. E un soi de hipnoz\?

C.M.: Nu neap\rat. E un soi de
stimulare a g`ndirii [i a inteligen]ei
pen tru cei care s-au obi[nuit cu aceas -
t\ gum\ de mestecat care se nume[te
televizor, unde totul ]i se d\ de-a gata.
{i e[ti pus `n situa]ia de a alege `ntre
va riante ale aceluia[i gen de discurs.
Eu `ncerc s\ captez aten]ia, s\ induc o
stare [i o emo]ie, dar mai departe, la
nivel de coagulare a ceea ce am de zis
`n cuvinte, `l las pe el s\-[i explice.
Pentru c\ vorbele s`nt foarte precise [i
foarte imprecise deopotriv\. Orice tra-
ducere a filmului tinde s\-i ciun]easc\
din sensuri [i prefer s\ nu fac asta, s\

nu-mi explic [i s\ nu explic filmul. 
O. V. Spunea]i la un moment dat

c\ atunci cînd încerci s\ tragi la
]int\, nu iese mare lucru. {i-atunci
spre ce ]inti]i?

C.M.: Spre un gen de povestire,
spre un gen de cinema care s\ m\ satis -
fac\ pe mine, s\ fie valabil\ pentru mi -
ne, a[a cum `n]eleg eu c\ trebuie s\ fie o
povestire `n cadre, ast\zi. Fiecare film
reflect\ punctul t\u de vedere personal
printr-o lup\ cinematografic\. Dac\ e
onest fa]\ de principiile mele [i fa]\ de
felul `n care v\d eu lucrurile, s`nt [anse
s\ plac\ [i spectatorilor [i criticilor.
Pentru c\ p`n\ la urm\ [i ei s`nt ni[te
spectatori, doar c\ unii foarte avi za]i,
ni[te spectatori care apreciaz\ t\ ria unui
punct de vedere personal. Nu `]i ga ran-
teaz\ nimeni c\ vei fi apreciat. P`n\ la
urm\, filmele se fac pentru pu blic, dar
publicul e ceva imprecis, e construit
din foarte multe straturi. De exemplu,
pentru mine, nu conteaz\ nu m\rul de
oameni care vin s\ vad\ ceva regizat de
mine, pentru c\ atunci a[ face doar
filme care s\-i mul]umeasc\, care s\
dea un soi de satisfac]ie tangibil\. Con-
teaz\ ca spectatorul s\ aprecieze ni ve -
lul de sinceritate, c`t de tran [ant e filmul
[i c`t spune despre mine ca autor. 

O.V.: Renun]a]i la multe dintre
idei ca s\ nu „plictisi]i omul”?

C.M.: Nu renun] dec`t la ni[te lu-
 cruri la care am `nv\]at singur s\ re -
nun]. La a fi explicit, mai `nt`i, pentru
c\ `mi doresc s\ las o doz\ de abstract,
o m\sur\ de imprecizie pe care o iden-
tific ̀ n via]\ [i f\r\ de care nu v\d filmul.

Eu  s`nt  dintre  cei  care  s-au
s\turat  [i-au  r\mas  

O.V.: Ambele filme premiate la
Cannes, „4 luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zi -
le”, în „Dup\ dealuri”, au atras o
serie de controverse. Unul spune po -
vestea unui avort ca pe o r\z vr\ tire
`mpotriva regimului comunist,

cel\lalt se joac\, `ntr-un fel, cu cele
sfinte. A]i sim]it c\ oamenii nu v-au
în]eles?

C.M.: ~nainte s\ apar\ un film,
`ntotdeauna `ncep s\ curg\ o groaz\ de
p\reri [i \sta e un fel de balast pe care
trebuie s\-l t`r`i cu tine p`n\ c`nd apare
filmul [i, uneori, mult\ vreme dup\. Din
p\cate avem acest decalaj de luni de
zile `ntre Cannes [i Rom=nia, `ns\ din
momentul de fa]\, lucrurile ar trebui s\
fie mai simple pentru c\ se pot na[te
impresii sub lumina ecranului pe care
ruleaz\ „Dup\ dealuri”, nu `n ab sen]a
lui. Nu m\ simt ne`n]eles, dar `mi do -

resc, `n schimb, ca filmul s\ creeze o
polemic\ de substan]\, de con]inut. 

O.V.: V\ aminti]i, probabil, de
cafeneaua „Occident”, la care po ves -
tea]i c\ obi[nuia]i s\ v\ „zg`i]i” c`nd
trecea]i pe-acolo. Cînd a]i privit ul-
tima oar\ c\tre „Occidentul” ace la?

C.M.: Occidentul acela mic nu l-am
mai v\zut pentru c\ asta e soarta lui `n
Rom=nia asta mare, a dat faliment. S-a
schimbat, eu m-am mutat la r`ndul meu
[i din el n-a mai r\mas nimic. {i `n sen-
sul \sta, inclusiv raportul pe care-l ai
cu filmele vechi e foarte straniu. De vin
ca o `nc\pere `n care n-ai mai lo cuit de
foarte mult timp [i `n momentul `n care
te re`ntorci o recuno[ti pe sub praf, pe
sub p`nzele de p\ianjeni, [tii c\ ai
locuit acolo. Dar `n acela[i timp ]i-e [i
str\in.

O.V.: {i Occidentul cel mare cum
s-a uitat la dumneavoastr\?

C.M.: S-a uitat cu drag, dac\ stau
s\ m\ g`ndesc c\, de fapt, toat\ apre -
cie rea pe care o am `n ]ar\ e o reflexie
a celei primite `n afar\. Nu m-a des co -
perit nimeni la vreun festival autohton
[i, sincer, nu exist\ nici o instan]\ `n ]a -
r\ `n momentul de fa]\ care s\ certifice
pe cineva `n cinematografie ca fiind
valabil. Pentru c\ nu mai avem public.
{i-atunci, dac\ nu te legiti mea z\ pub-
licul, n-ai de cine altcineva s\ fii re-
cunoscut. Eu [i cei din genera]ia mea
s`ntem legitima]i de alte instan]e, din
afara ]\rii. {i-atunci nu pot dec`t s\ simt
c\ am fost foarte bine primit [i pri mi]i.
Din punct de vedere practic, nu doar c\
ne prezent\m filmele constant la
Cannes, ele se [i distribuie [i se pro -
iecteaz\ `n zeci de alte ]\ri [i acesta cred
c\ e cel mai concret gest de apreciere
pe care l-am primit vreodat\. 

O.V.: S`nte]i unul din „pionieri”
sau unul din „cei care s-au s\turat [i-
au t\iat-o”?

C.M.: Eu s`nt dintre cei care s-au
s\turat [i-au r\mas. {tii cum, uneori, ai
a[a un sentiment fa]\ de cineva din fa -
mi lie, care te enerveaz\ ca om [i cu o
gr\mad\ de lucruri pe care le face? Te
enerveaz\ dar ]i-e familie [i n-ai ce s\-i
faci. Cam a[a, `ntr-un raport dintr-\sta
simt c\ m\ aflu [i eu cu Rom=nia `n

momentul de fa]\. M\ calc\ pe nervi o
gr\mad\ de aspecte, se `nt`mpl\ lu cruri
care m\ deranjeaz\ personal de[i n-am
nici o putere asupra lor. ~n acela[i timp,
`ns\, s`nt bucuros c\ m-am n\scut aici,
c\ am crescut cu limba asta. {i simt c\
am o datorie fa]\ de pove[tile de-aici,
`ns\ nu poate nimeni s\-mi cear\ s\ nu
fiu ocrotitor fa]\ de realitatea pe care o
v\d eu. Nu pot s\ povestesc dec`t des  pre
realitatea pe care o v\d. E singura lib-
ertate pe care o am vizavi de felul `n
care m\ simt fa]\ de Rom=nia `n mo-
mentul de fa]\, de a fi foarte tran[ant [i
a pune oglinda `n fa]a societ\]ii `n ace le
locuri pe care le v\d eu a fi importante
tocmai pentru a cura ceva.

Folosesc  cinematograful  ca
s\  `n]eleg  lumea

O.V.: În filmul „The Bicycle
Thief” („Ho]ul de biciclete”), via]a
lui Antonio, personajul principal [i
bun\starea familiei lui atîrn\ de o
biciclet\. V\ sprijini]i în lucruri
m\runte?

C.M.: Nu e neap\rat un lucru m\ -
runt, e un lucru care face diferen]a `n -
tre a supravie]ui sau nu. A[a c\ asta e
puterea cinematografului, de a g\si un
detaliu care semnific\ foarte mult. Eu
folosesc cinematograful ca s\ `n]eleg
mai bine lumea. Dac\ atunci c`nd te
apuci s\ faci un film ai toate r\s pun su -
rile, s-ar putea s\ ias\ ceva care s\ nu
ridice nici o `ntrebare. ~ncerc s\ folo s-
esc cinematograful [i modul `n care `l
v\d ca pe o cale prin care s\ ajung `n -
tr-un loc, unul pe care, sincer, nu-l [tiu
acum. {tiu, `ns\, c\ vreau s\ generez
emo]ii, atmosfer\ [i `ntreb\ri. 

O.V. : {i cum vede]i filmul con-
temporan?

C.M.: Acum `l v\d `mbibat de foar -
te mult realism. Simt nevoia s\ decu-
pez, pe c`t posibil, c`te un fragment de
realitate relevant\ pe care s\-l trans pun
pe ecran, respect`ndu-i coordona te le.
De exemplu, respect mult modul `n
care curge timpul `n realitate, motiv
pentru care fac filme cu planuri at`t de
lungi. Felul `n care acest continuum nu
e `ntrerupt de aten]ion\ri vizavi de ce

e mai important sau mai pu]in impor-
tant. De asta nici nu montez, `ncerc s\
p\strez aceast\ distan]\ pentru c\ nu mi
se pare corect s\ avertizez eu specta-
torul, ca autor, `n leg\tur\ cu ce mi se
pare mie esen]ial. Nu folosesc muzic\
pentru c\ nu auzim muzic\ deodat\ `n
capul nostru. ~ncerc s\ m\ ab]in de la
toate mijloacele care s`nt foarte ma ni -
pu lative `n cinema [i s\ ating un nivel
de onestitate [i sobrietate care cred c\
ajung altfel la sufletul spectatorilor. 

O.V.: V-a]i pierdut, `n vreun mo-
 ment, „bicicleta”?

C.M.: Cred c\ fiecare dintre noi
are la un moment dat senza]ia aceea de
confuzie `n care nu mai [tim `n ce ser-
tar am pus busola [i ce voiam s\ fa cem
cu ea. E normal. C`t prive[te profesia,
e normal ca lucrul \sta s\ se `n t`m ple
foarte des, pentru c\ `n timp nu devii
doar mai experimentat. ~]i pierzi [i din
inocen]a [i prospe]imea de la `n ce put.
Cu c`t [tii mai multe, cu at`t cape]i mai
multe `ndoieli. Acum, via]a mea s-a re-
echilibrat [i nu mai cred c\ cine-
matograful e lucrul [i locul cel mai
important din via]\ pentru c\ am copii.
{i dintr-o dat\ s-au r\sturnat toate per-
spectivele. 

O.V.: Ce spune filmul despre mo-
mentul în care v\ afla]i în carier\?

C.M.: Vorbe[te despre lucruri care
m\ preocup\ acum. De ni[te valori pe
care le v\d al\turi de mine. Despre o
indiferen]\ social\ care m\ cople[e[te
[i m\ `ntristeaz\. {i despre o nepo tri vi -
re din capul meu `ntre felul `n care ro -
m=nii se consider\ religio[i [i felul `n
care v\d eu c\ e societatea rom=neasc\
de ast\zi. E plin\ de ur\, de r\utate, de
lips\ de bucurie, dragoste, c\ldur\ [i
lumin\ pentru cel\lalt. Aceast\ realitate
pe care am observat-o eu `nsumi nu
merge de nici un fel cu aceast\ de cla -
ra]ie de credin]\. Dac\ asta am `n]eles
noi despre religie, atunci nu [tim ce `n -
seamn\ s\ fim religio[i. {i filmul mai
spune despre mine, `n cinema, c\ s`nt
mai liber dec`t `n filmul dinainte, mai
st\ p`n pe mijloace, dar cu acelea[i rea -
lit\]i. 
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Pove[tile `i s`nt smulse dintr-o realitate vie [i cap\t\,
odat\ trecute pe rola de film, culorile unui neast`mp\r

sufletesc pe care nu i-l cite[ti la `nceput pe chip. Nu
poart\ pe um\r „Steaua României”, nici trofeul Palme
d’Or pe bra]e, de[i le-a primit pe am`ndou\ `n 2007,
atunci c`nd titlul „4 luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zile” a r\sunat
de la Cannes spre `ntregul Occident. Acum `[i poart\ fil-
mul „Dup\ dealuri”, premiat [i el `n Fran]a pentru cel mai
bun scenariu, `n peste 40 de ora[e din România [i tot
at`tea alte ]\ri. {tie c\ nu-l va mai putea urm\ri o bun\
bucat\ de vreme de-acum, fiindc\ nu l-ar mai
recunoa[te. ~ns\ la fel de bine [tie c\, la un moment dat,
va trebui s\ g\seasc\ o imagine nou\ `n fa]a c\reia s\
a[eze o oglind\, o fotografie pe care-a l\sat-o, f\r\ s\
[tie, s\ i se ad`nceasc\ `n g`nd. Cristian Mungiu nu
m`nuie[te p\pu[i pe o scen\. El se construie[te pe sine
din cadre [i din chipurile oamenilor care `i spun pove[ti. 

� interviu cu regizorul Cristian Mungiu

„Dup\ dealuri” nu este un porc pe care s\-l tran[ezi precis `n but [i spat\

„Ce p\rere am eu despre re li gie, despre credin]\, despre ce s-a `n t`m plat
la Tanacu, toate s`nt lucruri care, pe platou, m\ privesc numai pe mine”

”



OPINIA VECHE: A]i stat la ma -
sa rotund\ din redac]ia „Opiniei stu-
den]e[ti” cu 15 ani mai devreme
dec`t actri]a Cosmina Stratan. V-a
amintit `nt`nirea cu ea de propria
studen]ie?

CRISTIAN MUNGIU: Eu nu m\
g`ndesc prea mult la studen]ia mea [i
`nt`lnirea cu Cosmina nu mi-a provo-
cat vreun frison dintr-\sta legat de v`r s -
ta. S`nt un nostalgic, `ns\. C`nd st\ team
`n Ia[i, eram preocupat de foarte mul te
lucruri. Sigur, eram student la Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”, dar
eu am prins anumite momente la tim-
pul acela pe care le-am v\zut din per-
spectiva unui om care lucra `n pres\.
Am prins revolu]ia din ’89 ca student [i
am fost martorul unui moment ire pe -
tabil, `n care oamenii credeau c\ pot
`nf\ptui o justi]ie absolut\ pe P\m=nt.
Am prins ni[te [edin]e la universitate
`n care deopotriv\ profesori [i studen]i
erau judeca]i,cumva, de popor. Am prins
un an `n care profesorii plecau [i-[i luau
un an sabatic pentru c\ deodat\ studen -
]ii `[i puteau spune punctul de vedere
despre oamenii respectivi. ~n studen ]ie
`n principal am lucrat, `nt`i la Opinia,

apoi la Monitorul, apoi `n radio, la
Nord-Est. Cred c\ am f\cut mai mult
dec`t s\ m\ duc la facultate. Dar am
pierdut [i mult\ vreme, am respectat [i
regula asta. La un moment dat reali zezi
c\ puteai folosi anii \ia [i mai bine, dar
uite c\ acum m\ simt foarte confortabil
`n limba asta pe care am ad` n cit-o `n
facultate (n.r.: engleza). ~n schimb, `n
toat\ perioada mea de pres\ mi-am for-
mat un stil, unul de-a vedea lumea, de-
a c\uta pove[ti, de-a ̀ n ]e le ge care dintre
ele s`nt interesante pentru ceilal]i, nu
doar pentru mine [i de-a apleca ure-
chea la cum vor oamenii s\ le asculte.
Mi-am dezvoltat un stil de-a vorbi, un
stil de-a pune cuvintele pe foaie, pe ca -
re apoi le-am transferat, le-am tradus
`ntr-un stil vizual. Cred c\ datorez mult
acelei perioade pentru fe lul `n care po -
vestesc ast\zi. 

O.V.: Deci a]i r\mas, întrucîtva,
jurnalist?

C.M.: Jurnalist `ntru totul n-am r\ -
mas, dar mi-am p\strat curiozitatea. ~mi
petrec foarte mult timp citind ziare, c\ -
ut`nd pove[ti. {i-a mai r\mas [tiin]a de-
a structura o informa]ie. Sigur, filmul e
mai complicat de-at`t, dar `mi e de

folos s\ [tiu care e ordinea logic\ `n
care trebuie s\ dai informa]iile, chiar
dac\ vizual le modifici. 

O.V.: Scenariile se nasc mai de-
 grab\ din curiozitatea fa]\ de ce se
petrece `n jur sau din pl\cerea de a
spune o poveste?

C.M.: Cine [tie din ce se nasc sce-
nariile... Ele presupun dou\ etape foar -
te diferite. S\ le scrii e o chestiune
in spirat\ de tehnic\. S\ [tii ce ai de po -
vestit e altceva [i asta nu [tiu de unde
vine. Ea poate s\ decurg\ din `n t`l ni rea
cu un subiect, cu un personaj, cu ceea
ce ]i se `nt`mpl\ ]ie `n via]\, `n momentul
respectiv. Nu [tii niciodat\ de unde se
na[te interesul pentru un subiect anu me.
{i asta e cel mai greu, s\ [tii care ]i-e ur -
m\toarea istorisire. S\ o transcrii nu e
at`t de complicat, dac\ te ocupi `n gene -
ral cu asta, dac\ ai dragul de-a scrie.
Asta, de fapt, e o etap\ mai relaxant\.
Decizia cea mai grea dup\ un film e le -
gat\ de ce vine mai departe. 

Trebuie  s\-i  faci  pe  oameni
s\  `n]eleag\  de  ce  ai
reac]ionat  a[a  fa]\  de
un  subiect

O.V.: În 2008 spunea]i c\ „4 luni,
3 s\pt\m`ni [i 2 zile” nu a pornit de
la un subiect, ci de la dorin]a de a
povesti ceva care s\ ilustreze pe rio a -
da în care dumneavoastr\ avea]i 20
de ani. De ce de-atunci?

C.M.: Dincolo de perioad\, `ntot-
deauna c`nd ajungi la 30, 35, 40 de ani,
pove[tile care s-au a[ezat `n tine, s-au
sedimentat s`nt cele de mai demult.
Cele de ast\zi s`nt cele pe care le tr\ -
ie[ti, s`nt via]a ta, s`nt foarte intime. Ai
nevoie de o distan]\ fa]\ de ele ca s\
po]i s\ le spui. Iar tinere]ea fiec\ruia e
la fel de important\ indiferent de pe ri -
oada `n care o tr\ie[ti, de locul `n care
o tr\ie[ti. Poate s\ fie [i din pu[c\rie,
dac\ a[a ]i-a fost dat sau f\cut. Tu po -
veste[ti cum erai tu t`n\r, ce te fr\ m`n -
ta pe tine. Am tot fost `ntrebat de ce am
vrut s\ povestesc despre comunism [i
mereu am precizat c\ nu, nu despre
„comunism” am vrut eu s\ spun, eu
povesteam despre ni[te emo]ii de-ale
mele de-atunci, despre ni[te `nt`mpl\ri
[i ni[te valori care s-au modificat `n
mine `n timp. {i am constatat, `m b\ tr` -
nind, c\ nu mai v\d acele lucruri la fel.
Am c\utat ni[te `nt`mpl\ri care s\ fie rel-
evante [i pentru perioad\ [i pentru ce
eram eu la v`rsta aia, pentru persona je -
le care fac povestea filmului [i s\ o trans -
pun dup\ lumina epocii, dup\ context.
Trebuie s\-i faci pe oameni s\ `n ]e lea g\
de ce ai reac]ionat a[a fa]\ de subiect,
care era fundalul [i rostul lui. Pentru c\
totdeauna ac]ionezi `ntr-o anumit\ con-
junctur\ [i nu realizezi c`t de mult con-
teaz\ ea, dar dup\ aceea se a[az\ o
distan]\ `ntre tine [i lucrurile respective
[i po]i s\ le judeci. 

O.V.: V\ transpune]i bibliografia
în filme sau o scrie]i prin ele?

C.M.: ~ntotdeauna `n ceea ce scriu
s`nt observa]ii din propria-mi experien -
]\. Nici nu v\d cum a[ putea face alt-
fel. Asta nu `nseamn\ c\-mi spun via]a
`n filme. ~nseamn\ c\ tot ce mi se `n -
t`mpl\ se acumuleaz\ [i m\ ajut\ la un
moment dat s\ povestesc. De exemplu,

pentru „Dup\ dealuri” nu m-am dus s\
tr\iesc dou\ luni, special `ntr-o m\ n\s -
ti re, dar m-am bazat pe faptul c\ am in-
trat de-a lungul vie]ii `n mai multe, c\
am stat `ntr-o m\n\stire, [tiu ce se `n -
t`mpl\ acolo [i c\ pot s\ lucrez cu ceea
ce [tiu deja ca s\ fac un film de tipul
\sta. Sigur, la astea toate se adaug\ do -
cumentarea pe care ]i-o faci `nainte de
orice proiect. Dar cele mai importante
observa]ii s`nt acelea de natur\ uma n\.
Acelea pe care le faci st`nd de vorb\ cu
oamenii, afl`nd [i g`ndindu-te la cum ac -
]ioneaz\ ei, alea s`nt de folos `n film.
{i ele vin dintr-o curiozitate pe care o ai
sau nu o ai `n via]a personal\. }in de a
vrea sau a nu vrea s\ `n]elegi ce-i cu
lumea, de ce vrei s\ [tii [i ce te las\
rece. Asta face diferen]a `ntre cei care
vor s\ fie povestitori de via]\ [i cei care
vor s\-i fie doar tr\itori. 

O.V.: Spunea]i c\ încuraja]i ac-
 to rii s\ apere punctul de vedere al
personajelor f\r\ s\ îl interpreteze,
f\r\ s\-[i pun\ întreb\ri.

C.M.: Fac [i eu acela[i lucru pe
care li-l cer lor. Nu includ atitudinea
mea asupra pove[tii \steia, de exemplu,
`n film. Ce p\rere am eu despre re li gie,
despre credin]\, despre ce s-a `n t`m plat
la Tanacu, toate s`nt lucruri care, pe
platou, m\ privesc numai pe mine. Tre-
buie s\ fiu distant [i obiectiv, pentru c\
a[a cred c\ e onest pentru personaje.
Ele, fie dintr-o carte, fie dintr-un film,
au o independen]\, o libertate a lor [i
trebuie s\ `]i asumi s\ le respec]i. ~n cerc,
spun`ndu-le asta actorilor, s\-i `ncura-
jez s\ nu dea o conota]ie jocului res -
pec tiv. S\ nu-l interpreteze emfatic pe
preot pentru c\ ar putea crede c\ spec-
tatorii vor s\-l vad\ emfatic. Trebuie s\
fii cald, ata[at, apropiat cu punctul de
vedere al personajului t\u, cu care de -
vii totuna ca actor. Nu mai e[ti altcineva,
ca s\-l judeci. {i trebuie s\ faci aceast\
munc\ de a-l reprezenta c`t mai bine.
~i e[ti avocat [i-l aperi necondi]ionat.
A[a ap\r [i eu realitatea `n care cred. {i
e important s\ stabile[ti o rela]ie cu ac-
torii. Eu c`nd m-am ̀ nt`lnit, de exe m plu,
prima dat\ cu Cosmina nu [tiam c\ a
lucrat [i ea la Opinia. Dar, p`n\ la
urm\, probabil c\ toate lucrurile astea
contribuie la un tot. C`nd ai informa]ii
de felul \sta despre cineva, sim]i c\ `l
cuno[ti mai bine pe om. Te g`nde[ti c\
lucrurile pe care le-ai ̀ nv\]at tu i-au fost
spuse [i lui, te g`nde[ti c\ poate e[ti mai
`n siguran]\ `ntr-o astfel de re la ]ie, ca -
re e `ntotdeauna mai delicat\ c`nd vine
vorba de film. La casting primesc zeci
de actori, iar eu p\strez `ntotdeauna un
r\stimp pentru o conversa]ie personal\
cu ei, nu ca s\ v\d cum [i-ar rosti re pli-
 cile [i cum se muleaz\ pe personaj, ci
dac\ putem g\si o cale de comunicare
comun\. Informa]iile de tipul \sta te
ajut\ `ntotdeuna, a[a cum [i aparte-
nen]a la ora[ pentru mine ajut\, `n ca -
zul ultimului film, pentru c\ ]ine de un
anumit mod de structurare a limbaju-
lui, de naturale]e. 

O.V.: „Dup\ dealuri” [i „4 luni, 3
s\pt\m`ni [i 2 zile” vorbesc, amîn-
dou\, despre valori pe care oamenii
n-au `ndr\znit prea des s\ le pun\
sub semnul întreb\rii. Dum nea voas -
tr\ de ce v\ îndoi]i?

C.M.: ~n general pun sub semnul
`ntreb\rii faptul c\ exist\ aspecte care
nu trebuie puse sub semnul `ntreb\rii.

Toate lucrurile trebuie chestionate. E
`n regul\ s\ crezi `n orice, at`ta timp c`t
te-ai g`ndit bine [i limpede c\ aceea e
credin]a ta, c\ e[ti con[tient de ea cu
totul. Nu e `n regul\ pentru mine s\ ex-
iste o list\ de lucruri care s\ fie mai
presus de orice discu]ie, de neatins. Nu
cred `n asta. ~i respect pe cei religio[i,
`ns\ eu vreau s\ fiu credincios `n
condi]iile `n care mi-am pus toate `n tre -
b\rile, a[a func]ionez. Povestea din „Du -
p\ dealuri”, de exemplu, arat\ c\ atunci
c`nd nu-]i pui toate `ntreb\rile, nu ]i-a
folosit la nimic c\ ai crezut [i c\ ]i-ai
asumat deciziile altora, pentru c\ vina
[i r\spunderea s`nt personale. {i po va -
ra cea mai mare e c\ ajungi s\ tr\ie[ti
cu faptul c\ nu ]i-ai pus `ntreb\rile la
timp [i nu te-ai `ntrebat pe tine care e
problema [i cum trebuie s\ ac]ionezi. 

Conteaz\  dac\  povestea
func]ioneaz\,  dac\  degaj\
ni[te  sensuri

O.V.: A]i fost `ntrebat mai des
dac\ s`nte]i credincios de c`nd a ap\ -
rut „Dup\ dealuri”?

C.M.: Da, clar. ~ns\ ce e mai im-
 por tant e c\ p\rerea mea nu se vede `n
film. Dac\ s`nt sau nu e alt\ discu]ie.
Dar `n film am pus la fel de mult\ pa-
 siu ne ca s\ ap\r punctul de vedere al
fiec\rui personaj, c\ era el credincios
sau nu, c\ era ateu sau nu. Asta `ncerc
s\ spun celor care m\ `ntreab\, c\ pen-
tru mine fiecare personaj [i, implicit,
fiecare om, are unghiul lui [i eu trebuie
s\-l respect.

O.V.: {i p`n\ la urm\ religia [i
lumea aceea supersti]ioas\ [i plin\
de fric\ este doar un fundal.

C.M.: Filmul \sta nu este, de fapt,
un porc pe care s\-l tran[ezi precis `n
but, spat\ [i-a[a mai departe. E un tot

care degaj\ un ansamblu. Dar motorul
principal al filmului e rela]ia dintre
fetele astea. Religia nu poate s\ fie su -
bie ctul lui, fiindc\ religia e un concept,
iar filmele se fac cu oameni. De asta
spun c\ cele patru lucruri din spate, re-
ligia, credin]a, Biserica [i supersti]iile
s`nt doar o ram\. 

O.V.: Cum v-a primit Ia[ul, pe
dumneavoastr\  [i filmul?

C.M.: A fost `n primul r`nd flatant
pentru c\ au venit at`t de mul]i oa meni.
N-am mai v\zut a[a ceva la un film
rom=nesc de pe vremurile „de di na -
inte”. {i nu am neap\rat iluzii c\ as ta

ar fi adus un omagiu adus cinema to -
grafiei, ci o v\d ca pe o dovad\ co ple -
[i toare a simpatiei fa]\ de mine ca
ie [ean. ~mi pare cu at`t mai r\u c\ di-
 fu za rea a fost at`t de modest\ tehnic la
Cinema Victoria, `n timp ce dincolo,
la Cinema City, unde a fost prezent [i
Andrei {erban, proiec]ia a fost im pe -
cabil\. Ne punem problema dac\ de
m`ine mai d\m filmul. E ca [i cum ai
avea o ma[in\ f\r\ o roat\. Nu po]i s\-i
dai drumul a[a pe drum.

O.V.: Ce crede]i c\ a `n]eles pub-
licul rom=n diferit fa]\ de to]i cei
care l-au v\zut p`n\ acum?

C.M.: Diferen]a cea mai evident\
de `n]elegere va privi povestea. Cea
mai mare va fi legat\ de cinematograf,
de ceea ce `nseamn\ cinema la noi. At`t
eu, c`t [i fetele (n.r.: actri]ele Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur), am purtat,
`n afar\, conversa]ii despre film `n ca re
povestea n-are valoare dec`t din per-
spectiva faptului c\ ea a devenit la un
moment dat pretext pentru autor s\ se
manifeste. Asta ̀ n Rom=nia se ̀ n t`m pl\
rar [i pentru o perioad\ scurt\, eventual.
Nu mai avem o revist\ de cinema de ani
de zile. Ca s\ intri ̀ ntr-o discu]ie des pre
cinema trebuie s\ te ocupi cu asta, s\
cite[ti, s\ te pasioneze. La noi polemi -
ca se concentreaz\ pe poveste [i asta e
marea diferen]\ de `n]elegere, care aici
r\m`ne adesea una de prim nivel. Sper
`nc\ s\-l dep\[im. Ce conteaz\ e dac\
povestea func]ioneaz\, dac\ degaj\
ni[te sensuri. Nu e un film despre ce s-a
petrecut efectiv acolo, ci despre oa meni,
despre ce se `nt`mpl\ c`nd la[i pe
cineva s\ ia decizii `n numele t\u, de-
spre vin\ [i indiferen]\ social\. E
nevoie de o anumit\ deschidere ca s\
vezi dincolo de poveste, dar nu m\ de-
ranjeaz\ dac\ oamenii reac]ioneaz\
doar la un nivel emo]ional. 

O.V.: Spunea]i c\, prin film, în -
cer ca]i s\-i face]i pe oameni s\ se
gîn deasc\ la acel ceva pe care li-l
aduce]i în fa]\. E un soi de hipnoz\?

C.M.: Nu neap\rat. E un soi de
stimulare a g`ndirii [i a inteligen]ei
pen tru cei care s-au obi[nuit cu aceas -
t\ gum\ de mestecat care se nume[te
televizor, unde totul ]i se d\ de-a gata.
{i e[ti pus `n situa]ia de a alege `ntre
va riante ale aceluia[i gen de discurs.
Eu `ncerc s\ captez aten]ia, s\ induc o
stare [i o emo]ie, dar mai departe, la
nivel de coagulare a ceea ce am de zis
`n cuvinte, `l las pe el s\-[i explice.
Pentru c\ vorbele s`nt foarte precise [i
foarte imprecise deopotriv\. Orice tra-
ducere a filmului tinde s\-i ciun]easc\
din sensuri [i prefer s\ nu fac asta, s\

nu-mi explic [i s\ nu explic filmul. 
O. V. Spunea]i la un moment dat

c\ atunci cînd încerci s\ tragi la
]int\, nu iese mare lucru. {i-atunci
spre ce ]inti]i?

C.M.: Spre un gen de povestire,
spre un gen de cinema care s\ m\ satis -
fac\ pe mine, s\ fie valabil\ pentru mi -
ne, a[a cum `n]eleg eu c\ trebuie s\ fie o
povestire `n cadre, ast\zi. Fiecare film
reflect\ punctul t\u de vedere personal
printr-o lup\ cinematografic\. Dac\ e
onest fa]\ de principiile mele [i fa]\ de
felul `n care v\d eu lucrurile, s`nt [anse
s\ plac\ [i spectatorilor [i criticilor.
Pentru c\ p`n\ la urm\ [i ei s`nt ni[te
spectatori, doar c\ unii foarte avi za]i,
ni[te spectatori care apreciaz\ t\ ria unui
punct de vedere personal. Nu `]i ga ran-
teaz\ nimeni c\ vei fi apreciat. P`n\ la
urm\, filmele se fac pentru pu blic, dar
publicul e ceva imprecis, e construit
din foarte multe straturi. De exemplu,
pentru mine, nu conteaz\ nu m\rul de
oameni care vin s\ vad\ ceva regizat de
mine, pentru c\ atunci a[ face doar
filme care s\-i mul]umeasc\, care s\
dea un soi de satisfac]ie tangibil\. Con-
teaz\ ca spectatorul s\ aprecieze ni ve -
lul de sinceritate, c`t de tran [ant e filmul
[i c`t spune despre mine ca autor. 

O.V.: Renun]a]i la multe dintre
idei ca s\ nu „plictisi]i omul”?

C.M.: Nu renun] dec`t la ni[te lu-
 cruri la care am `nv\]at singur s\ re -
nun]. La a fi explicit, mai `nt`i, pentru
c\ `mi doresc s\ las o doz\ de abstract,
o m\sur\ de imprecizie pe care o iden-
tific ̀ n via]\ [i f\r\ de care nu v\d filmul.

EEuu  ss`̀nntt  ddiinnttrree  cceeii  ccaarree  ss--aauu
ss\\ttuurraatt  [[ii--aauu  rr\\mmaass  

O.V.: Ambele filme premiate la
Cannes, „4 luni, 3 s\pt\m`ni [i 2 zi -
le”, în „Dup\ dealuri”, au atras o
serie de controverse. Unul spune po -
vestea unui avort ca pe o r\z vr\ tire
`mpotriva regimului comunist,

cel\lalt se joac\, `ntr-un fel, cu cele
sfinte. A]i sim]it c\ oamenii nu v-au
în]eles?

C.M.: ~nainte s\ apar\ un film,
`ntotdeauna `ncep s\ curg\ o groaz\ de
p\reri [i \sta e un fel de balast pe care
trebuie s\-l t`r`i cu tine p`n\ c`nd apare
filmul [i, uneori, mult\ vreme dup\. Din
p\cate avem acest decalaj de luni de
zile `ntre Cannes [i Rom=nia, `ns\ din
momentul de fa]\, lucrurile ar trebui s\
fie mai simple pentru c\ se pot na[te
impresii sub lumina ecranului pe care
ruleaz\ „Dup\ dealuri”, nu `n ab sen]a
lui. Nu m\ simt ne`n]eles, dar `mi do -

resc, `n schimb, ca filmul s\ creeze o
polemic\ de substan]\, de con]inut. 

O.V.: V\ aminti]i, probabil, de
cafeneaua „Occident”, la care po ves -
tea]i c\ obi[nuia]i s\ v\ „zg`i]i” c`nd
trecea]i pe-acolo. Cînd a]i privit ul-
tima oar\ c\tre „Occidentul” ace la?

C.M.: Occidentul acela mic nu l-am
mai v\zut pentru c\ asta e soarta lui `n
Rom=nia asta mare, a dat faliment. S-a
schimbat, eu m-am mutat la r`ndul meu
[i din el n-a mai r\mas nimic. {i `n sen-
sul \sta, inclusiv raportul pe care-l ai
cu filmele vechi e foarte straniu. De vin
ca o `nc\pere `n care n-ai mai lo cuit de
foarte mult timp [i `n momentul `n care
te re`ntorci o recuno[ti pe sub praf, pe
sub p`nzele de p\ianjeni, [tii c\ ai
locuit acolo. Dar `n acela[i timp ]i-e [i
str\in.

O.V.: {i Occidentul cel mare cum
s-a uitat la dumneavoastr\?

C.M.: S-a uitat cu drag, dac\ stau
s\ m\ g`ndesc c\, de fapt, toat\ apre -
cie rea pe care o am `n ]ar\ e o reflexie
a celei primite `n afar\. Nu m-a des co -
perit nimeni la vreun festival autohton
[i, sincer, nu exist\ nici o instan]\ `n ]a -
r\ `n momentul de fa]\ care s\ certifice
pe cineva `n cinematografie ca fiind
valabil. Pentru c\ nu mai avem public.
{i-atunci, dac\ nu te legiti mea z\ pub-
licul, n-ai de cine altcineva s\ fii re-
cunoscut. Eu [i cei din genera]ia mea
s`ntem legitima]i de alte instan]e, din
afara ]\rii. {i-atunci nu pot dec`t s\ simt
c\ am fost foarte bine primit [i pri mi]i.
Din punct de vedere practic, nu doar c\
ne prezent\m filmele constant la
Cannes, ele se [i distribuie [i se pro -
iecteaz\ `n zeci de alte ]\ri [i acesta cred
c\ e cel mai concret gest de apreciere
pe care l-am primit vreodat\. 

O.V.: S`nte]i unul din „pionieri”
sau unul din „cei care s-au s\turat [i-
au t\iat-o”?

C.M.: Eu s`nt dintre cei care s-au
s\turat [i-au r\mas. {tii cum, uneori, ai
a[a un sentiment fa]\ de cineva din fa -
mi lie, care te enerveaz\ ca om [i cu o
gr\mad\ de lucruri pe care le face? Te
enerveaz\ dar ]i-e familie [i n-ai ce s\-i
faci. Cam a[a, `ntr-un raport dintr-\sta
simt c\ m\ aflu [i eu cu Rom=nia `n

momentul de fa]\. M\ calc\ pe nervi o
gr\mad\ de aspecte, se `nt`mpl\ lu cruri
care m\ deranjeaz\ personal de[i n-am
nici o putere asupra lor. ~n acela[i timp,
`ns\, s`nt bucuros c\ m-am n\scut aici,
c\ am crescut cu limba asta. {i simt c\
am o datorie fa]\ de pove[tile de-aici,
`ns\ nu poate nimeni s\-mi cear\ s\ nu
fiu ocrotitor fa]\ de realitatea pe care o
v\d eu. Nu pot s\ povestesc dec`t des  pre
realitatea pe care o v\d. E singura lib-
ertate pe care o am vizavi de felul `n
care m\ simt fa]\ de Rom=nia `n mo-
mentul de fa]\, de a fi foarte tran[ant [i
a pune oglinda `n fa]a societ\]ii `n ace le
locuri pe care le v\d eu a fi importante
tocmai pentru a cura ceva.

FFoolloosseesscc  cciinneemmaattooggrraaffuull  ccaa
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O.V.: În filmul „The Bicycle
Thief” („Ho]ul de biciclete”), via]a
lui Antonio, personajul principal [i
bun\starea familiei lui atîrn\ de o
biciclet\. V\ sprijini]i în lucruri
m\runte?

C.M.: Nu e neap\rat un lucru m\ -
runt, e un lucru care face diferen]a `n -
tre a supravie]ui sau nu. A[a c\ asta e
puterea cinematografului, de a g\si un
detaliu care semnific\ foarte mult. Eu
folosesc cinematograful ca s\ `n]eleg
mai bine lumea. Dac\ atunci c`nd te
apuci s\ faci un film ai toate r\s pun su -
rile, s-ar putea s\ ias\ ceva care s\ nu
ridice nici o `ntrebare. ~ncerc s\ folo s-
esc cinematograful [i modul `n care `l
v\d ca pe o cale prin care s\ ajung `n -
tr-un loc, unul pe care, sincer, nu-l [tiu
acum. {tiu, `ns\, c\ vreau s\ generez
emo]ii, atmosfer\ [i `ntreb\ri. 

O.V. : {i cum vede]i filmul con-
temporan?

C.M.: Acum `l v\d `mbibat de foar -
te mult realism. Simt nevoia s\ decu-
pez, pe c`t posibil, c`te un fragment de
realitate relevant\ pe care s\-l trans pun
pe ecran, respect`ndu-i coordona te le.
De exemplu, respect mult modul `n
care curge timpul `n realitate, motiv
pentru care fac filme cu planuri at`t de
lungi. Felul `n care acest continuum nu
e `ntrerupt de aten]ion\ri vizavi de ce

e mai important sau mai pu]in impor-
tant. De asta nici nu montez, `ncerc s\
p\strez aceast\ distan]\ pentru c\ nu mi
se pare corect s\ avertizez eu specta-
torul, ca autor, `n leg\tur\ cu ce mi se
pare mie esen]ial. Nu folosesc muzic\
pentru c\ nu auzim muzic\ deodat\ `n
capul nostru. ~ncerc s\ m\ ab]in de la
toate mijloacele care s`nt foarte ma ni -
pu lative `n cinema [i s\ ating un nivel
de onestitate [i sobrietate care cred c\
ajung altfel la sufletul spectatorilor. 

O.V.: V-a]i pierdut, `n vreun mo-
 ment, „bicicleta”?

C.M.: Cred c\ fiecare dintre noi
are la un moment dat senza]ia aceea de
confuzie `n care nu mai [tim `n ce ser-
tar am pus busola [i ce voiam s\ fa cem
cu ea. E normal. C`t prive[te profesia,
e normal ca lucrul \sta s\ se `n t`m ple
foarte des, pentru c\ `n timp nu devii
doar mai experimentat. ~]i pierzi [i din
inocen]a [i prospe]imea de la `n ce put.
Cu c`t [tii mai multe, cu at`t cape]i mai
multe `ndoieli. Acum, via]a mea s-a re-
echilibrat [i nu mai cred c\ cine-
matograful e lucrul [i locul cel mai
important din via]\ pentru c\ am copii.
{i dintr-o dat\ s-au r\sturnat toate per-
spectivele. 

O.V.: Ce spune filmul despre mo-
mentul în care v\ afla]i în carier\?

C.M.: Vorbe[te despre lucruri care
m\ preocup\ acum. De ni[te valori pe
care le v\d al\turi de mine. Despre o
indiferen]\ social\ care m\ cople[e[te
[i m\ `ntristeaz\. {i despre o nepo tri vi -
re din capul meu `ntre felul `n care ro -
m=nii se consider\ religio[i [i felul `n
care v\d eu c\ e societatea rom=neasc\
de ast\zi. E plin\ de ur\, de r\utate, de
lips\ de bucurie, dragoste, c\ldur\ [i
lumin\ pentru cel\lalt. Aceast\ realitate
pe care am observat-o eu `nsumi nu
merge de nici un fel cu aceast\ de cla -
ra]ie de credin]\. Dac\ asta am `n]eles
noi despre religie, atunci nu [tim ce `n -
seamn\ s\ fim religio[i. {i filmul mai
spune despre mine, `n cinema, c\ s`nt
mai liber dec`t `n filmul dinainte, mai
st\ p`n pe mijloace, dar cu acelea[i rea -
lit\]i. 
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„Nu e un film despre ce s-a petrecut efectiv acolo, ci despre oa meni”

� interviu cu regizorul Cristian Mungiu

„Dup\ dealuri” nu este un porc pe care s\-l tran[ezi precis `n but [i spat\

Dac\ stau s\ m\ g`ndesc, de
fapt, toat\ aprecierea pe care

o am `n ]ar\ e o reflexie a celei
primite `n afar\. Nu m-a de-

scoperit ni meni la vreun festival autohton
[i, sincer, nu exist\ nici o instan]\ `n ]ar\ `n
momentul de fa]\, care s\ certifice pe
cineva `n cinematografie ca fiind valabil. 

”



Satul Straja se g\se[te dincolo
de R\d\u]i, aproape de hotarul
ucrainean, pe l`ng\ p\durile care
duc la M\n\stirea Putna [i la
Schitul lui Daniil Sihastru. Ca `n
fotografiile de odinioar\, od\ile
bu covinene `nc\ s`nt acoperite cu
[indril\ [i `mprejmuite cu cerdac
din lemn p\m`ntiu, culoare care se
a[az\ pl\cut pe l`ng\ pere]ii pas -
tela]i. Pe alocuri, printre casele b\ -
tr`ne, [i-au f\cut loc zidiri `nalte,
din beton rece care `ncalc\ tradi]ia
locului `n care albul [i culorile cal -
de `ntruchipeaz\ imaginea gos po -
darului str\jean, preocupat de fru -
muse]ea portului popular, ca un cre -
dincios de pravila sa. Casele met-
ropolitane s`nt ale „copiilor care
pleac\ `n Italia dup\ b\nu]i”, iar `n
cur]ile lor gr\dini]ele cu flori nu
s`nt `nc\ aranjate a[a cum vezi la
vecinii lor mai `n v`rst\. ~n li vezi,
vacile pasc lini[tite pe miri[tea `n -
c\ verde, iar din c`nd `n c`nd v\z -
du hul r\sun\ sub clopo]ii de la g` tul
cornutelor. Numai susurul r`ului
din vale le ]ine companie, murmu -
r`nd `n fuioare line [i reci.

I. „COJOCARUL” SATULUI
~n Straja, oamenii se recunosc

dup\ porecl\. Degeaba `ntreb eu
de Constantin Juravle, c\ oame -
nii ridic\ nedumeri]i din umeri. ~n
sat s`nt multe familii cu acest nu -
me, iar me[teri care fac cojoace, la
fel. ~ns\ numai unul a fost ales de
designerul francez Philippe Guilet

s\ croiasc\ piese pentru podium
din piei originale care s\ se a[eze
pl\cut pe silueta modelelor sale.
„Cojocarul” sau „Zgri]” st\ pe deal,
mai sus de cimitir, iar de cele mai
multe ori `l g\se[ti `n atelier bi chi -
rind la vreo comand\ din lo ca litate
sau din str\in\tate. Joi avea doi
mu[ terii. Domnului Cons tan tin nu
`i s`nt str\ine vizitele din dep\r t\ri,
iar c`nd m\ vede cercet`nd la poar t\
m\ pofte[te `n cas\, la c\l du r\. ~n\ -
un tru, so]ia sa, Marta Juravle,
as culta slujbele de la amiaz\ de pe
Radio Trinitas [i se sf\tuia cu
ma ma ei, o b\tr`n\ fi ra v\ [i simpa -
ti c\ foc.

C`nd ajunge [i cojocarul `n
cas\ `[i scoate c\ciula de pe cap
politicos [i se a[az\ la mas\. Cons -
tan tin lucreaz\ pieile de mic. Ve -
nea de la [coal\ [i se oprea `n ate-
lierul tat\lui ca s\ fure c`te pu ]in
din me[te[ug. Mai `nainte [i ta t\l
s\u `nv\]ase la fel de la bunicul
s\u. Numai c\ povestea se opre[te
la el, pentru c\ nici unul dintre cei
cinci copii ai s\i nu se ascunde `n
anexa cu materialele tat\lui. Ei au
terminat cu to]ii facultatea, „iar
acum s`nt oameni la casele lor”. {i
nici al]i tineri din sat nu au r\b -
darea lui nenea Constantin. Odat\
a adus directoarea de la [coal\
c`]iva elevi s\ le arate me[terul c`te
ceva din arta lucratului cojoacelor
str\jene[ti, `ns\ c`nd au v\zut b\ -
ie]ii cum st\ treaba, imediat au [i
plecat. Alt\dat\ a vrut s\ ajute un
b\iat din sat care `n urma unui
accident nu mai putea merge la
serviciu [i l-a chemat pe la el. A
venit un timp, `ns\ dup\ c`teva zile
a renun]at [i el. „Nu le-a pl\cut
pen tru c\ \sta-i lucru mig\los. Nu
po]i s\ vorbe[ti la telefon [i s\ faci
[i treab\. Aici trebuie s\ stai [i cu
g`ndul [i cu ochii pe cus\tur\, c\ci
dac\ ai s\rit un model, s-a dus lu -
crarea”, `mi spune hot\r`t domnul
Constantin, netezind c\ciula pe
care tocmai o d\duse de pe cap.
Ziceai c\ o m\sura ca pentru o co -
mand\ nou\. 

De pe pat, doamna Marta `[i
completeaz\ so]ul [i m\ l\mure[te
astfel cum de vin at`]ia clien]i la
ei, de[i satul este plin de b\rba]i
care t\b\cesc [i croiesc pielea de

oi. Omul ei este cunoscut peste tot
mai ales pentru lucr\tura foarte
fin\ pe care o practic\, lucr\tur\
ca re impune un aspect elegant stra -
ielor bucovinene, r\mase mo[ te ni re
de la str\bunii lor. De aceea a pus
ochii pe el [i fran ce zul. „I-a v\zut
lucr\rile [i a[a de fericit a fost c\ a
g\ sit omul potrivit pentru ideile sa -
le, `nc`t ne pupa `ntr-una”, `[i
amin te[te femeia `n timp ce so ]ul
ei aduce din odaia al\turat\ co jo -
celul care s-a remarcat prin sim-
plitate la Ambasada Fran]ei de la
Bucure[ti anul trecut, c`nd arta lui
nenea Constantin a fost apreciat\
de `ns\[i Principesa Mo[tenitoare
a tronului Rom=niei, Margareta
sau de prim-ministrul de la acea
vreme, C\lin Popescu T\riceanu.
Haina pe care me[terul o `ntinde
pe pat este at`t de alb\ `nc`t te temi
s\ o atingi. Pe margini vine cam de
dou\ degete bl\ni]\ neagr\ tuns\
scurt, iar apoi `n sus florile cusute,
modele fine cu care m`inile cojo-
carului se `ndeletnicesc de peste
30 de ani. „Numai ochii m\ las\ de
la o bucat\ de vreme”, m\rturi se[ te
b\rbatul, a[ez`ndu-[i ochelarii pe
ma s\.

C\pi]ele de pe podium
C`t se ridic\ me[terul, ca s\-mi

arate boanda pe care a comandat-o
o copili]\ din Suceava care c`nt\
muzic\ popular\ pe la spectacole,
doamna Marta scoate pe mas\
p`rjoale, aduce p`ine [i caut\ ardeii
`n o]et. Ea nu coase. Este al\turi de
so] doar „suflete[te”, dup\ cum
spune, pentru c\ boala efortul nu-l
accept\. A[a de m`ndr\ a fost c`nd
a urcat pe podium al\turi de so]ul
s\u, `nc`t „credeam c\-i `n slav\”.
Ba mai `nt`i i se p\rea c\ e acas\ `n
livad\, pentru c\ `n sal\, al\turi de
scena de defilare erau ridicate c\ -
pi ]e cu f`n. ~ns\ c`nd a v\zut [i
arbu[tii de liliac, s-a trezit din visa -
re. Nu era acas\, la Straja, ci ar\ta
invita]ilor de la ambasad\ cele 11
costume tradi]ionale preg\tite spe-
cial de c\tre so]ul s\u pentru de si -
gnerul Philippe Guilet. Francezul
l-a ales pe str\jean dintr-o mul]ime
de me[teri care au venit la t`rgul
din Gura Humorului s\ se f\ leas -
c\ cu cele mai frumoase obiecte
tradi]ionale f\cute cu m`inile lor.
~n pia]eta improvizat\ „coseam [i
la -7 grade Celsius”, spune „Co jo -
ca rul”, scotocind dup\ ni[te poze
de la lansarea care i-a adus faim\
interna]ional\. „Ia, uita]i-v\, mi-au
dat la bra] [i o domni[oar\”, ex cla -
m\ me[terul `n timp ce-mi pune `n
fa]\ o fotografie, `n care el, Cons -
tan tin Juravle din Straja, `mbr\ -
cat tot `n portul alb, tradi]ional bu -
covinenilor, merge falnic pe podium

`n lumina reflectoarelor `nso]ind
un manechin c\ruia tot el i-a croit
[i cusut ]inuta, respect`nd mode le le
populare rom=ne[ti. Deodat\, c`t
m\ uit la fotografia de la premier\,
me[terul se `ndreapt\ spre vitrin\
[i aduce de acolo alta, mult mai
veche, pe care o suprapune cu cea
nou\. Domnul Constantin [i tat\l
s\u seam\n\ ca dou\ pic\turi de
ap\, iar `n cele dou\ poze am`ndoi
poart\ costumul str\jenesc. Tat\l,
la s\rb\torile din sat, iar fiul `n ca -
pi tal\.

{i acum p\streaz\ me[terul ti -
pa rele pe care le-a respectat pentru
cele 11 haine. Ca pe-o edi]ie de
lux `ntocmit\ o singur\ dat\ `n via -
]\, domnul Constantin le ]ine aran -
jate drept precum `ntr-un do sar, iar
c`nd este vorba despre re u [i tele sa -
le, nu se laud\ cu vorbe ci le scoa -
te [i le arat\ [i altora cum a lucrat
el cu designerul str\in. S`nt coli
mari imprimate cu m\surile ma ne -
chi nului care urma s\ poarte
haina, [i pe care se vede cum tre-
buia s\ arate produsul final, cum
se aranja pe sutien sau cum se plia
pe coapse. La fusta fetei din des -
chidere a avut cel mai mult de lu -
cru cojocarul, pentru c\ francezul
urma s\ scoat\ `n eviden]\ o anu-
mit\ latur\ feminin\, iar pentru
asta, croiul trebuia s\ fie des\v`r[it.
La fel cum [i pentru cojoacele sau
vestele care merg `n Fran]a, Ger -
mania sau America. Oamenii `l
g\ sesc pe domnul Constantin pe
Internet [i apoi `l sun\ s\-i dea
m\surile, iar el `ntr-un anumit
timp le trimite comanda. A[a, de
exemplu, o s\ se `nt`mple cu bon -

di]a `mpopo]onat\ cu m\rgele [i
flori albastre care st\ at`rnat\ pe
umera[ `n atelier. Al\turi s`nt aran-
jate altele, toate `nsemnate cu pi -
xul pe margini cu numele locului
`ndep\rtat ̀ n care trebuie s\ ajun g\.

Pe l`ng\ lucr\rile din atelier,
nenea Constantin mai are o co -
man d\ deosebit\ pe care se anga-
jeaz\ s\ o fac\, `ns\ `nc\ nu [tie `n
c`t timp. Este un cojocel b\rb\tesc
aparte, cu multe motive populare
cusute, pe care me[terul trebuie
s\-l execute dup\ un tipar din care
z`mbe[te aproape aspru un t`n\r
misterios [i chipe[. Tot designerul
francez Philipe Guilet a des co pe -
rit [i acest model, iar de c`nd l-a
v\zut l-a `ndr\git at`t de mult `nc`t
vrea s\-l scuture de praf [i s\-l
pro moveze. C`nd domnul Cons -
tan tin vede c\ b\ie]andrul din po -
z\ nu-mi spune nimic, `mi [opte[te
m`ndru „este Avram Iancu, `n ti ne -
re ]ile sale, a[a cum nu este [tiut de
la [coal\”.

II. CROITOREASA
P|PU{ILOR

~n Straja, de Sf`ntul Dumitru
se face pomenirea mor]ilor, un fel
de hram pentru cei adormi]i. De
aceea gospodinele mai tinere sau
mai b\tr`ne grijeau mormintele din
cimitir, s\p`ndu-le, pigulind florile
sau vopsind grilajele. Se preg\teau
pentru ziua ce urma, c`nd vor adu -
ce la capetele celor dragi pl\cinte
proaspete, colaci rumeni]i [i lum` -
n\ri aprinse pe care le vor `mp\r]i
apoi celor nevoia[i. Cu tanti Ana
am venit ̀ n microbuz de la R\ d\ u]i.

~n hainele bunicilor

REPORTAJ10

„Cuir naturele” (n.r. piele natural\) este expresia
pe care insist\ francezii care `l sun\ pe

me[terul Constantin Juravle ca s\ le croiasc\ un
cojocel asemeni celui pe care l-a prezentat la
Ambasada Fran]ei la Bucure[ti. C\m\[u]\
str\jeneasc\ cer p\rin]ii care trimit copiilor din
str\in\tate p\pu[ile `mbr\cate de preoteasa Liviei
Irinciuc [i bundi]e albe, ca cele pe care le f\ceau
bunicii `n cas\, mu[terii care trec u[a lui mo[ Aurel.
Precum [i al]i b\tr`ni, cei trei s\teni slujesc portului
popular, purt`ndu-l la biseric\, la [ez\toare [i `n
orice zi de s\rb\toare. Costumul bucovinean este un
fel de Biblie alb\ l\sat\ `n grija românilor, dar care
acum a disp\rut din lada de zestre.

Straja din s`nul Sucevei poart\ cojoc,
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� „Cojocarul” este cunos-
cut pentru lucr\tura foarte
fin\ pe care o practic\ 
� modelele lui Philippe
Guilet au purtat bundi]e
bucovine[ti

„Uita]i, la prezentare mi-au dat [i o domni[oar\ la bra]”

Doamna preoteas\ a pus furca `n m`na p\pu[ilorDoamna preoteas\ a pus furca `n m`na p\pu[ilor
„Bundi]a asta pleac\ la

Luxemburg”
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Tocmai alesese de la flor\rie o
crizantem\ ro[ie, bogat\, pe care
dup\ e am cobor`t `n sat a a[ezat-o
pe mijlocul morm`ntului Petro ne -
lei, fiica ei care la 19 ani s-a pr\ -
p\dit de lupus. „C`nd v\d fete ti ne re
se rupe [i cealalt\ bucat\ din mine
care a mai r\mas dup\ ce ea a mu -
rit”, g`ngurea printre lacrimi fe -
me ia, conduc`ndu-m\ pe calea ce
ducea spre casele gospodarilor din
sat care [i-au f\cut din p\s tra rea
tradi]iilor un ]el de neclintit.

Biblia din cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial

De exemplu, doamna Livia
Irinciuc, so]ia p\rintelui Mihai,
aduce `n aten]ia oamenilor ia [i
catrin]a, `mbr\c`nd popular p\pu[i
cump\rate din magazin. ~n came ra
sa de lucru o puzderie de copile `n
miniatur\ torc firul de l`n\, `l scar -
m\n\, ca mai apoi s\ ]ese la r\zboi.
Pe o alt\ machet\, c`teva Barbie
cu spr`ncenele f\cute st\ teau la [e -
z\toare, numai c`ntecelor specifice
sim]indu-li-se lipsa. Croi toreasa p\ -
pu [ilor ador\ portul popu lar din
tim pul [colii, atunci c`nd elevii ve -

neau la ore foarte rar „`m br\ ca]i
nem ]e[te”, adic\ f\r\ bun di ]\,
opinci sau catrin]\. Mai t`rziu, doam -
na Livia a participat la t`r guri pop-
ulare cu prichindeii c\rora le-a
fost educatoare [i ̀ n timp s-a orien -
tat c\tre `mbu n\ t\ ]i rea tiparelor de
c\m\[i [i fuste pen tru p\pu[i. ~i fu -
sese model ia pe care bunica sa o
p\strase cu sfin]enie, ca pe o
Biblie, `n timpul deport\rii din cel
de-Al Doilea R\zboi Mondial, `n
loc s\-[i fi luat cu ea alte lucruri
folositoare. „M\icu]a a fugit de
acas\ cu ia de la nunt\ `n traist\ [i
a avut grij\ de ea toat\ perioad\
aia, pentru c\ era purtat\ atunci
c`nd a f\cut ju r\ m`n tul sf`nt”, po -
ves te[te doamna Livia a[ez`nd pe
mas\ copili]ele cu ochi alba[tri ca
un cer prim\ v\ ra tic.

P\rintele Mihai, bucuros c\
so ]ia sa se dedic\ portului popular,
scoate din geanta cu materiale,
pungi `ntregi cu ii mari c`t degetul,
bundi]e c`t o bro[\, sau catrin]e
lungi c`t o linguri]\ [i le `ntinde pe
mas\. Ca s\ `n]eleg c`t de meticu-
los este lucrul pentru o c\m\[u]\,
preoteasa insist\ asupra motivelor

cusute. S`nt at`t de mig\loase `nc`t
uneori, la florile m\run]ele, o ajut\
fiica sa, `nv\]\toare, care a c\p\tat
de la mama sa [i `ndem`narea pen-
tru d\sc\lit dar [i pentru portul
sf`nt str\jenesc. Chiar [i nepo ]e le -
le `i cer uneori bunicii s\ `mbrace
puzderia de p\pu[i, `ns\ cum s`nt
`nc\ la v`rsta la care juc\riile s`nt
cele mai bune prietene ale fetelor,
doamna le d\ voie s\ se joace doar
cu hainu]ele pe care le scoate de
pe copilele din plastic. {i a[a s`nt
mul]umite [i nepo]elele, dar [i p\ -
pu [ile care primesc un ve[m`nt
nou, pe care str\jenii `l poart\ la
biseric\ la fiecare s\rb\toare. „Nu -
mai la slujb\ mai poart\ s\tenii
hai na str\mo[easc\. Este o frumu -
se ]e s\ vezi toat\ biserica `n ii, ca -
trin]e [i bundi]e ca odinioar\”, adi c\
`mbr\cat\ dup\ datina rom=neas c\,
f\r\ metehne `mprumutate din mo -
da altor ]\ri. ~ntr-acolo, peste gra -
ni]e merg, de obicei, p\pu[ile
doam nei Livia. Nu le mai [tie nu -
m\rul celor care au plecat cu avi -
onul peste ocean sau `n Europa,
m`na]i de dorul p\rin]ilor de acas\
care le-au trimis `n dar copiiilor
c`te un simbol al locurilor de unde

au plecat. Chiar de cur`nd o pe -
reche de tineri `nsur\]ei str\jeni au
plecat `n lume, s\ se odihneasc\ pe
noptiera unor fii care muncesc de -
parte de b\tr`nii lor. ~ns\ doamna
Livia recunoa[te c\ pe cele mai
multe bucovinence `n miniatur\ le
face cadou celor de care este lega -
t\ suflete[te. „M`ine, de exemplu,
o s\-i duc o p\pu[\ duhov ni cu lui
meu pentru c\ poart\ numele sf`n -
tului Dumitru pe care urmeaz\ s\-
l pr\znuim”, m\rturise[te dulceag
preoteasa, z`mbind u[or.

Fl\c\ii f\r\ nume
Larisa, Cristina [i Ana s`nt

co  pilele adoptate ale preotesei c\ -
rora le-a pus `n m`n\ fuiorul [i fur -
ca. Le-a cioplit [i le-a cur\]at cren-
gi scurte, pe care apoi le-a lustruit
[i `nv`rtit un ghemotoc de l`n\ bru -
m\rie. Fl\c\ilor, doamna `nc\ nu
le-a dat nume [i nici vreun obiect
de care s\ se `ngrijeasc\, `ns\ i-a
ales din magazin pe cei mai m`n -
dri, care se ridic\ falnic dintre gr\ -
ma da de domni[oare, arunc`ndu-le
ocheade celor mai simple. Dintre
toate m`ndrele, pre oteasa m\run ]i -

c\ are o sl\biciune pentru Stre j\n -
cu ]a, o domni]\ pe care, chiar dac\
o trimite adesea peste hotare,
g\te[te alta, pe care o p\streaz\ `n
atelier ca pe o fata de suflet cu
care se m`ndre[te oric`nd. „S`nt
ni[te bijuterii originale, ni[te
minun\]ii autentice, nu kitsch-uri
de care g\si]i `n a[a-zisele maga-
zine de artizanat”, se aude de pe
hol vocea p\rintelui, care urm\ re[ -
te bucuros conversa]ia noastr\
asu pra mog`lde]elor `n catrin]\. {i,
`ntr-adev\r, „b\bu]ele elegante”
atrag privirile, mai mult dec`t dom -
ni[oarele sofisticate de di na in te s\
poarte straiul tradi]ional. Au ceva
`n plus pentru c\ doamna Livia
petrece `mpopo]on`ndu-le uneori
[i mai mult de zece ore pe zi, de la
amiaz\ p`n\ t`rziu `n noapte c`nd
acul nu mai nimere[te s\ `ncheie
c\m\[u]a str`mt\ ci tre ce pe l`ng\
oprindu-se `n degetele fi rave.

III. MO{ CR|CIUNUL 
{COLILOR

~n Straja, ziua dinaintea Sf`n -
tu lui Dumitru miroase a aluat
stropit cu mirodenii la gura cupto -
rului [i a sarmale ]inute `n oale de
lut ars. La amiaz\, gospodinele au
terminat de g\tit [i scutur\ covoare
sau m\tur\ curtea. ~n gr\din\, b\r -
ba]ii grebleaz\ ultimele frunze
c\zute [i ridic\ c\pi]e din coceni.
Al]ii toarn\ temelii `n cur]ile `n ca -
re alt\dat\ se `mpiedicau de pra gul
de la poart\, `n timp ce din ca sa
b\tr`neasc\ ies pisici mofturoa se. O
astfel de cas\ aplecat\ ca sub o cu[  -
m\ grea are [i mo[ Aurel Co ma ri -
]a, un b\tr`n singuratic r\mas doar
cu o m`]\ dolofan\ de c`]iva ani.
„Mo[icul”, a[a cum `[i spune b\ -
tr` nul, este bucuros c`nd cineva `i
calc\ `n curte [i prima dat\ `l duce
`n atelier, unde lucreaz\ de c`nd se
[tie, dar mai ales de c`nd a ie[it la
pensie din serviciul de p\ durar. 

C`nd intr\m `n c\m\ru]a sepa-
rat\ de restul casei, c\ldura ne lo -
ve[te obrajii `mbujura]i [i ne pof -
te[ te la taclale. „Eram acas\, copil,
iar c`nd reveneam de la [coal\, pu -
neam traista `n cui, nu intram `n
cas\ [i m\ opream direct `n ate-
lierul tat\lui”, ]ine b\tr`nul s\ ros-
teasc\ chiar de la `nceputul po ve[ -
tii. Apoi `n[ir\ pe mas\ bundi]ele
la care lucreaz\ [i pieile din care
vor ie[i alte veste albicioase sau
c\ciuli `nalte. Spre deosebire de
pieile de oaie ale domnului Ju -
rav le, cur\]ate [i preg\tite `n fabri -
c\, cele ale b\tr`nului Comari]a
s`nt g\tite de el, de la `mb\l s\ ma -
tul `n lapte cu f\in\ de gr`u, la lim -
pezitul `n trei-patru ape, `nainte
de-a fi gata de croit. De aia are
mo[ul ag\]ate pe gard, sau pe c` te -
va proptele, zeci de piei jupuite. El
`nsu[i poart\ bundi]\ alb\ [i nu
doar c`nd merge la biseric\ ci ori -
c`nd iese `n comun\, spre m`n dria
celorlal]i s\teni. „S\ [tii ma ta le c\

eu m\ port a[a cum se `mbr\cau
b\tr`neii no[tri acum c`teva sute de
ani. Uite aici, `n vitrin\, to]i s`nt `n
alb, cura]i [i primeni]i ca spuma
laptelui”, `mi spune mo[ul `n timp
ce scoate din bibliotec\ o foto gra -
fie `ng\lbenit\.

C`nd cap\t\ mai mult curaj la
vorb\, b\tr`nul m\ cheam\ s\ v\d
o odaie din cap\tul anexei. „Asta-i
camera p\rintelui meu, dr\gu]\
domni[oar\”, [i ap\s\ pe o u[\ care
d\ `ntr-o c\m\ru]\ luminat\ u[or
de o candel\ ce st\ de paz\ `n fa]a
unei fotografii. Din ce se `n]elege,
pare c\ un preot t`n\r doarme.
„Uite-l pe p\rin]elul meu s\racul,
c\ de c`nd s-a c\lug\rit nu a mai
fost b\iatul meu, ci al Celui de
Sus. Nici tat\ nu mi-a mai spus
dup\, ci mo[icule `ncoace, mo[i -
cu le `ncolo, iar acum [apte ani, la
miezul nop]ii, de trud\, a adormit
[i a intrat cu ma[ina `ntr-un TIR `n
timp ce se `ntoarcea la schitul `n
care a fost stare]”, gr\ie[te `mp\cat
mo[ul, m`ng`ind fotografia [i f\ -
c`n du-[i cruce.

B\utur\ amar\ pentru
b\tr`ne]e

De c`nd i s-a pr\p\dit b\iatul,
{tefan cum `l chema acas\, nimic
nu a mai schimbat `n odaia `n care
`i pl\cea s\ se odihneasc\. A adus
doar de la Schitul Daniil Sihastru
un r`nd de straie preo]e[ti [i le-a
a[ezat pe umera[ l`ng\ iconi]a pe
care „p\rintele” lui i-a adus-o spe-
cial de la Kiev, cea `n care Sf`ntul
Serafim de Sarov cere mila Mai -
cii Domnului `n pustietate. A[a-i
de blajin [i bl`nd mo[ Aurel c\
seam\n\ leit cu chipul zugr\vit pe
lemn, iar c`nd l\crimeaz\ de du re re
`[i adun\ m`inile `n pumn [i le fr\ -
m`nt\ a necaz. „Paharul \sta pe
care l-am b\ut eu nu-l doresc ni -
m\ nui, nici m\car celui mai mare
du[ man al meu. Dup\ ce c\ s-a pier -
dut p\rin]elul, s-a dus [i mo[ica
mea la c`]iva ani de du re re”, [op -
te[ te b\tr`nelul `nchinz`nd ochii. ~n
c`teva clipe avea s\-l po di deas c\ un
pl`ns `nfundat de care s-a dezlipit
numai atunci c`nd la u[\ a mieunat
pisoiul c\ruia i-a dat voie `n cas\
cu drag\ inim\. La fel de bucuros
m-a poftit s\ gust din bucatele pe
care le are `n c\ mar\. {i pot spune
c\ unt de cas\ mai proasp\t ca al
lui mo[ Aurel nu am `ntins pe
p`ine p`n\ s\p t\ m` na trecut\, c`nd
l-am `nt`lnit. {i nici dulcea]\ de
afine a[a bine legat\ nu am g\sit la
tarabele gospodine lor care expun
`n fa]a m\n\stirii Golia din Ia[i.

Doar la bunica par c\ am m`ncat
odat\ lapte prins a[a cum `l face
mo[ Aurel. Numai pe el, de c`]iva
ani, [colile din `m pre jurul satului
`l aduc la ore s\-l joace pe Mo[
Cr\ciun. {i nici nu-i este greu
b\tr`nului desprins parc\ din po -
ves te. Pletele albe [i barba lun g\
ca re-i at`rn\ p`n\ pe piept aduc
amin te de mo[ul cu cadouri de pe
felicit\rile de la po[t\. Iar ochii al -
ba[tri zu gr\vesc un portret de Mo[
Cr\ ciun nordic, cobor`t direct din
Laponia `n Straja.

***
La plecare, mo[ Aurel se

aplea c\ [i-mi pup\ m`n\. „Nu v\
sfii]i domni[oar\, eu le ar\t tuturor
tinerilor c`t de mult `i respect [i-i
iubesc pentru c\ au intrat `n ogra-
da mea [i m\ g`ndesc c\ poate a[a
o s\ m\ ]in\ minte `ntotdeauna. Nu
vor uita de pe o zi pe alta c\ s-au
`nt`lnit c`ndva cu un mo[ de 80 de
ani, a[a singuratic ca mine”.

Spre sear\ str\jenii intr\ `n ca -
se, la fel de voio[i cum au dereti-
cat prin curte ziua `ntreag\. Doar
mioarele au r\mas `n gr\din\ [i
pasc d\ng\nind din clopotul de sub
g`t. Co[urile din care iese fum s-au
`nmul]it fa]\ de cele de la amiaz\,

iar elevii care ies de la [coal\ alear -
g\ [treng\re[te p`n\ la magazinul
din col], dup\ bomboa ne. Tot pu[i
pe [otii cum erau odinioa r\ p\rin]ii
lor, `ns\ „`mbr\ca]i nem ]e[te”.

Iulia CIUHU

Din pieile de pe gard, b\tr`nul croie[te cojocele

� la 80 de ani, Mo[ Aurel t\b\ce[te pieile [i le spal\ `n lapte � Livia Irinciuc,
croitoreasa p\pu[ilor, a p\strat ia de nunt\ a bunicii cu sfin]enie

ie [i catrin]\ bucovineaann\\

„O p\dure de b\bu]e elegante”

Mo[ Aurel, `mb\tr`nit de doi
ani de singur\tate



Cristian Mungiu s-a `ntors acas\
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Ocupate cu depl`ngerea suspen d\ rii
fondurilor pentru proiectele din Pro gra -
mul Opera]ional Sectorial (POS) Dez -
voltarea Resurselor Umane (POS-
DRU) [i cu g\sirea de vinova]i `n ad -
mi nistra]ia anterioar\, autorit\]ile ro m= -
ne au primit s\pt\m`na trecut\ trei scri -
sori de la Comisia European\. ~n fie -
care dintre acestea se anun]a o nou\

pre-suspendare a programelor sectoriale,
dar nu a POSDRU, ci a POS Cre[ te -
rea Competitivi\]ii Economice, POS
Transport [i a Programului Opera -
]io nal Regional. „Demersul Comisiei
Europene (CE) vine în contextul în
care, în urm\ cu c`teva zile, pre[e din -
tele CE, Jose Manuel Barroso, i-a
transmis premierului Victor Ponta c\
planul de îmbun\t\]ire a absorb]iei fon -
durilor europene, trimis Bruxelles-ului
în urm\ cu o lun\, este ineficient în m\ -
sura în care ofer\ doar solu]ii pe ter-
men scurt f\r\ a fi de natur\ s\ rezolve
deficien]ele sistemice pe termen lung”
(g=ndul.info, luni, 22 octombrie). 

~n misivele trimise la Bucure[ti,
CE preciza c\ `n urma investiga]iilor
desf\[urate asupra programelor din Ro -
m=nia s-au descoperit „probleme le -
gate de domeniul achizi]iilor publice,
al bunei gestiuni financiare, precum [i

de prevenirea [i detectarea fraudei [i a
conflictelor de interese” (Adev\rul,
joi, 25 octombrie). Pe scurt, aceast\
presuspendare presupune `ncetarea
ramburs\rilor din partea CE pentru
aceste programe `n Rom=nia. Asta nu
`nseamn\ c\ proiectele deja imple-
mentate nu pot fi continuate, ci doar c\
vor fi sus]inute financiar din fonduri
proprii. ~n plus, autorit\]ile rom=ne au
primit dou\ luni de zile `n care s\ co -
recteze neregulile identificate ca apoi,
`n urma unui audit, „`n functie de re zul -
tatele `nregistrate, Comisia poate lua
fie decizia de a relua procesul de ram-
bursare a cererilor de plat\ trimise de
partea rom=n\, fie hot\r`rea de a sus-
penda pl\]ile pentru o perioad\ de mai
multe luni” (hotnews.ro, joi, 25 oc -
tom brie).

~n plus, din cauza neregulilor des -
co perite p`n\ acum CE va executa o

serie de corec]ii bugetare asupra pro -
iec telor, inclusiv asupra programului
pen tru Mediu, care vor determina sc\ -
derea finan]\rii cu 15 – 20%. Iar dac\
miercuri premierul Victor Ponta `[i
exprima public frustrarea c\ aceste
informa]ii, speculate de canalele mass-
media `nc\ de luni, nu au fost `nc\ con-
firmate oficial, acesta a aruncat totu[i
vina pe administra]ia precedent\. „Eu
nu în]eleg care este marea fericire a
colegilor no[tri care au fost la gu ver -
nare p`n\ în luna mai, c\ se presus-
pend\ fonduri. Nu [tiu care e marea
fericire c\ acum ni se iau banii din cau -
za gre[elilor lor, este un gen de fericire
morbid\ pe care nu pot s\ o în]eleg”, a
declarat acesta (mediafax.ro, mier-
curi, 27 octombrie).

Dincolo de disputele politice, dac\
cel mai negru scenariu se va `ndeplini
[i Rom=nia va avea sistat\ finan]area
pentru [ase luni de zile pe cele trei
mari programe de dezvoltare sectoria -
l\, atunci vom fi at`t de aproape de greci
`nc`t vom vedea Acropole de partea
cealalt\ a Dun\rii. 

C\t\lin HOPULELE

Breaking
news la TVR

Falimentul vine prin po[t\
� asta nu `nseamn\ c\ proiectele deja implementate nu
pot fi continuate, ci doar c\ vor fi sus]inute financiar din
fonduri proprii
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Peste `nsemnul Cinemato gra fu lui
Victoria, cu vi[iniul s\u stins de vre -
me, s-a aruncat o chemare. B\tr`na sa -
l\ se preg\te[te de-o s\rb\toare pe l`n g\
care unii trec, al]ii cump\r\ timp pentru
o privire r\zlea]\. „Ia[ul `n s\rb\toare”,
ne spune p`nza pe care stau trei imagini
ale celor care au primit la Festivalul de
la Cannes de anul acesta premii `n nu -
mele pove[tii pe care au purtat-o de
atunci `n toat\ lumea. „Dup\ dealuri”,
filmul cu cel mai bun scenariu dup\
aprecierea francezilor [i cu o interpre -
ta re feminin\ pentru care Cristina Flu -
tur [i Cosmina Stratan nu au putut fi
a[ezate dec`t sub aceea[i lumin\, a ajuns,
`ntr-un fel, acas\. 

O pribegie spovedit\
Luciul sticlos al vitrinelor [i zum -

zetul aprins din Iulius Mall fur\, poa te,
din vorbele pe care regizorul [i actorii
[i le [optesc `nainte s\ intre `n sal\. ~n s\
acolo scaunele s-au f\cut deja toate cui-
buri pentru spectatorii care-[i ̀ ntorc pri -
virile c\tre ie[ire. Printre ei se ames te -
c\ regizorul Cristian Mungiu [i cei cinci
actori care par s\ `mp\rt\[easc\ acelea [i
curiozit\]i cu publicul. Pierdu]i `n `n -
tre b\ri, dup\ cuv`ntul de bun g\sit ros-
tit de regizor devenim cu to]ii invita]i,
nu doar spectatori. {i g`ndul acesta ca re
ne alint\ se r\t\ce[te, printr-un clipocit
`nfundat `n camera de proiec]ie, „dup\
dealuri”.

Acolo, la M\n\stirea „Dealul
Nou”, ajunge Alina, `n rolul c\reia re -
cunoa[tem o alt\ Cristina Flutur, rup -
t\ de sine, cu p\rul str`ns `ntr-o coad\
simpl\ [i r\v\[it\ de-un drum lung. Vi -
ne din Germania, de la munc\ [i-o a[ -
teap t\ acas\ Voichi]a, care `mprumut\
privirea albastr\ a Cosminei Stratan ca
s\ prind\ via]\. T`n\ra m\icu]\, `mbro-
bodit\ c-o n\fram\ neagr\ [i copila r\ -
t\ cit\ departe de cas\ se prind `ntr-o `m -
br\]i[are care taie vuietul ro]ilor de tren.
Iar pe noi ne sufoc\ deja de-un dor pe
care n-am [tiut m\car c\ `l avem. 

Cadrele par conturate `ntr-un alb-
negru fluid, c\ci culorile locurilor pe
care Cristian Mungiu le-a fotografiat
al\turi de echip\ se `ntrep\trund uneori
cu o ̀ ntunecime [i-o lini[te monahal\ ca -
re ne `nghea]\. Sala e plin\ de specta-
tori cumin]i. Cuvintele rostite de actori
pe-un grai at`t de firesc, decupat cu na -

tu rale]e din p\m`nturile Moldovei, ne
l\muresc prietenia sc\ldat\ `n necon-
cordan]e de caracter dintre Ali na [i Voi -
chi]a. O prietenie `ntre un suflet dur,
c\lit de singur\tate [i unul pios, supus
unei cre din]e care e mai presus de ori ce
dra goste. Pe fete le leag\ amintirile cal -
de ale orfelinatului a[a cum celor de pe
scaune li se str`ng frun]ile c`nd privir-
ile `ncearc\ s\ cuprind\ cadrele lungi [i
curate. Timpul e, pentru noi ca [i pen-
tru personajele `nfrigurate de [uierele
iernii, unul pe care nici un artificiu de
filmare nu l-a cr`mpo]it. S`ntem `n ace-
ea[i lume, dup\ acela[i ceas. 

O m`ntuire vinovat\
~mi hot\r\sc un interludiu [i tai ro la

filmului cu-n g`nd [i-o r\suflare. Ca `n -
tr-o caravan\ de-o sear\, regizorul [i
actorii, strecura]i de mult `n afara s\lii,
ajung la Cinematograful Victoria, `n -
tr-o mare de oameni `ntreb\tori, g\ti]i
ca de-o aniversare. Holul tapetat cu afi -
[e pe care Voichi]a `i m`ng`ie Alinei o
suferin]\ stins\ ̀ ntr-o ̀ ngenunchere. Du -
p\ acela[i ritual precum cel de-acum un
ceas, Cristian Mungiu transform\ spec -
tatorii `n oaspe]i la un spectacol rupt din
via]\. Povestea se reia, publicul o tr\ ie[ -
te `ns\ pentru prima dat\ `n sala rece
de la Victoria. 

Lucrurile se a[az\ la locul lor pe
ecran, `ntr-un confort st`ngaci ce sea -
m\ n\ cu fo[netul de m`ini [i de trupuri
pe scaunele tari ale cinematografului.
~ns\, `n luminile de Bine [i R\u pe ca re
le deslu[e[te filmul [i sub respira]iile
cal de ale spectatorilor, sala se `n c\l ze[ -

te. {i chiar dac\, vreme de c`teva mi-
nu te, ascult\m [i vedem povestea `n ca -
dre diferite, desincronizarea se uit\ [i
ea. A[a cum uit\ Alina de sine, pier -
z`n du-[i limpezimea [i arunc`nd-o `n
ceva ce personajele din juru-i str`ng `n
do u\ vorbe, „e tulburat\”. T`n\ra, adu -
s\ la m\n\stire de Voichi]a, intr\ `n lu -
mea ei s\rac\ [i `mbibat\ cu fric\, iar
spo vedania p\rintelui st`rne[te `ntr-
`nsa o boal\ care i-a dormit `n suflet de
cine-[tie-c`nd. 

„Voichi]`, eu numa’ pe tine te am [i
mie nici nu-mi trebuie altcineva”, m\r -
tu risea la `nceput Alina. Acum, `ns\, tul -
burarea e jucat\ nevrotic [i sf`[ie su fle -
tele din sal\, care-o privesc empatic pier -
z`ndu-se `ntre dragostea ei oarb\ pen-
tru Voichi]a [i suferin]a acesteia `n fa ]a
R\ului care pare s\-i fi furat prietena.
„Oa menii vin [i pleac\, numai Dum ne -
zeu e cu tine `ntotdeauna”. A[a r\s pun -
dea t`n\ra m\icu]\ `n fa]a r\zvr\tirii pe
care Alina a `mpl`ntat-o `ntre cele sfin -
te, printre crucile [i c\r]ile de ru g\ ciu ne
pe care maicile le adun\ cu palmele tre -
mur`nde. Un cutremur ce vuie[te [i-n
sal\, de teama unor `ntreb\ri pe care
scenele le nasc `n min]ile noastre. 

Pe holul cu ecou al cinematografu-
lui, fierbe o alt\ mul]ime [i st`rne[te un
g`ngurit agitat. Afar\ mai a[teapt\ `n
frig o mare de oameni. Ca [i cum n-ar
fi intrat niciodat\. ~n\untru, convulsiile
pove[tii aliniaz\ firele `n[irate de per-
sonaje vreme de dou\ ceasuri [i ju m\ -
ta te. ~n murmurul din `ntreaga cl\dire,
oglinda pe care ne-a pus-o regizorul `n
fa]\ se `ntoarce `ncet. Fr`n]i de re nun -
]a rea cu care ne-am d\ruit realit\]ii spu -
se de „Dup\ dealuri”, ne ridic\m doar
ca s\ mul]umim. Actorii [i regizorul ne
`ntorc aprecierea cu z`mbete [i `nchid
gala care i-a adus dinaintea noastr\. ~n
urma lor [i-a mul]imii care se-n gr\ m\ -
de[ te s\ respire aer de noapte [i po le -
mici, povestea `ncepe s\ curg\ din nou
pe ecran, iar timpul ei e, ca [i prima da -
t\, totuna cu al nostru.

Anca TOMA

~n cinematografele ie-
[ene au b\tut clopote

de premier\ vinerea tre-
cut\, pe 26 octombrie,
c`nd regizorul Cristian
Mungiu s-a `ntors acas\
cu o poveste c`nd lumi-
noa s\, c`nd `ntunecat\
de ad`ncimile dramei pe
care o deap\n\. „Dup\
dealuri” s-a a[ezat pe
ecra ne [i pe sufletele
spec tatorilor care au
umplut mai `nt`i sala de
la Cinema City, `ncep`nd
cu ora 18.00 [i `ntreg
Cine ma tograful Victoria
de la 19.00 ca s\ se cu -
tre mure de o emo]ie. Al\-
turi de ei, ac torii Cos mi-
na Stratan, Cris tina Flu tur,
Dana Ta palag\, Valeriu
Andre u ]\ [i Nora Covali
[i-au `ng\duit c`teva cli -
pe `n fa]a unor cadre `n
care personajele lor `m -
pletesc o n\scocire. {i-au
plecat la sf`r[it cu flori
pe bra]e [i cu priviri
str\lucind a recuno[tin]\.

De la Cannes la Ia[i, pe dup\ suflet

� datorit\ acestor trans-
form\ri, `nc\ de la pri -
ma edi]ie, Telejurnalul `n
noul format de la ora
20.00 [i-a dublat 
audien]a

� pe holul cu ecou al cine -
matografului, fierbe o alt\
mul]ime [i st`rne[te un
g`ngurit agitat � cadrele
par conturate `ntr-un alb-
negru fluid

La Cinema Victoria, prima proiec]ie a `nceput cu aplauze

Dup\ ce Televiziunea Ro m= n\
a fost nevoit\ s\ `nchid\ dou\ din-
tre posturile sale, TVR Cultural
[i TVR Info, s\p t\ m`na trecut\
au avut loc [i schim b\ri la nivel
de format. ~n primul r`nd, TVR 2
a fost nevoit s\ asimileze o parte
dintre emisiunile [i angaja]ii de la
proaspetele `n chi se TVR Cul tu -
ral [i TVR Info. ~ns\ cele mai mari
schimb\ri pot fi v\ zute la Te le -
jur nalul de pe pri mul canal al
Te leviziunii Rom=ne. Acestuia
i-a fost mutat\ ora de di fu zare, de
la „7 f\r\ 7” la ora 20.00.

~n primul r`nd modul de pre -
zen tare a [tirilor s-a schimbat.
Ati tu dinea sobr\ de p`n\ acum a
fost `nlocuit\ de una dinamic\,
vie, la fel ca imaginea `ntunecat\
c\reia i-a luat locul cadre largi [i
luminoase, asem\n\toare cu cele
de la CNN sau alte canale de [tiri
str\ine. P`n\ [i tonul `n care s`nt
prezentate su biec tele zilei a de ve -
nit calm [i a[e zat, adaptat `n func ]ie
de eveniment.

Datorit\ tuturor acestor trans-
form\ri, `nc\ de la prima edi]ie,
Telejurnalul `n noul format de la
ora 20:00, [i-a dublat audien]a.
Astfel, de la 351.000 de telespec-
tatori pe minut, c`]i urm\reau `n
medie [tirile TVR, s-a ajuns la o
audien]\ de 626.000 de telespec-
tatori pe minut. Altfel spus, rating-
ul a crescut de la 1,4 la 2,6.

Reu[ita angaja]ilor de la Te le -
vi ziunea Rom=n\ este cu at`t
mai meritorie, cu c`t ace[tia au
fost nevoi]i s\ reziste la presiunile
veni te din partea conducerii, la o -
chii a]in ti]i asupra lor din partea
institu]iilor de pres\ concurente,
dar [i la ame nin]\rile unor posi-
bile disponibili z\ri. Este adev\rat
c\ exist\ asem\n\ri `ntre modul `n
ca re este amenajat stu dioul Tele -
jur na lului de la TVR [i cel al
Observatorului de pe Antena 1,
iar informa]iile de pe ecran s`nt
pre zen tate `n acela[i mod ca pe
Re a li ta tea. ~ns\ aceste caracter-
istici au fost `mprumutate [i ele la
r`ndul lor de la posturile ameri ca -
ne, prin ur ma re nu i se pot impu-
ta Televiziunii Na]ionale ase m\ -
n\ ri le dintre Tele jurnal [i [tirile
de la concuren]\. Tot ce r\m`ne
de v\zut este dac\ mo derniz\rile
vor continua [i pentru ce lelalte
programe TVR.

Andrei MIHAI
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La frontiera maturit\]ii

Pe m`na cui l\s\m copiii la [coal\

E ca [i cum ai pleca la drum cu di -
na mita `n portbagaj. A[a s-ar putea re -
zu ma plecatul `n excursie cu o ga[c\ de
adolescen]i. A[a c\ profesorul ar trebui
s\ fie con[tient c\ f\r\ echipa de de za -
mor sare n-ai ce c\uta la drum. {i asta
au ar\tat-o accidentele din ultima vre-
me. Un copil s-a `necat la mare, asta du -
p\ ce profesorul care trebuia s\-i su -
pra vegheze nu era acolo [i pustii au
hot\r`t s\ fac\ baie `ntr-un loc neame-

najat. Apoi, `n cantonament, un `nota-
tor a hot\r`t s\ treac\ dintr-un balcon
`n altul [i a c\zut de la etaj. Sigur, [i
al]ii au mai f\cut asta, dar nenorocirea
s-a `nt`mplat. 

Plecat\ `n excursie la munte, o
pu[toaic\ a reu[it s\ dea na[tere celui
mai mare sexgate din istoria [colii ro -
m= ne[ti. Liceul „Jean Monnet” a
devenit cel mai cunoscut din ]ar\, cu e ti -
cheta de incubator de pu[time de bani
gata, iar profesorii de sport tineri `[i ca -
p\t\ ceva mai greu credibilitatea. Acum
c`teva luni, un grup de elevi de clase
mici ̀ [i petreceau seara ̀ n discotec\, sub
obl\duirea profesoarei care ar fi trebu it
s\-i supravegheze.

{i ultima nenorocire, cea din tren.
Nici una dintre nenorociri nu poate fi

pu se `n aceea[i oal\. Dac\ `n cazul b\ -
ia tu lui care a c\zut de la `n\l]ime, pro-
fesorul n-avea cum s\ stea prin rota]ie
`n camera copiilor, la „Jean Monnet”
a fost vorba de o consim]ire. La ne no -
ro cirea care s-a `nt`mplat la mare, pro-
fesorul nu trebuia s\-i lase s\ umble
prin sta]iune. ~n cazul fetei care a c\zut
din tren, c`]i dintre voi cred c\ un pro-
fesor trebuie s\ mearg\ la baie cu fie -
care elev, mai ales c`nd pu[tii s`nt clar
suficient de mari s\ mearg\ singuri. 

S-au f\cut `ntre timp noi regulamen -
te ale organiz\rii excursiilor. Grupurile
mari trebuie s\ aib\ [i un cadru medi cal,
la fiecare zece copii trebuie s\ fie [i un
profesor. Reguli de bun sim] de care se
]inea cont [i p`n\ acum. Mai greu este
s\-]i dai seama c\ elevii nu mai s`nt ce-
au fost, profesorii trebuie s\ fac\ fa]\

unor provoc\ri greu de imaginat. Parc\
niciodat\ diferen]a dintre genera]ii n-a
fost at`t de mare. ~n afara faptului c\
toate nenorocirile s-au `nt`mplat `n tim -
pul excursiei, nici una dintre `nt`m pl\ri
nu are acela[i protagonist ca vinovat. 

Mai degrab\ am face ceva ca, `n
[coal\, cultura civic\ s\ nu fie doar o
`n[iruire de legi. Securitatea s\ fie la ea
acas\ [i profesorii, ferici]i c\ s`nt pro-

fesori, nu s\ simt\ c\ se sacrific\ pentru
o cauz\ care nu mai exist\.

Luate separat, fiecare dintre ne no -
rocirile din ultimii ani au fost de fapt
ni[te nenorociri. Adev\rat, unele stupi -
de, care ar fi putut fi evitate. {i totusi,
nenorociri. 

Andreea ARCHIP 

� în cazul re gretatului
accident mortal se cer a fi
inventariate fisurile ce vin
dinspre cei implica]i 
� s-au f\cut `ntre timp noi
regulamen te ale orga-
niz\rii excursiilor. Reguli
de bun sim] de care se
]inea cont [i p`n\ acum

� mai degrab\ am face
ceva ca, `n [coal\, cul-
tura civic\ s\ nu fie doar
o `n[iruire de legi

Accidente, nenorociri,
`nt`mpl\ri...

Andreea ARCHIP

Tragediile din care se nasc dezbateri

Arunc\m cu vina `n toate direc]iile atunci c`nd vine
vorba despre responsabilitate. Dar ca zul liceenei

care a murit c\z`nd din trenul cu care se `ntorcea
acas\ din va can]\ ne-a f\cut s\ scoa tem din sertar o
dezba te re mai veche. C`t\ respon sabilitate cade pe
umerii unui profesor care se-n cu met\ s\ plece la
drum cu 30 de adolescen]i care par a face orice doar
s\ nu-l asculte? Sau vina este a noastr\, c`nd pro-
mov\m at`t de intens educa]ia non-formal\ f\r\ s\
avem resursele, fondurile [i experien]a de a o pune `n
practic\.

Legat de responsabilit\]ile cor-
pului profesoral, trebuie spus c\ o
bun\ parte dintre cerin]e s`nt formali -
zate, explicitate prin reguli [i norma-
tive de ordin legislativ sau didactic,
dar o alt\ parte ]ine de conduite di -
rec tivate de con[tiin]ele celor impli-
ca]i, de fiecare profesor în parte. Une -
le dintre acestea s`nt vizibile, identi-
ficabile direct la nivelul comporta-
mentelor afi[ate (lipsa de la ore, de -
ficien]e de proiectare sau de rea li za -
re a activit\]ilor), altele au o pre zen ]\
mai evanescent\, greu reperabil\ în
activit\]i, conduite, gesturi de tot fe lul.
A[a înc`t, presta]ia unui profesor es te
ghidat\ de un corpus deontologic com -
plex, ce nu poate fi u[or de opera ]i o -
na lizat, de m\surat, de monitorizat.

Cele mai clare responsabilit\]i s`nt
explicitate la nivelul activit\]ilor din
sala de clas\. Din acest punct de ve -
de re, de ceea ce se înt`mpl\ în acest
perimetru r\spunde, în mod deplin,
cadrul didactic. C`nd se trece spre
activit\]ile extracurriculare, respon-
sa bilit\]ile se împart, devenind mai
fluide, mai elastice prin distribuirea
spre anumi]i factori: [coal\, p\rin]i,
institu]ii, loca]ii, prilejuri care fa ci li -
tea z\ astfel de extensii educative.  În
cazul unei excursii, de pild\, respon-
sabilit\]ile nu dispar, ci s`nt îm p\r ]i te
înspre mai multe comandamente. Chiar
dac\ activitatea este patronat\ de [coa -
l\, date fiind implica]iile unei astfel de
ie[iri, se iau m\suri de precau]ie prin
l\rgirea explicit\ a responsabili t\ ]i lor

între parteneri într-un mod consen-
sual. Profesorul abilitat s\ realizeze
o activitate de acest tip trebuie s\
aib\ acordul conducerii [colii, dar [i
al p\rin]ilor, pe de o parte (se încheie
cu ace[tia un contract în toat\ regula,
evoc`ndu-se profilul activit\]ii, dura-
ta, obliga]iile [i constr`ngerile p\r ]i lor,
asumarea consecin]elor), dar [i al in -
stan]elor care preiau par]ial sau fa ci -
liteaz\ derularea acestui fel de activi -
tate, pe de alt\ parte (transportatori,
hotelieri etc.). În acest caz, de apa ri -
]ia unei disfunc]iuni va r\spunde nu
numai [coala, ci [i acea instan]\ care
era angajat\, prin contract, de buna
derulare a ac]iunii. Se merge pe ide ea
unei partaj\ri, dat\ fiind contribu]ia
mai multor agen]i pentru a duce la bun
sf`r[it o ac]iune educativ\ mai com-
plex\, multidimensional\, multifacto -
rial\.

Ca s\ fiu mai concret, în cazul re -
gretatului accident mortal, prin des -
chi derea u[ii vagonului ce a cauzat
decesul unei eleve, se cer a fi inven-
tariate fisurile ce vin dinspre factorii
implica]i, de la cei imedia]i spre cei
îndep\rta]i fa]\ de eveniment: res pon -
sabilii în asigurarea securit\]ii teh ni ce
a respectivului mijloc de transport,
persoana în cauz\ care nu a respectat
un instructaj al profesorului sau nu a
fost destul de precaut\ în raport cu
un sistem tehnic necunoscut (sau de -
fect, incorect manevrat), responsa bi -
lul de grup – profesorul ce trebuia s\
realizeze un instructaj, direct [i la

obiect, privind conduita elevilor pe
parcursul ac]iunii, ori nu a vegheat
sau intervenit oportun în cazul unei
dispersii a grupului, [coala ce a per-
mis un excurs didactic ne-explicitat
sau ne-normat suficient în raport cu
beneficiarii-elevi. Al\turi de aceste
instan]e mai putem ad\uga factori
mai îndep\rta]i, dar care ar fi putut
concura la configurarea unei „po tri -
viri” nedorite, de acest fel: p\rin]ii,
ca re nu [i-au responsabilizat suficient
proprii copii în leg\tur\ cu evitarea
eventualelor pericole, conducerea [co -
lii sau inspectoratul care au permis o
ac]iune insuficient preg\tit\ sau ris -
can t\, sistemul de înv\]\m`nt ce fa -
ci liteaz\ libert\]i riscante din punct
de vedere ac]ional [i didactic, con-
textul grupal [i comunitar ce nu dis-
pune de p`rghii reactive [i corective.

Dincolo de tragismul acestei
înt`mpl\ri, nu putem s\ nu regret\m
faptul c\ s-a ajuns la curmarea unei
vie]i din cauza unor vini secven]iale,
sumate, dispersate. Nu de g\sirea vi -
no va]ilor s`ntem interesa]i, ci de
asumarea responsabilit\]ilor în per-
spectiv\. Consecin]a ar fi ur m\ toa -
rea: este obligatoriu ca fiecare factor
s\ [tie ce are de f\cut în raport cu o
zon\ de responsabilitate prescris\ [i
s\-[i fac\ treaba p`n\ la cap\t. C\ci
altfel, e suficient s\ apar\ o singur\
de ficien]\, în acest „lan]” de obli ga -
]ii, pentru ca un eveniment nefast s\
se produc\.

Constantin CUCO{

Profesor universitar doctor [i
director al Departamentului pentru
Preg\tirea Personalului Didactic la

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i

Grani]ele dintre norme 
[i responsabilitate

� nu putem s\ nu regret\m faptul c\ s-a ajuns la 
curmarea unei vie]i din cauza unor vini secven]iale,
sumate, dispersate

Constantin CUCO{
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OPINIA DE LA CENTRU

S-a întîmplat ce trebuia s\ se
întîmple, [i niciun cet\]ean cum-
secade nu poate zice c\ n-a fost pre-
venit. România a trecut la ora de
iar n\, ceea ce înseamn\ c\, în di -
minea]a zilei de duminic\, ora 4 a
devenit ora 3. Au fost date înapoi
ceasurile gre oaie din g\ri sau pie]e
publice, precum [i de[tept\toarele
kitschoase, de corate cu g\ini care
ciugulesc la fiecare secund\. Te -
lefoanele mobile de[tepte s-au dat
singure înapoi, la c\p\tîiul poseso-
rilor f\r\ de griji.

Toate buletinele de [tiri au a nun -
]at, ca în fiecare an, c\ CFR a dis-
pus oprirea trenurilor în cele mai
apropiate sta]ii, pentru a regla pro-
gramul circula]iei. A[adar, din punct
de ve dere institu]ional, ora asta n-a
existat: a fost topit\ cu totul în ne -
mi[ care. Iar orice român responsabil

– c\  l\tor CFR sau nu – s-a odihnit
cu o or\ în plus, înaintea unei s\p -
t\mîni în   c\rcate. M\ consider un
bun român, a[a c\ am dormit pe rup -
te.

Într-o duminic\ atît de lung\, r\ -
mîne totu[i timp pentru o gr\mad\
de chestii: pîine cu unt, ceai negru
cu lapte, Dilema Veche citit\ pe s\ -
rite, dup\ regula personal\ (pagina
24, a poi 3, 12, 19, cu revenire la 11
[i sta ]ionare la dosarul s\pt\mînii),
vreo treizeci de pagini de jurnal or -
wellian pîn\ dup\ prînz.

Am avut destul timp cît s\ m\
mir pe îndelete de obiceiul scriitoru-
lui bri tanic: în iulie [i august 1939
interca leaz\, între relat\ri despre
apro  pi erea unui crunt r\zboi, am\ -
nuntele vie]ii tihnite de la Wal -
lington, acolo unde cultiv\ legume.
Cre[te g\ini [i dou\ capre botezate

Muriel [i Kate. Pe 4 august, Or -
well scrie: „Am mai dezgropat ni[te
cartofi noi. (...) Azi diminea]\ am
v\zut iar g\ina pierdut\”. Iar cîteva
rînduri mai încolo no  teaz\ c\ o edi-
tur\ german\ i-a ce rut s\ scoat\ din
cartea pe care ur meaz\ s\ i-o pu -
blice „anumite re feriri f\r\ menaja-
mente la Hitler”, precum [i „un pa -
saj de aproximativ o pagin\, care su -
gereaz\ c\ r\zboiul e iminent”. Mai
încolo, cînd mitra li erele [i bombar -
dierele încep s\-[i fa c\ treaba peste
tot în lume, scriitorul descoper\ în
iarba din fa]a casei un miriapod fos-
forescent, „cu multe picioru[e sub -
]iri pe fiecare parte [i un soi de an -
tene pe cap”. E o tehnic\ sim pl\ de
supunere a timpului is toric: Or well
îl opre[te în cea mai a propiat\ sta]ie,
adic\ propria gr\din\.

A r\mas vreme [i pentru televi-
zor: dup\ cîteva scene de come-
dioar\ american\, cu un ratat care

încearc\ s\ cucereasc\ o coleg\ din
gimnaziu [i o bucat\ de concurs
muzical între anti-talente, dau de un
jurnal de [tiri. Ca orice român res -
ponsabil, caut s\ fiu informat. Aflu
c\ mîine vor fi 12 grade Celsius la
Tulcea [i c\ un in stitut belgian pen-
tru securitate rutier\ anun]\ c\ schim-
barea orei duce, în fiecare an, la
cre[terea num\rului de accidente,
pentru c\ [oferii se adapteaz\ greu.
Tot acum se inaugureaz\ cic\ se -
zonul furturilor din locuin]e, „pen-
tru c\ ho]ii au o or\ în plus pentru a
sparge case”. În acela[i material, un
studiu al Universit\]ii din Liege
avertizeaz\ c\ schimbarea înmul -
]e[te depresiile [i recomand\ plim -
b\ri în aer liber. Un cet\]ean respon-
sabil se bucur\ de ora de iarn\, dar
cu m\sur\. 

Vlad ODOBESCU
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Vizavi de Palatul CEC, unde
Calea Victoriei [erpuie[te `n jos
`n gust\, `n fiecare zi, tanti Maria
a prinde lum`n\ri. E ca [i cum ar
face asta, `ntr-un fel pentru sine,
`naintea marii plec\ri. {i totu[i, `n -
d`rjirea ei de a veni zilnic la poarta
bisericii Zl\ tari e mai mult dec`t
un soi de iz b\vire personal\. C`nd
se sting lu m`n\rile celor mul]i, vii
sau mor]i, tanti Maria le rea -
prinde sfios, l\ s`ndu-te s\ `n]elegi
c\ `i e foame. 

De ceva vreme, la una din cele
mai vechi biserici ale Capitalei,
apar]in`nd pe vremuri unui han bu -
cure[tean, `ntre str\zile Lipscani [i
Stavropoleus, m`na Sf`ntului Ci -
prian i-a fost `ntins\ [i ei c`nd a
che mat-o pe l`ng\ oamenii ce intr\
la Zl\tari. Tanti Maria e un om
sfios. Bag de seam\ c\ a[a trebuie
s\ fi fost dintotdeauna, din mo -
ment ce nu se amesteca nici cu cer -
[etorii de r`nd, vulgari, care-]i bag\
m`na `n geant\, nici cu trec\torii
gr\bi]i, apa ritici, curio[i, de prin
fa ]a bise ricii. Ea are c`teva locuri
ale ei, un de doar se a[az\, chircit\
`ntr-o hai n\ veche de l`n\, uzat\ de
ploaie, `n c`t i se v\d doar ochii.
M`na ei nu e `ntins\ [i nu spune o
poveste. C`nd plou\ sau ninge st\
ghemuit\ `n frig, pe un scaun, [i se
`nc\lze[te l`ng\ lum`n\ri, de[i nu
sunt at`t de multe, pentru c\ nu
prea se `nghesuie nimeni s\ vin\ s\
le-aprind\. ~[i trage haina mai bine
pe [ale, [i-n m`ini sprijin\ o plas\
de p`nz\ neagr\, sper`nd c\, poate,
p`n\ spre sear\ va avea cu ce s-o
um ple. Nu-]i cere poman\, dar da -
c\ o faci ridic\ doar ochii din p\ -

m`nt [i-]i mul]ume[te clipind. ~ntr-
un fel, tacit, te asigur\ c\ lum` -
n\rile tale vor arde p`n\ la ultima
pi c\tur\ de cear\, `ntr-un soi de
troc nonverbal. 

~n zilele `nsorite se a[az\ sus,
`n pridvorul de piatr\, chiar l`ng\
in trarea `n biseric\, departe de fe -
meile postate ciorchine pe l`ng\
gard, f\c`nd `n fond acela[i lucru
ca [i ea, dar mult mai pe fa]\, de
parc\, cumva, s-ar dezice de tot ce
e ]ip\tor [i vulgar. ~ntr-un fel, res -
pect\ locul, exprim`nd prin t\cere
ceea ce doar Dumnezeu [i oamenii
prin care vorbe[te [tiu c\ ar avea ea
nevoie. ~n felul acesta, de[i pri -
ve[te doar `n jos, m`ini elegante,
pi cioare `nc\l]ate dup\ ultima
mod\, unele chiar destul de mo -
des te, se opresc [i `i umplu pla sa,
pe care ea o deschide pe jum\ tate,
cu m`ncare, cu-n leu, c-o ico ni]\. 

A[a cum a fost z\mislit\ din
na[ tere, foarte mic\ de `n\l]ime (a -
tunci c`nd se urc\ pe pridvor nici
nu atinge asfaltul cu picioarele) se
`ndreapt\ `ncet, dar hot\r`t `n spa -
tele locului de aprins lum`n\ri. A -
co lo, s-ar spune, e biroul ei secret.
~[i neteze[te hainele, potrive[te ba -
ticul [i scotoce[te prin plas\ dupa
b\nu]i. ~i scoate [i-i pune la piept,
mai aproape de inima peste care au
trecut mai bine de 70 de ani. Apoi,
`ntr-un soi de con[tiinciozitate
l\untric\, verific\ toate lum`n\rile.
Dac\ au flam\. Dac\ nu. 

Iar toate astea, `ntr-un ritual
care sf`r[e[te prin a-[i cump\ra [i
ea dou\ lu m`n\ri, din interiorul
bisericii, doar ca s\-I mul]umeasc\
Celui de Sus c\ [i azi a mai trecut
o zi [i n-a murit de foame. 

Diana ROTARU

Diana ROTARU este 
senior editor la 
„Opinia veche”

Tanti Maria din poarta Zl\tari

Dac\ e[ti un p\rinte din prima
genera]ie, atunci ̀ n toate c\r]ile co-
lorate despre cum s\-]i cre[ti o -
dras la se repet\, pe r`nduri multe,
cu tot at`t de multe cuvinte: s\ nu-i
mituie[ti. „Dac\ e[ti cuminte, `]i
dau o bomboan\” e o gre[eal\ e -
sen ]ial\. {i atunci, cum [tie copilul
c`nd face bine. Dac\ `i explici de
la ̀ nceput faza cu binele [i r\ul, n-ar
trebui ca o fapt\ pe placul ma mei
s\ aib\ gust dulce, de zmeur\ sau
de ciocolat\. 

~ntr-un manual despre cum s\
faci sistemul de educa]ie s\ mear -
g\, lipsa mitei ar trebui s\ fie o
lec]ie. Ecaterina Andronescu `n -
s\ s-a g`ndit c\ dac\ le d\ chiar din
aceast\ toamn\ elevilor de la [coli -
le profesionale o burs\ de 200 de
lei pe lun\, `i face s\ vin\ cu mai
mul t\ poft\ la [coal\. Ini]iativa, de
l\udat, dac\ era f\cut\ `nc\ din va -
r\, c`nd se mai f\ceau `nscrieri. A -
cum nu mai poate convinge pe ni -
meni s\ schimbe liceul, dec`t prin
transfer. {i de ce s\ le dai elevilor
bani dac\ n-au f\cut nimic dec`t s\
mai vin\ la [coal\ [i s\ `nve]e o
meserie, lucru care poate fi socotit
deja un beneficiu? De ce ar trebui

s\ primeasc\ aceia[i bani [i cel
care se t`r`ie cu 6 media general\
prin [coal\, dar [i cel care pluseaz\
cu 20 de absen]e [i cu o corigen]\,
dou\? Are motivele ei Ecaterina
Andronescu, asta e sigur. 

Dac\ nu le d\ burse, le d\ e-
book-readere. De toat\ lauda, asta
p`n\ c`nd vor `ncepe pu[tii s\ arun -
ce cu ghiozdanele unul `n capul al -
tuia p`n\ noile manuale s-or face
]\nd\ri. 

Dar dac\ le-ar da copiilor de la
]ar\ b\nu]i de navet\ sau m\car o
bi ciclet\ [i un ajutor acolo de c`]i -
va leu]i, dac\ se duc la liceu? Sau
poate, ar fi interesant dac\ [colile
care au toalet\ `n curte ar fi modi -
ficate. {i din milioane de eu ro cu
ca re s-ar cump\ra tablete, s-ar mai
da profesorilor m\car c`te 200 de
lei la salariu? Fac pariu c\ ar fi
mul]i `n stare s\ scrie manualele
cu m`na lor. Dac\ ai vrea s\-i faci
un bine `nv\]\m`ntului rom=nesc,
nu i-ai pune tichie de m\rg\ritar, ci
le-ai da am\r`]ilor de la catedr\
bruma de respect pe care o merit\.
{i fac pariu, c\ nici zidurile, nici
ma nualele roase, nici uniformele
n-ar mai conta. Ci spiritul din cla -
se, spune un ministru al c\rui nu -
me a ajuns acum sinonim cu di -
plomele f\r\ valoare. 

Andreea ARCHIP

Cum s\ ne mai mituim copiii
Bucure[tean f\r\ cauz\

Au fost date înapoi ceasurile gre oaie din g\ri sau pie]e publice

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

Vlad ODOBESCU este 
senior editor la 
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Jurnal din capital\

� m`na ei nu e `ntins\ [i
nu spune o poveste

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

� nici zidurile, nici ma -
nualele roase, nici uni-
formele n-ar mai conta

Trenurile au fost opprr ii tt ee   `̀ îî nn ccee ll ee   mmaaii

„Te-a durut? Cînd ai coborît
din ceruri?”, asta era una dintre
re  plicile siropoase de ag\]at. Nu -
mai c\ acum i s-a potrivit la fix lui
Felix Baumgartner, pa ra [u tis tul
care a s\rit de la 39 de ki lometri
altitudine. La fel ca ce le lalte cîte-
va milioane de oa meni, m-am ui-
tat la saltul austria cului, s\ v\d da-
c\ va reu[i s\ spar g\ toate recordu-
rile pe care [i le-a pus în cap. Nu
mai [tiu dac\ a spus, la fel ca Arm-
strong, „un pas mic pentru om, un
salt uria[ pentru ome nire”, dar re -
cu nosc c\ m-am emo]ionat cînd
l-am v\ zut cu pi ci oarele pe curbu -
ra P\ mîntului, urmînd s\ fa c\ cel
mai nebunesc lucru al vie ]ii. Nu
cred c\ era pre g\tit pentru luc rul \la;
oricîte an tre namente ar fi f\cut îna -
inte, cei de la Red Bull sigur nu
i-au ofe rit, în timpul si mu l\ rilor, o
pano ra m\ cu P\m`n  tul, la scar\
rea l\. 

Alexandru Nicolau, cam pio-
nul mondial la para[utism în 2010,
a fost cel care a comentat pe un
post de televiziune acest eve ni -
ment. În urm\ cu ceva timp, la
Clinceni, am înv\]at chiar de la el
ce înseamn\ s\ fii dependent de s\  -
ritul din avion. Mi-am dat sea ma
c\ nu po]i în]elege para [u tis mul pe
deplin, dec`t dac\ sim]i [i tu str`n -
sorile chingilor din jurul pieptul [i
nu-]i la[i pi cioarele s\ a tîrne în afa-
ra unui avion, care zboa r\ cu vreo
cîteva sute de kilo metri pe or\.

Am urcat, împreun\ cu el [i al]i
trei para[uti[ti, la aproape 3500 de
me tri în\l]ime. De cum s-a des chis
u[a avionului, zgomotul metalic al
elicilor a fost înlocuit de vu ietul
ae rului care invadase cabina, iar în
urm\toarea secun d\ îl v\d pe Alex
cum se sprijin\ de-o ba r\ din afa ra
avionului [i `[i las\ tru pul s\ cad\.
„Cînd sari, nu trebuie decît s\ î]i
la[i picioa rele în spa te [i s\-]i ri dici
capul”, mi-a spus instructorul, cu
vreo ju m\ ta te de or\ în urm\ [i la
trei ki lo metri mai jos. M-am uitat
la te ni[i s\ v\d dac\-s legate [ire-
tu  ri le – chiar n-a[ fi vrut s\-i pierd
pe la Clin ceni - [i am pornit înotul
prin tre curen]ii de aer, cu o vi te z\
de 200 kilometri pe or\. 15 se cun-
de a durat saltul în gol, timp be re  -
chet în care am f\cut ni[ te tum be [i
o para[utist\ se d\ d  ea mare, ar\ -
tîn du-ne o serie de acro ba]ii. Am
în  tins mîna dup\ ea, îns\ nu am re-
u [it decît s\ m\ pocnesc pe mine în-
sumi, din cau za vi tezei prea mari.

Adrenalina î]i limpeze[te gîn  -
durile [i ui]i de gravita]ie, de pa ra-
[u ta care s-ar putea s\ nu se des chi-
d\ sau de posibila intersec]ie cu un
stol de p\s\ri. R\mîi cu gura des  -
chis\ [i nu clipe[ti deloc, de team\
s\ nu pierzi vreun peisaj fabulos. „E
o poezie în aer”, m\r tu ri sea para [u-
tistul Alex. Îi dau drep tate în tru to -
tul, dar acum m\ în treb ce ar pu tea
spune Felix, dup\ cei 39 de ki lo -
metri s\ri]i. Pentru el, si gur e mai
mult decît poezie.

George GURESCU 

Hai-hui la kilometrul 0

N\zdr\vanii
din cer

� în]elegi para [u tis mul
dac\ sim]i str`nsorile chin-
gilor din jurul pieptului 
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Evenimentul
s\pt\m`nii

~n perioada 29 octombrie-3
noiembrie va avea loc a XVI-a
edi]ie a Festivalului Mu zicii
Rom=ne[ti.

Vor fi sus ]i nute concerte
simfonice [i ca merale, cu pri -
me audi]ii [i un simpozion na -
]ional de mu zicologie.

CONCERT

Dintr-o mie de CD-uri

~n 2008, trupa Sabaton p\rea s\
fi ajuns `ntr-un punct mort `n leg\ tu r\
cu stilul de a povesti `n versurile lor
doar despre evenimentele Pri mu lui
[i ce lui De-al doilea R\zboi Mon -
dial. Ca un fel de scuz\, noua lor
com pi la ]ie nu numai c\ a fost `nregis-
trat\ `n do u\ lim bi, englez\ [i sue de -
z\, dar pa re s\ fi g\sit [i o poveste ca-
re s\ lege toate piesele, astfel av`nd
[i o oareca re for m\ narativ\.

CD-ul „Carolus Rex” prezint\ `n
cele 11 c`ntece o parte din is  toria Sue -
di ei, de la regele Gustav Adolf al
II-lea, p`n\ la destr\marea imperiului
care devenise aceast\ ]ar\ `n secolul
XVII-lea [i al XVIII-lea. Primele
pie se, precum „The lion from the
North” [i „1 6 4 8” `i fac pe fani s\
asculte compila]ia at`t pentru poves -
tea sa c`t [i pentru muzica `n sine. Jo -
cul ritmic [i dur al claviaturii [i chi-
tarei `n re la]ie cu scenele de lupt\ [i
r\z boi des crise `n versuri creeaz\ `n
mintea as cult\torului un adev\rat film
de ac ]iune.

Dup\ vreo 20 de minute, `n sce n\
intr\ un nou personaj, regele Char les
al XII-lea sau Carolus Rex, du p\
cum i-a fost latinizat numele. Pie sa cu
a cela[i titlu prezint\ urcarea a ces tuia
pe tronul Imperiul Suedez [i ho t\ r` -
rea cu care t`n\rul [i neexperimen ta tul
con duc\tor `[i `ndrum\ trupele `n cu -
ce  rirea nordului Europei. „Pro ved
in battle, lead my men to victory”
(„M-am do vedit `n lupt\, mi-am con-
dus oa menii spre victorie”). Asta p`n\
la c`n te cul „Pol tava”, care mar chea z\
fi nalul albumului, dar [i a po ve[tii

regelui suedez, „Swedish soldiers
met their bane” („Solda]ii suedezi
[i-au `nt`lnit blestemul”).

Ultimele dou\ piese s`nt balade
cu ton sumbru, dar a mestecate cu un
strop de joc de chita r\ [i bas dau un
sunet e nergic care lip se[te uneori din
astfel de piese rock. „Long live the
king” („Tr\  iasc\ re ge le!”) `l condu ce
pe mo  nar hul nordic pe ultimul s\u
drum spre groap\ `n timp, iar „Ruina
Im pe rii” mar cheaz\ mo men tele fina le
ale Im  periului Sue dez, considerat
odat\ una din cele mai mari puteri.
„Our king dom is bleeding. The ban-
ner stands ablaze” („Regatul nostru
s`n ge reaz\. Dra pe lul este `n fl\ c\ ri”).

„Carolus Rex” p\streaz\ [i chiar
`m bun\t\]e[te sunetul „metal” al tru-
pei, iar prin felul inovativ `n care se
joac\ cu melodiile creeaz\ o adev\rat\
„urzeal\ a tronurilor” muzical\.

Paul ANDRICI

Imperiul pe sonate rock

Sabaton — „Carolus Rex” (2012)

„Dac\-]i ascul]i inima [i ai curaj
s\-]i `nfrun]i temerile po]i `nvinge ori -
ce tradi]ie.” Acesta este mesajul fil -
mu lui „Brave”, anima]ie creat\ de
Dis ney `mpreun\ cu Pixar, colabo-
rarea care a mai dat na[tere `n trecut
unor filme apreciate de publicul larg.
Prota gonista pelicu lei animate este
Me rida, o fat\ cu p\rul ro[u, v`lvoi
[i cre], care se revolt\ la fiecare

`ncercare a mamei sale de a o deter-
mina „s\ se comporte ca o ade v\ rat\
prin]es\”. {i-ar fi dorit s\ se nasc\
b\iat, s\ poat\ c\l\ri prin p\ duri [i
peste [esuri, s\ poat\ trage cu arcul [i
s\ nu-[i fac\ griji de bunele mani e re
sau de ]inut\. ~n schimb trebuie s\
as culte [i s\ respecte toate lec]iile pri -
mite de la mama sa, regina vi king\.

Tat\l s\u, regele, un lupt\tor is -
cusit [i temut, e cel care i-a d\ruit
pri mul arc [i cel care a `nv\]at-o s\
ni mereasc\ mereu ]inta. {i-a pierdut
unul dintre picioare `n timp ce se lup -
ta cu un urs, de aceea `i v`neaz\ [i `i
ur\[te, dar poveste[te tuturor des pre
lupta cu „bestia” care i-a r\pit un
picior. Ceilal]i membri ai familiei

s`nt trei b\ie]i ro[ca]i, energici ca
ni[te mici titirezi, dar care `nde pli nesc
orice misiune da c\ r\s plata e su fi -
cient de dulce.

Via]a oarecum lini[tit\ a fetei cu
p\rul de foc ia `ns\ o alt\ turnur\ o -
dat\ cu aflarea ve[tii c\ prin]ii celor
trei regate vecine `i cer m`na [i c\
tre buie s\ accepte cererea unuia din-
tre ei. Intr\ `n competi]ie la concur-
sul de tir care are ca premiu m`na sa
[i c`[tig\, `ns\ este obligat\ totu[i s\
a leag\ pe unul din mo[tenitorii re ga -
te lor vecine. Din acest motiv fuge de
acas\, iar dup\ un galop prin p\ durea
`mbr\]i[at\ de `ntuneric [i umbre este
condus\ de c`teva spirite albastre la
o vr\jitoare. Dorin]a Meridei ca ma ma

sa s\ se schimbe este transformat\
`ns\ `n blestem, iar singura modalita te
de a-l rupe este aceea de a se `mp\ca
[i de a lucra `mpreun\ cu regina.

Filmul nu impresioneaz\ prin po-
veste, tema filmului, prin]esa care do-
re[te s\ aib\ control deplin asupra vie-
]ii sale [i care vrea s\ scape de con-
str`n ge ri le tradi]iei, fiind una destul de
uzat\. Cu toate acestea pelicula atra ge
da to rit\ calit\]ii imaginii, a comicului
de situa]ie inspirat [i a muzicii fo lo -
site. Iar dac\ toa te acestea nu s`nt su fi-
ciente, distri bu]ia vocilor e foarte bine
aleas\, ofe rind un plus de realism.

Andrei MIHAI

Stop cadru Blestemul unei dorin]e

Alphonse Daudet ne las\ s\ `n-
]e legem c-arti[tii n-au cum s\ fie
fe rici]i `n dragoste. Ei iubesc p\ti -
ma[, intens, [i, aidoma unei fl\c\ri,
pa siunea arde tot p`n\ mistuie [i p\ -
m`ntul. Tr\iesc mereu `n prezent [i,
prin urmare, le displace viitorul. Ca
o cium\ bubonic\, acesta le consu -
m\ fiin]a [i `i las\ goi pe interior,
`n tr-o imposibilitate de a crea, a[ -
tept`ndu-[i moartea ca pe-un colac
de salvare. {i-aceast\ cium\ e-ntru-
pat\, cu puternice accente de miso -
ginism, `n so]iile acestor arti[ti. 

Femei simple, frumoase `n ti -
nere]e care, `ns\, dup\ ce li s-a ofi -
lit trupul, mintea nu a mai fost su fi-
cient\ pentru a g`dila orgoliul crea -
tor al pictorilor, poe]ilor, scul pto -
rilor cu care s-au c\s\torit. {i puse ̀ n
fa]a maniei creatoare a b\r ba]ilor,
so ]iile s`nt portretizate ca fiind ade -
v\rate scorpii, trupurile fiind doar ur -
nele unui suflet pu tred. Ele nu `n -
]eleg, nu `ncearc\ s\ `n]eleag\, s`nt
la un alt nivel [i, prin urmare, re -
curg la ur\ [i le taie a cestora elanul
creator. „~n fa]a de zacordului intim
[i persistent, a ne ghiobiei acestui cre -
iera[ de pui[or, umflat [i vid ca o
gogoa[\, el t\cea resemnat”. 

~ntr-un fel, arti[tii arti[tii devin
victime ale propriei lor vanit\]i. Ce-
le 12 povestioare ale lui Alphonse
Daudet s`nt scrise `ntr-un stil lu -
dic, moralizator, concluzia fiind, mai
mereu, c\ o c\snicie ̀ ntre un artist de
succes [i o femeie frumoas\ este o

piatr\ de moar\ pentru am`ndoi. Pri-
mul nu g\se[te ̀ n bra]ele femeii lim -
pezimea pe care i-o aduce cre a]ia
sa, `n timp ce ea se pierde `n idei le
celui care a fermecat-o prin felul
s\u misterios de a fi. „~n r\ceala [i
limpezimea teribil\ a ce ru lui parizi -
an, nefericitul `[i d\du sea ma c\ so -
]ia sa era proast\, fatalmen te proas -
t\. Acei frumo[i ochi neg ri, pierdu]i
`n reverii infinite, nu rulau ni ci o
idee `n undele lor catifelate.”

{i `n pove[tile `n care nu se
con sum\ unul pe altul, so]ii tr\iesc
am`n doi o stare de ignoran]\. El o
prime[te pe ea `n via]a sa prin pris-
ma copilului pe care l-au z\mislit
`m preun\, sau ea `l accept\ pe el [i
`l face suficient de fericit `nc`t s\
aib\ libertatea de a se bucura de
po zi]ia social\ pe care a c\p\tat-o. 

~n viziunea lui Daudet, convie -
]uirea ideal\ `ntre un artist [i so ]ia
sa este autoflagelarea.

C\t\lin HOPULELE

� jocul de chita r\ [i bas
dau melodiilor un sunet
e nergic

� via]a lini[tit\ a fetei cu p\rul de foc ia `ns\ o alt\ tur-
nur\ o dat\ cu aflarea ve[tii c\ trei prin]i `i cer m`na

„~n album se reg\sesc istoria,
r\zboiul [i emo]ia pe care
muzica le aduce la via]\”

metalunderground.com

Cele 12 
scorpii

� so]iile s`nt la un alt
nivel [i le taie arti[tilor
elanul creator
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GEMENI: Vrei s\ pleci
cu Erasmus, dar nu [tii nici o
limb\ str\in\. Nu-i nimic,

`ncearc\ un semestru la B\l]i sau Chi -
[in\u.

LEU: Nu prea `]i su -
por]i colegii de an, a[a c\ ai
`nceput s\ le sugerezi c`t

mai subtil s\ plece to]i cu burse
Erasmus.

FECIOAR|: Vrei s\
stai degeaba, dar colegii nu
te las\. ~]i fac lucruri `ngro -

zitoare, cum ar fi s\ te trezeasc\ [i s\ te
trimit\ la [coal\.

BALAN}|: Nu stai
prea bine cu m`ncarea, dar
ai auzit c\ e mult\ varz\ ex -

pus\ prin Gr\dina Botanic\. Nu te
omori dup\ salate, da’ merg la foame.

SCORPION: Dumini -
ca trecut\ s-a schimbat ora.
Nu conteaz\ c\ s-a dat

`napoi [i nu `nainte, tot e motiv destul
de bun s\ lipse[ti de la primul curs.

S|GET|TOR: De fie -
care dat\ c`nd pleci din ca -
mer\, `]i dispare un borcan de

zacusc\. {tim c\-]i plac colegii de c\ -
min, dar pune lac\t la dulap.

CAPRICORN: Tot `]i
fur\ colegii de camer\ par-
fumurile. Vezi c\ s`nt ni[te

fio le cu miros de ou\ stricate la magazi -
nul de glume.

V|RS|TOR: Colega
care st\ `n spate se tot joac\
`n p\rul t\u. De fapt se antre-

neaz\ pentru examen, `nfige fi]uici.
Tunde-te.

PE{TI: Te-ai g`ndit ca
de Halloween s\ te costu -
mezi `n para[ut\, a[a c\ ai

`mprumutat ni[te haine de la colega de
camer\.

BERBEC: Te enervea z\
gropile din Ia[i. De fiecare
dat\ c`nd ie[i afar\ pierzi

un pantof sau un deget de la picior.

TAUR: Te-ai s\turat de
lucr\rile din Funda]ie, dar te
bucuri c\, `n caz c\ nu

prinzi c\min la anu’, pasajul va fi un
loc bun [i c\lduros de dormit.

RAC: Te-ai `mb\tat azi
noapte [i ai c\zut de la geam.
Noroc c\ stai la etajul al doi -

lea [i mereu e un boschetar pe sub fe -
reastra ta.

E drept c\ Molde, de[i se bate
pentru primul loc din Norvegia, a
venit la Bucure[ti o echip\ care
avea media de v`rst\ pu]in peste 20
de ani. Neexperimenta]i, timora]i,
p`n\ [i jurnali[tii din presa scandi-
na v\ nu se temeau doar de o `n -
fr`ngere ci [i de un scor dezastruos.
Scor care se putea realiza, pentru c\
Steaua a jucat ca `n curtea [colii.
To]i ̀ nainte, to]i ̀ napoi, centr\ri din
toate unghiurile, [uturi de la orice
distan]\ [i, lua]i pe sus de viteza ste -
li[tilor, pu[tii norvegieni au ie[it din
propria jum\tate abia dup\ pri -
mele 15 minute. Ce alt\ imagine
dec`t cea a unui iure[ `]i po]i desena
`n minte, dac\ nu ai v\zut meciul,
c`nd auzi c\ Steaua a deschis sco -
rul prin golul dat, din foarfec\, de la
aproape 16 metri, de un funda[ cen-
tral?

~ns\ dincolo de entuziasmul par-
tidei, a fost de-a dreptul reconfor-
tant s\ mai vedem un meci ̀ n care s\
ne c\l\rim, la propriu, adversarii. ~n
care s\ nu „b\g\m autobaza `n poar-
t\”, s\ nu ne ap\r\m ̀ n dou\ linii [i ̀ n
care s\ nu avem nici m\car 40% po-
sesie. Au farmecul lor partidele `n
care te aperi p`n\ `n ultimul minut
`m potriva jocului unei echipe bu -
ne, dar parc\ ne place [i reversul me-
daliei. Meciurile `n care s\ avem
zeci de [uturi la poart\, ̀ n care s\ c\-
ut\m s\ desc`lcim ap\r\rile aglo -
merate ale adversarilor [i `n care ei
s\ fie cei care sar de bucurie dac\
smulg un egal. Pe de alt\ parte, nici
Molde nu a fost un adversar care s\
rup\ gura t`rgului. Chiar [i f\r\ pa -
tru dintre titulari, este `ns\ aceea[i
echip\ care i-a ̀ nvins pe nem]ii de la
Stuttgart cu 2-0, cu care noi am
reu [it un egal `n urma unui meci
foarte str`ns. 

Acum, pentru Steaua luc ru -
rile ar\tau mai bine dec`t au f\cut
`n ultimii [ase-[apte ani. Conduce
de ta[at `n campionat, e prima `n
gru pa din Europa League, califi-
cat\ a proape sigur `n [aisprezec-
imile com peti]iei, [i are un lot de
juc\ tori valoro[i, pe care `[i per-
mite s\ `i ruleze f\r\ s\-[i fac\ griji
c\ nu ar face fa]\. Departe de
Barcelona din visele zbuciumate
ale lui Be ca li, trupa din Ghencea
are ocazia anul acesta s\ demon-
streze c\ me rit\ suportul celor
40.000 de oa me ni care vin pe frig [i
ploaie, la fie care meci, `n tribune.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

Iure[, fl\c\i!
� au farmecul lor par-
tidele `n care te aperi
p`n\ `n ultimul minut 

„Brave” (2012)
Regia: Marc Andrews, 

Brenda Chapman 
Gen: anima]ie, aventur\



Pentru cei care vin prima dat\ la un
spectacol, reac]ia atunci c`nd toate
luminile se sting este s\ scoat\ un su -
net care s\-i dea de gol. Ori de mirare,
ori de spaim\ c\ cele c`teva secunde
de `ntuneric s-ar putea lungi [i `i vezi
afund`ndu-se `n propriile haine. P`n\
le ies papucii sub scaunul celui din fa -
]\. ~mi aleg un scaun c`t mai `n spate
[i ocup unul din cele trei locuri libere,
str`ng`ndu-mi picioarele, preg\tit\ s\
le mi[c asemenea celor de pe scen\. 

Fumul care ]`[ne[te din spatele
cor ti nei e un amestec de verde [i albas-

tru, din care m\ a[tept s\ ias\ trupe de
dan sa tori care s\ fac\ acroba]ii aseme-
nea ce lor de la circ [i pe care s\ `i
aplaud atunci c`nd `[i termin\
num\rul. Nici nu apuc s\-mi fac `n
minte planul c\ apar pe scen\ [ase
rusoaice `mbr\cate `n rochii ro[ii lungi
flutur`nd batiste al be [i p\[ind c-un
z`mbet larg spre mij locul scenei. Par
s\ c`nte `n limba ru s\, a[a c\ tot ce
`n]eleg s`nt chiotele mici [i scurte.
Partenerii lor bat din palme, sar [i se
arunc\ acrobatic `n aer, iar ritmul
accelerat m\ duce cu g`ndul la sin -

gurul dans rusesc de care am auzit:
cazacioc. Spre finalul melodiei `ncep
[i cei din sal\ s\ ]in\ ritmul aplaud`nd,
iar dou\ fete din spate fluier\ delicat
a tunci c`nd dansatorii se pun `n ge -
nunchi `n fa]a partenerelor. Apoi r̀ d m`n -
dre de isprava lor [i dau u[or cu pum-
nul `n um\rul b\ie]ilor de l`ng\, `n timp
ce fac glume pe seama curajului lor.

Fiecare `ncepe s\ `[i scoat\ aparatul
de fotografiat atunci c`nd din boxe se
aude melodia din Titanic pus\ pe rit-
muri de rumba [i c`nd pe scen\ apar
doi copii care nu par s\ aib\ mai mult
de cinci ani, `ns\ care `ncearc\ s\
imite c`t mai bine mi[c\rile actorilor.
~n sal\ se r`de zgomotos, iar copiii se
emo]ioneaz\ amestec`nd mi[c\rile am -
ple din [olduri cu cele mai st`ngace,
z`m bind ru[ina]i. Aflu mai apoi c\ mi -
cu]ii fac parte din Clubul de Dans
Unic din Ia[i [i c\ mai au [i al]i colegi
de v`rsta lor care au curaj s\ apar\ `n
fa]a publicului. O fac chiar prin in -
termediul unui quick step (n.red. dans
cu un ritm alert) doi copii `mbr\ca]i
elegant, „micul domn” s\rut`ndu-i la fi -
nalul piesei m`na partenerei cu p\r
blond [i cre] l\sat pe umeri.  

Mi[c\ri n\scute din regie
Cei din trupa Ecstasy se pre g\ tesc

pentru un dans contemporan [i, `m br\ -
ca]i asemenea unor p\ianjeni, se `nv`rt

[i danseaz\ `n jurul unei p`nze ]esute.
~n luminile difuze care se `nv`rt pe sce -
n\ abia disting saltul unui fluture care
este prins de cei [apte p\ianjeni [i dus
pe bra]e. Din public se aude un „Bravo”
]ipat, iar fetele se retrag `n culise z`m -
bind a mul]umire. Dup\ o serie de a pla -
uze [i fluier\turi admirative, se aude
sunetul unei chei]e de doz\ sc\pat\ pe
jos atunci c`nd num\rul de break dance
al celor de la Quasar Dance `ncepe.
Re cu noa[tem piesa „Apologise” a
celor de la One Republic, `ns\ c\sc\m
mai tare ochii atunci c`nd fata din tru -
p\ reu[e[te s\ stea `n m`ini [i s\ se dea
peste cap. Pe m\sur\ ce timpul trece,
sala devine un murmur din care se
disting fo[netul pungilor de chips-uri
[i cr\n]\nitul alunelor, aplauzele de la
finalul demonstra]iilor auzindu-se tot
mai slab.

Atmosfera devine juc\u[\ atunci
c`nd Mimi [i Bobo intr\ mi[c`nd din
[olduri `n forma cifrei opt pe melodia
„Let’s get loud”. Piruetele executate cu
rapiditate, cu spatele perfect drept, rit-

mul rapid [i sacadat devin ame]itoare,
iar grupul de adolescen]i din fa]\ scoa -
te un zgomot de uimire. Cu o privire
[tren g\reasc\ aruncat\ peste um\r par -
tenerului, Mimi `[i termin\ num\rul
de cha-cha [i `l ia pe Bobo de bra]. ~n
fa ]a publicului apar trei orbi care ta -
toneaz\ p\m`ntul cu bastonul, iar `ntr-
un col] al scenei stau prinse ca `ntr-o
rug\ciune trei fete `mbr\cate aseme-
nea unor z`ne. Z`mbesc atunci c`nd
`mi dau seama c\ dansul celor de la tru -
pa Elegance va presupune un joc acto -
ri cesc, v\lul imaginar de pe ochii ti ne -
rilor fiind dat jos abia dup\ ce fetele `i
ademenesc cu un dans. 

Jocul lor devine apoi unul format
din `n\l]\ri [i cobor`ri ample, des prin -
se dintr-un vals lent, pe care un copil
din sal\ `ncearc\ s\ `l imite d`nd din
fund pe scaun. De[i nu o observasem
p`n\ atunci, Ana m\ prinde de bra] [i m\
`ntreab\ cu o voce mai mult `n [oapt\
„ce zici, ne `nscriem [i noi la un curs
de dans?” 

M\d\lina OLARIU

~n timp ce unele vedete ajung s\
fie internate `n spital din cauza a no -
rexiei, se epuizeaz\ `n antrenamente fi -
zice de lung\ durat\ sau se las\ croite
de bisturiul chirurgului plastician,
Chris tina Aguilera a declarat lumii
`ntregi c\ este „o gras\! Trece]i peste as -
ta!”. Artista a m\rturisit c\ `n trecut a
fost nevoit\ s\ fie slab\, pentru c\ [efii
s\i au avertizat-o c\ kilogramele ne do -
rite vor afecta v`nzarea biletelor pentru
concert, iar ace[tia erau convin[i c\ ni -
meni nu ar veni la reprezenta]ia unei
„grase”. Acum Christina e de ]i n\ toa rea
unei siluete corpolente [i recunoa[te c\
nici m\car nu are de g`nd s\ sl\beasc\
din nou.

Ar fi de men]ionat c\ imaginea c`n -
t\re]ei a deviat `n favoarea elegan]ei
abia `n 2004, dup\ c`]iva ani de fuste
scurte, decolteu generos [i burt\ goa -
l\. Al\turi de Gwen Stefani [i Dita Von
Teese, Christina a fost apreciat\ pentru
readucerea `n aten]ie a stilului holly-
woodian a vedetelor cinema din anii
’30, `ns\ acum aceasta [i-a f\cut [u vi]e
roz [i mov din nou, a l\sat rochiile ele-
gante deoparte [i a revenit la fustele [i
pantalonii scur]i, `mpodobindu-se cu
sclipitul strasurilor. Noul s\u single

„Your body” („Corpul t\u”) este [i el
pro vocator, fiind pentru prima dat\ c`nd
una din piesele Christinei a fost su -
pus\ unei cen zuri pentru a putea fi
difuzat\ la radio. P`n\ [i comporta-
mentul aceste ia devine din ce `n ce
mai neglijent, la emisiunea TV
„Chelsea Lately” artista n-a ezitat s\
ridice un picior astfel `n c`t a fost
nevoit\ s\-[i astupe partea in ti m\ cu
m`na. Tot `n cadrul acestei emi siuni ea
a recunoscut c\ nu poart\ len jerie
intim\, aceast\ obi[nuin]\ fiind „un
suflu de siguran]\ [i fermitate” pentru
ve de t\.

Greutatea artistei pare a fi o com-
ponent\ din strategia revenirii sale pe
pia]a muzicii. Aceasta a declarat c\ se
simte bine cu noua siluet\ [i drept r\s -
puns la p\rerile criticilor, care sus]in
`ntr-o voce c\ ea a luat prea multe ki lo -
grame `n plus, decide s\ apar\ pe coper -
ta noului s\u album f\r\ haine, [i cu
pieptul ascuns dup\ p\rul blond.
Recent, Whitney Thompson, de]i n\ -
toa rea site-ului The Big and The Beautiful-
.com, i-a tri mis interpretei o scrisoare
prin care i-a oferit acesteia posibilita -
tea de a deveni purt\toarea de cuv`nt a
acestui site, care este „special conce -

put pentru femeile cu forme gene roa se”.
Pentru trei milioane de dolari, Chris -
tina ar trebui s\ realizeze o reclam\
pen tru televiziune, o reclam\ pentru ra -
dio, dou\ [edinte foto [i s\ se prezinte
la patru evenimente organizate de a -
cest site. Whitney dore[te, totodat\, ca
Aguilera s\ `nregistreze [i o pies\ de
promovare pentru site. Pentru c\ ve -
de ta ̀ nc\ nu a luat nicio decizie, nu prea
e limpede dac\ ea se m`ndre[te de for -
mele cu care spune c\ se simte bine
sau sper\ s\ ob]in\ mai mult\ faim\,
imit`nd-o subtil pe Adele.

Daniela VORTOLOMEI
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Voi c`nta]i La Mul]i Ani, iar noi dans\m

� `m br\ ca]i asemenea unor p\ianjeni, se `nv`rt [i danseaz\ `n jurul unei p`nze
]esute � fata din tru p\ reu[e[te s\ stea `n m`ini [i s\ se dea peste cap

Nu s`nt gras\, am forme

� greutatea artistei pare a fi o component\ din strate-
gia revenirii sale pe pia]a muzicii

Vineri [i s`mb\t\ seara `ncep`nd cu ora 19.00,
Quasar Dance a serbat 31 de ani de activitate

[i a preferat s\ petreac\ al\turi de alte cinci cluburi
de dans din ]ar\. Nu au s\rb\torit oricum, ci au
dorit ca aniversarea s\ fie un rezumat al muncii de
peste an, la care zgomotul dopului de [ampanie s\
fie `nlocuit de cel al b\t\ilor admirative din palme.
De[i `n Sala Gaudeamus a Casei de Cultur\ a
Studen]ilor (CCS) ar mai fi `nc\put chiar [i un c\min
plin, cei prezen]i au fost `ndeajuns de mul]i pentru
ca b\t\ile `n podea s\ r\sune p`n\ sus `n Copou.

{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.

»

~ntr-o zon\ precum campusul
Tu dor, unde tinerii studen]i mi[un\
zi [i noapte, precum o colonie de fur -
nici insomniace, un mic local re u [e[ -
te s\-i atrag\ din ruta camer\-[coa -
l\-club. Barul Hello `]i d\ la `n ceput
impresia c\ singurul lui merit este
locul `n care a fost amplasat, parc\
strategic, `n drumul tinerilor `n se ta]i
sau obosi]i.

~ns\ prima dat\ `]i sar `n ochi ce -
le [ase-[apte umbrele verzui care
aco per\ mesele [i scaunele albe din
fa]\, ascunz`ndu-le de ploile oca zio -
nale. ~n timpul zilei le g\se[ti libere
dar pe la ore mai t`rzii locurile de-a fa -
r\ se ocup\ primele, iar, fiindc\ s`nt a -
[e zate foarte aproape unele de cele-
lalte, cu greu ̀ ]i po]i face spa]iu s\ in -
tri `n magazin. O alt\ metod\ ar fi s\
mergi pe l`ng\ gardul viu care m\r -
gi ne[te barul, `ns\ cu mare grij\ la
cren gu]ele ascu]ite care mai ies prin -
tre frunze.

~n\untru stau agita]i la o mas\

trei b\ie]i care urm\resc cu patos un
meci transmis `n direct pe ecranul
mare, coco]at de perete. Unul dintre
ei mai cere o bere [i osp\t\ri]a `i d\
de ales dintre Timi[oreana, Ciuc [i
Tu borg, c\ci altceva nu mai aveau.
Toate la pre]uri standard, de la patru
lei `n sus, dar ea mai `ncearc\ s\ le
o fe re [i o cafea la trei lei, ̀ ns\ clien]ii
re fu z\. 

De[i `n interior tinerii strigau [i
huiduiau c`t le ]ineau pl\m`nii, at mo s -
fera tot pare mai vie la mesele de-
afar\, unde s-au adunat, pe l`ng\ stu -
den]i, [i c`teva persoane mai `n v`r -
st\, venite la un pahar [i-o vorb\. {i
se poate discuta `n voie, f\r\ s\-]i fie
fric\ c\ nu te po]i auzi din cauza bo -
xelor din jur. Ele s`nt date la un vo -
lum numai bun pentru a asculta ul -
ti ma pies\ hit a sta]iilor de radio f\ -
r\ s\-]i faci griji c\ vei rata vreun de -
taliu important din b`rfa pe care o
spune colegul de peste mas\.

~n localul Hello nu po]i gusta din
bucate dulci sau bea b\uturi exoti ce,
dar simplitatea sa [i atmosfera stu -
den]easc\ prezent\ la toate mesele te
fac s\ mai r\m`i pentru o vreme, la
o sticl\ de bere [i un pahar de vorbe.

Paul ANDRICI

Taverna inginerilor
� se poate discuta `n
voie, f\r\ s\-]i fie fric\
c\ nu te po]i auzi din
cauza bo xelor din jur

Quasar a s\rb\torit pe 31 de ppaa[[ ii

Localul Troian


