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Cum s-a `nclinat balan]a
`ntre secer\ [i coroan\
� despre aplecarea rom=nilor

c\tre comunism [i monarhie au

comentat sociologul Mircea

Kivu, analistul politic Lucian

D`rdal\ [i jurnalista Dana Balan 
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Absolven]ii care-[i duc
studen]ia `n spate 
� pentru Adi, a fi „operator mar-

f\” la Selgros, „nu-i ca la tras la

jug, dar nici ca la facultate nu-i”

� ]ara te vrea calificat c`t s\ fii
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Evalu\ri interna]ionale la
universit\]ile ie[ene
� Politehnica [i Universitatea de

Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”

au primit vizite din partea unei co -

misii EUA (European Uni versi ties

Association) pagina 2
Universitarii rom=ni anti [i post-decem-

bri[ti au fost ne`ng\duit de mult\ vreme victi -
me le unei izol\ri [tiin]ifice `n s`nul c\reia [i-au
`nvelit ambi]iile academice, adormindu-[i stan-
dardele activit\]ilor de cercetare. Nu me le ca -
re s-au ridicat din mocirla imposturii
au tohtone s-au dovedit a fi excep]ii, care au
`n fruntat vremurile, ie[ind din zona de con-
fort a articolelor publicate prin Analele u ni-
ver si t\ ]ilor de care apar]in sau `n volume
stu foase, la edituri obscure. Au fost cei care
au ie[it `n afar\, au `nv\]at s\ se lepede de fal -
[ii mae[tri [i modelele de pervertire din ins ti -
tu  ]iile de ba[tin\, av`nd t\ria s\ deprind\, ca
ni[te [col ari con[tiincio[i, rigorile cercet\rii
„ade v\ ra te”. ~n str\in\tate au g\sit c\r]i, ac ces
la ba ze le de date [tiin]ifice cu articole co ta te
ISI, re surs e pentru cercetare [i, adeseori,
colective pentru care standardul nu se oprea la
ciocul g\inii care na[te pui vii. ~ns\ pu]ini din-
 tre ei au fost recunoscu]i vreodat\ de cei
r\ma[i `n ]ar\ sau promova]i `ndeajuns de sus
`n c`t s\ provoace vreo muta]ie esen]ial\ `n ma -
niera de-a calibra activitatea [tiin]ific\. 

Revolu]ia social\ [i politic\ din 1989 nu a
reu[it s\ arunce ̀ n aer modelul lax, oportu nist,
`ntemeiat prea adesea pe furt, plagiat [i auto-
plagiat din mediul academic rom=nesc. De
atunci [i p`n\ acum, `ntr-o tranzi]ie de a bia
resim]it\, „dinozaurii” au supravie]uit `n frun  -
tea conducerilor universit\]ilor, dirij`nd [i in-
fluen]`nd destinele cercet\torilor aspiran]i [i ai
doctoranzilor adeseori dezorienta]i. Din
aceast\ perspectiv\, Accesul Na]ional Elec-
 tron ic la Literatura {tiin]ific\ de Cer ce ta -
re (ANELiS), proiect finan]at din fonduri
eu ropene, care s-a derulat `n perioada 2009-
2011, nu a ajutat vizibil, semnificativ, la cre[-
 terea calit\]ii cercet\rii `n `nv\]\m`ntul
su perior. Sau nu a apucat, fiindc\ `n iunie 2012
a fost sistat din ignoran]a Ministrului Edu ca -
]i ei, Liviu Pop [i acum, iar\[i reluat, ur m`nd
a fi finan]at de c\tre stat. A ceas t\ sin co p\ la
`nceputul unui program, care ar fi fost menit s\
instaureze o normalitate [i o des chi dere a in   s-
titu]iilor rom=ne[ti la standardele cer ce t\r ii de
nivel mondial, e posibil s\ fi t\ iat din e lan ul
donquijotesc al aspiran]ilor la ar ticole de cal-
itate. Fiindc\ cei care se afl\ ac tual men te la
`nceput de carier\ [tiu c\ nu-[i pot spri jini
cariera `n Anale. 

Legea Educa]iei lui Funeriu, care a a -
run cat `n derizoriu munca celor cu multe ar ti -
cole [i publica]ii „necotate”, a st`rnit reac]ii
de respingere [i disperare din mediul acade -
mic tocmai fiindc\, `n contextul acestei i zo -
l\ri [i al unei form\ri defectuoase, mai ni meni
nu a ajuns s\ publice articole ISI sau m\ car
s\ fie capabil s\ se ridice la aceste stan  darde.
Dinozaurii stau gata s\ sar\ la g` tul Editurii
Thomson-Reuters, `n timp ce as piran]ii la o
carier\ `n cercetare `[i prind u re chile `n ceea
ce, spre disperarea lor, nu ̀ [i g\ se[te corespon-
dentul `n mediul `n care `[i des f\[oar\ activi-
tatea.

F\r\ doar [i poate, accesul la articolele de
cer cetare de `nalt nivel [tiin]ific este o con di -
]ie a progresului, `ns\ blo ca  jul trece dincolo
de resurse `n `nv\]\m`ntul su perior ro m= nesc.
Ce decan sau rector s-ar mai a[eza `n banc\ s\
recunoasc\ [i s\ `n ve ]e c\ tot ceea ce l-a f\cut
profesor universitar a fost de fapt o minciun\? 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Reportaj

este editat\ de studen]i 
ai Departamentului de 
Jurnalism [i {tiin]e ale 
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Universit\]ile din Rom=nia [i institu]iile de cer -
cetare au din nou acces la baze de date [tiin ]i fice in-
terna]ionale `ncep`nd cu luna noiembrie. Dup\
`ncheierea programului finan]at din fonduri struc-
turale ANELiS (Acces Na]ional Electronic la Li te ra -
tu ra {tiin]ific\ de Cercetare), care permitea acest
ac ces, „a existat o incertitudine cu privire la felul
`n care vor fi asigurate re sur sele electronice de ba -
z\, lucr\rile [tiin]ifice. Institu]iile s-au str`ns `ntr-o
nou\ asocia]ie numit\ ANELiS plus [i au depus un
pro iect la Autoritatea Na]ional\ pentru Cercetare
{tiin ]ific\, `n ideea de a continua, dac\ nu se va pu -
tea altfel, p\s tra rea accesului pl\tind pentru fie ca -
re membru din universi t\]i [i institu]ii `n parte”, a
declarat prof. univ. dr. Carmen Teo dosiu, prorec-
tor responsabil cu cercetarea [tiin]ific\ la U ni ver -
si tatea Teh ni c\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i.
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ACTUALITATE Motoare de c\utare ISI

S\lile de curs `[i a[teapt\ lectorii

� nu  s`nt o persoan\ orgo-
lioas\, legenda spune asta
despre mine

paginile 8 — 9

� studen]ii nu mai pot studia portugheza, japoneza [i neo-greca, ce avea
o tradi]ie de mai bine de 30 de ani � celor care se `nscriu s\ `nve]e
chineza, poloneza sau notvegiana nu li se ofer\ nici credite, nici un atestat
recunoscut la nivel interna]ional

Toat\ via]a am luptat 
acompaniat de fric\

Cineva tot
fur\ c\ciula
cercet\rii 

interviu cu Ioan Holender, cel mai longeviv
director al Operei de Stat din Viena

C`nd se adun\ norii a
pedeaps\  
�dup\ ce uraganul Sandy a

m\turat coasta de nord-est a

Statelor Unite, avem r\gaz pentru

scurte p\reri de r\u 

� sim]im cum se zv`rcole[te p\ -

m`n tul sub picioare pagina 6

S-a reluat accesul la bazele de date [tiin]ifice

La „Cuza” 
s-au `njum\t\]it 

cursurile facultative
de limbi str\ine

pagina 5
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Rapoartele la control
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~n coloan\,
adunarea

150 de liceeni din toat\ zona Mol -
dovei vor participa pe durata a trei
zile la proiectul „Student pentru o zi”
organizat de c\treUniversitatea Teh -
nic\ „Gheor ghe Asachi” din Ia[i
Ace[tia vor fi `mp\r]i]i `n dou\ se -
rii [i vor asista la cursuri [i la une -
le activi t\]i desf\[urate la Facul -
ta tea de Textile-Piel\rie [i Ma -
nagement Industrial (FTPMI) de
la Uni ver sitatea Tehnic\ „Gheor-
ghe Asa chi” din Ia[i (UTI). 

Prima etap\, la care vor par-
ticipa 75 de tineri, se va desf\[ura
`ntre 11 [i 13 noiembrie. ~n prima
zi, ace[tia vor participa la sesiuni
de training conduse de un cadru
didactic al facult\]ii, a doua zi
vor asista la cursuri de manage-
ment, de dezvoltare a spiritului de
antreprenor, iar `n a treia zi se va
organiza o mas\ rotund\ cu un an -
treprenor de succes din domeniul
tehnic. De asemenea „elevii vor par -
ticipa la ore de aplica]ii, laborator,
cursuri, se va face o adaptare pen -
tru toate catedrele de management
la nivel de universitate”, a decla rat
Ionu] Dulgheru, managerul pro -
iectului „Student pentru o zi”.

Restul de 75 de tineri vor par-
ticipa `n pe rioada 14 –16 noiem-
brie, la acela[i set de activit\]i. Din -
tre ace[ tia, 30 s`nt din jude]ul Ia[i,
iar restul din zona Moldovei. Ace[ -
tia vor fi caza]i pe du ra ta a dou\
nop]i `n C\minul T8 din Cam -
pu sul „Tudor Vladi mi rescu” din
Ia[i.

Scopul pro iectului este atra ge -
rea liceenilor din ani terminali spre
formele de `nv\]\m`nt superior. 

Paul ANDRICI

S\pt\m`na trecut\, la Univer si -
tatea de Medicin\ [i Farmacie
(UMF) [i Universitatea Tehnic\
„Gheor ge Asachi” (UTI) din Ia[i a
avut loc a doua vizit\ din partea unei
comisii EUA (European Uni ver si -
ties Association) `n vederea eva lu\ -
rii institu]ionale. Aceasta a fost f\ -
cut\ de c\tre membri ai universi t\ ]i -
lor europene, fiind prev\zut\ `n Le -
gea Educa]iei Na]ionale ca ur m\ -
torul pas dup\ clasificarea insti-
tu]iilor de `nv\]\m`nt superior. Ast -
fel, cu ocazia acesteia, comisiile au
trebuit s\ realizeze un raport prin ca -
re s\ verifice acurate]ea datelor ofe -
ri te de c\tre universit\]i cu prilejul
auto-evalu\rii f\cute `n prima faz\ a
procesului de clasificare.

„Prima ̀ nt`lnire a fost ̀ n iunie c`nd
au fost vizitate patru facult\]i, printre
care [i Facultatea de Inginerie chimi -
c\ [i Protec]ia Mediului [i cea de
Au tomatic\ [i Calculatoare, iar acum
au fost evaluate cele de Arhitectur\
[i Inginerie Electric\, Energetic\ [i
Informatic\ Aplicat\. Vizita `n sine
[i nici `ntregul proces nu au rol de
ierarhizare sau de clasificare, ci s`nt
direc]ionate c\tre ideea de `mbu n\ t\ -
]ire a proceselor institu]ionale, fie c\

s`nt didactice sau de cercetare, c`t [i
o evaluarea colegial\, pe principiul
peer review”, a declarat prof. univ.
dr. Carmen Teodosiu, prorector res -
ponsabil cu cercetarea [tiin]ific\ de
la UTI.

Comisiile au fost alc\tuite din c` -
te cinci membri, care, cu ocazia celei
de-a doua vizite au prezentat con-
cluziile preliminare ale raportului de
evaluare final, ce va fi redactat [i `na -
intat peste o lun\. Printre altele, a -
cesta va cuprinde considera]ii gene -
ra le asupra desf\[ur\rii activit\]ilor
didactice [i de cercetare,  rela]ia din-
tre conducerea institu]iilor de `nv\ -
]\ m`nt superior [i facult\]i, dintre pro -
fesori [i studen]i, dar [i nivelul de
informatizare al fiec\rei universit\]i.
„Pentru noi, raportul EUA reprezin-
t\ confirmarea c\ UMF [i-a ales co -
rect drumul [i trebuie s\ mul]umim
tuturor membrilor comunit\]ii noas-
tre academice c\ dup\ ce au ales
acest drum acum cinci ani, au depus
eforturi necuantificabile, angaj`ndu-
se [i dedic`ndu-se procesului de mo -
dernizare”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul UMF
`n comunicatul de pres\ emis dup\ pre -
zentarea raportului preliminar la

UMF din data de miercuri, 31 no -
iembrie.

La Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza”, cea de-a doua vizit\
institu]ional\ a avut loc la `nceputul
lunii octombrie, `n timp ce la Uni -

ver sitatea de {tiin]e Agricole [i
Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” urmeaz\ s\ aib\ loc
s\pt\m`na aceasta.

C\t\lin HOPULELE

� comisiile au fost alc\tuite din c` te cinci membri de la
institu]ii de `nv\]\m`nt superior europene 

Evalu\ri interna]ionale la universit\]ile ie[ene

Asocia]ia Universit\]ilor Europene este la a doua vizit\ la 
institu]iile de `nv\]\m`nt superior

Aproximativ 20 de studen]i ca -
za]i `n c\minele din Complexul
„Titu Maiorescu” al Univer si t\ ]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i au fost amenda]i `n urma
controalelor efectuate mier curi,
31 octombrie, de Poli]ia de Proxi -
mitate [i reprezenta]ii Direc]iei
Locale de Eviden]\ a Persoa ne -
lor Ia[i. 

Ace[tia trebuie s\ pl\ teas c\ con -
travaloarea de 40 de lei a amen zii
fiindc\ au fost descoperi]i f\r\ vi z\
de flotant. Dintre tineri, zece s`nt
din C\minul C6, [apte din C\ mi -
nul C7, iar trei din C\minul C8.
„Cei care au fost prin[i f\r\ viz\
de flotant s-au cazat, dar nu [i-au
l\sat buletinele pentru punerea vi -
ze lor, asum`ndu-[i r\spunderea c\
se vor duce personal la Direc]ia Lo -
cal\ de Eviden]\ a Persoanelor pen-
tru a-[i ob]ine vizele de flotant con-
form legisla]iei. Spre deosebire de
anii trecu]i c`nd erau desco pe ri]i
foarte mul]i studen]i basara beni care
nu aveau vize de re[edin]\, acum nu
a fost descoperit nici unul care s\
nu aib\ actele `n regul\”, a decla rat
ec. Doina Leonte, [eful Com ple xu -
lui „Titu Maiorescu”. 

Studen]ii amenda]i trebuie s\
`[i procure viza de flotant de la Di -
rec]ia Local\ de Eviden]\ a Per -
soanelor Ia[i `n urm\toarele 15
zile. Astfel de controale se efec tu -
eaz\ periodic `n c\minele UAIC.

Petronela DU}U

Liceenii `n b\nci cu
studen]ii 

Amenzi `n Complexul
„Titu Maiorescu”

Joi, 1 noiembrie, de la ora 12.00
`n Sala Ferdinand a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” a avut
loc conferin]a „Cum s\ lucrezi `n
pre sa interna]ional\”. Invitatul spe -
cial al acestei `nt`lniri a fost Lili -
ana Ciobanu, jurnalist\ freelancer,
corespondent `n Rom=nia pentru
CNN, The Economist [i France
24 – English. 

Aceasta a `mp\rt\[it celor pre -
zen]i, cu prec\dere studen]i la
Facultatea de Litere, Depar ta -
men tul de Românistic\, Jurna -
lism – {tiin]e ale Comunic\rii [i

Literatur\ comparat\, din expe-
rien]a sa de pe teren [i cea a re la ]i -
i lor cu trusturile de pres\. Invitatul
special al conferin]ei i-a `ncurajat
pe cei care doresc s\ practice me -
se ria de jurnalist [i i-a sf\tuit s\ nu
renun]e [i s\ `ncerce s\ treac\ peste
dificult\]ile pe care ar putea s\ le
`nt`mpine. „Va trebui, dac\ vre]i s\
face]i pres\, s\ v\ a[tepta]i la lu -
cruri nepl\cute [i la oameni care or
s\ v\ trateze ur`t [i care v\ vor ata -
ca [i v\ vor repeta c\ nu ave]i v`rs ta
[i experien]a necesar\ pentru a ur -
ca c`t de repede vre]i voi. V\ vor re -
peta c\ e nevoie de zece ani de ex -
perien]\ [i de sute de mii de [tiri
scrise pentru a fi cu adev\rat pro-
fesioni[ti. Fals. Tot ce conteaz\ este
ceea ce ave]i voi `n cap, modul `n
care v\ cultiva]i meseria asta [i c`t
de mult v-o dori]i”, a explicat Li li -
ana Cio banu. 

Conferin]a a fost organizat\ de
Asocia]ia pentru Jurnalism [i
Online Media, de Junior Cham -
ber Ia[i `mpreun\ cu De par ta -
mentul de Rom=nistic\ [i a durat
dou\ ore. ~n v`rst\ de 24 de ani,
Liliana Ciobanu are o experien]\
de aproape opt ani `n pres\, cu mai
multe stagii de practic\ la CNN,
dar [i la alte posturi de televiziune
interna]ionale.

Andrei MIHAI

Filiala din Ia[i a Academiei Ro -
m=ne, `n colaborare cu Aso cia ]ia
Cultural\ „A. Philippide” [i Uni -
versitatea „Alexandru Ioan Cu -
za” (UAIC) din Ia[i a organizat `n
zilele de 1 [i 2 noiembrie Colocviul
Interna]ional „G. Iv\nescu – 100 de
ani de la na[tere”. Conferin]ele tema -
tice au fost sus]inute de reprezen-
tan]i ai universit\]ilor din ]ar\ [i din
str\in\tate, precum [i de academicieni
[i cercet\tori care au urm\rit o pera
lingvistului Gheorghe Iv\ nes cu.

Prof. univ. dr. Eugen Munteanu,
director al Institutului de Filologie
Rom=n\ „A. Philippide” din Ia[i,
a declarat c\ festivitatea este dedica t\
„unui mare `nv\]at, probabil, `n con -
vingerea multora dintre noi, cel mai
important lingvist rom=n, `n sensul
c\ este singurul care a reu[it s\ `[i
articuleze o g`ndire lingvistic\ pro-
prie [i s\ `ncerce s\ creeze o [coal\
filologic\ ̀ n Rom=nia”. Sesiunea [ti -
in]ific\ a fost deschis\ de prof. univ.
dr. Vasile }=ra, reprezentant al U -
niversit\]ii de Vest din Timi [oa ra,
cu lucrarea „Direc]ia iv\nescian\ `n
cercetarea limbii rom=ne literare”. 

~n cadrul colocviului au fost lan -
sate dou\ volume, cel dint`i, „Pro -
ble me capitale ale vechii rom=ne li -
te rare”, semnat de Gheorghe Iv\ nes -
cu, la cea de-a doua edi]ie, revizuit\
[i `ngrijit\ de prof. univ. dr. Eugen
Munteanu, `n colaborare cu dr. Lu -
cia-Gabriela Munteanu. Cel de-al
doilea volum, publicat de Editura
Academiei Rom=ne, reune[te lu -
cr\ rile prezentate `n cadrul Coloc -
viu lui Interna]ional „Eugeniu Co [e -

riu – 90 de ani de la na[tere”, des f\ -
[urat `n luna iulie a anului 2011.

~n perioada 1952-1953, Gheor ghe
Iv\nescu a fost cercet\tor [tiin]ific
`n cadrul Institutului de Ling vis -
tic\ [i Istorie Literar\ al Filialei
Academiei Rom=ne din Ia[i.

C\t\lina DOBROVICEANU

~ntre 31 octombrie – 1 noiem-
brie, `n Sala Ferdinand a Uni ver -
sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i, a avut loc work-
shop-ul cu tema „C\r]ile electroni -
ce [i oportunitatea cre\rii unui de -
pozit institu]ional g\zduit al\turi
de literatura de specialitate inter-
na]ional\”.

Pe parcursul acestuia s-a ur m\ -
rit familiarizarea studen]ilor, mas -
teranzilor, doctoran zi lor, cercet\ -
to rilor sau cadrelor uni versitare cu
platformele de c\r]i electronice E -
brary, respectiv ProQuest. Con -
form lui Iulian Herciu, modera-
torul workshop-ului [i reprezentant
al ProQuest, portalurile electroni -
ce aduse `n dis cu]ie reprezint\ „raf-
turi personale” care g\zduiesc ma -
teriale ale editurilor academice [i
universitare ale c\ror publica]ii s`nt
realizate `n lim ba englez\, fran ce -
z\ sau german\, din domenii pre-
cum cel economic, social, medi -

cal, literar sau istoric. La nivel na -
]ional, institu]iile de `nv\]\m`nt
superior care utilizeaz\ re]eaua de
c\r]i electronice s`nt: Univer si t a -
tea „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, Universitatea Ba be[-Bolyai
din Cluj-Napoca, Uni versitatea
Transilvania din Bra [ov [i
Universitatea „Politeh ni c\” din
Timi[oara.

„Con]inutul `n sine nu es te li -
mitat la o singur\ editur\, plat for -
mele prelu`nd serviciile bibliote-
cilor [i transpun`ndu-le `n format
electronic”, a afirmat Iulian Her -
ciu, privind avantajele folo si rii
unor astfel de platforme. Ac ce sul
la cele dou\ re]ele se poate rea liza
doar din cadrul universit\]ilor sau
bibliotecilor, fiind posibil\ [i crea -
rea unui cont personal `n care pot
fi depozitate materialele.

C\t\lina DOBROVICEANU

Lec]ii de jurnalism,
direct de la CNN

� Liliana Ciobanu a vor-
bit despre experien]a sa
de corespondent pentru
institu]ii de pres\ inter-
na]ionaleColocviu `n amintirea lui

Gheorghe Iv\nescu
� `n cadrul manifes\rilor
au fost lan sate dou\ 
volume 

C\r]ile electronice, 
pagin\ cu pagin\

� portalurile electronice g\zduiesc materiale ale edi-
turilor academice [i universitare

Liliana Ciobanu, despre 
jurnalismul interna]ional



~nspre Marea Britanie am pri vit
cel mai cu jind anul trecut, la ju bi -
leul Reginei Elisabeta a II-a, c`nd
`n dreapta acesteia, la poza de grup
a monarhilor lumii, st\tea Regele
Mihai. Ne-a pl\cut imaginea aceas ta.
Ne-am sc\ldat orgoliile ̀ n ea [i ne-am
g`ndit f\r\ nici o jen\ la o reali ta te
`n care, f\r\ compromisuri [i fa]ade
diplomatice, Rom=nia ar pu tea sta
fa]\ `n fa]\ cu regatul britanic [i nu
s-ar vedea nici o diferen]\ sau `n -
cruntare. 

S\pt\m`na trecut\ am privit din
nou spre Marea Britanie [i ne-a cu -
prins aceea[i c\ldur\. Am primit un
loc la masa boga]ilor c`nd Oana
U]\-Barbulescu a fost desemnat\
prin concurs de c\tre Univer si ta tea
Oxford s\ fie cadrul didactic coor-
donator al primului Lectorat de lim-
ba rom=n\ din Marea Britanie, fi -
nan]at de c\tre statul rom=n. 

Ne-a pl\cut [i mai mult atunci
c`nd am citit declara]iile mai-mari lor
de la Oxford. Am b\nuit un ade v\ -
rat interes `n studiul limbii [i n-am
dedus arogan]a cu care ne obi[ nu i -
sem `n rela]iile vest-europene. Dar
balonul frumos `n care ne sc\ldam,
la acea mas\ `mbel[ugat\ a bo ga ]i -
lor, s-a spart sec atunci c`nd, la sf`r -
[itul discursului s\u de la inaugura -
rea lectoratului, prof. univ. dr. Mar-
tin Maiden, directorul Centrului
de Limbi Romanice, a precizat: „do -
resc s\ mul]umesc statului român pen -
tru aceast\ decizie. Drumul a fost
lung, dar a meritat. V\ asigur c\ ex -
celen]a este pe m`ini bune aici la Uni -
versitatea Oxford. Sper ca partea
ro mân\ s\ se implice în continuare
în sus]inerea acestui lectorat”. 

F\r\ a c\uta nod ̀ n papur\, nu tre -
buie trecut u[or peste discursul a -
ces tuia. De[i des invocat\ ca pre-
text sau scuz\ pentru calitatea actual\
a `nv\]\m`ntului din Rom=nia, ab -
sen]a din marile topuri interna ]io na le
este cunoscut\ `n Europa. {i s\ fim
one[ti; aceast\ asociere cu Oxfor dul
este un privilegiu pentru statul ro m=n.
Dincolo de faptul c\ s-a deschis o
poart\ pentru reprezentarea culturii
[i tradi]iei autohtone `n Arhi pe la gul
Britanic, acest lectorat este practic o
ambasad\ a limbii rom=ne. Iar fap -
tul c\ aprobarea acestuia a avut loc
`ntr-un moment `n care imaginea
Rom=niei la nivel european coin-
cide cu cea a unui stat m\cinat de
conflicte interne, corup]ie [i frau d\,
ne dovede[te c\ undeva sus, pe sca -
ra ierarhic\ academic\ a `nv\ ]\ m`n -
tu lui superior, ̀ nc\ mai s`ntem ju de ca]i
dup\ con]inut [i nu dup\ `n veli[. 

~nc\ n-am fost decarta]i, dar am
primit un avertisment. La Oxford
„excelen]a este pe m`ini bune”, iar
sus]inerea p\r]ii rom=ne nu trebuie
s\ se rezume la finan]are ci [i la con -
solidarea unei imagini de integrita te
a `nv\]\m`ntului superior. 

C\t\lin HOPULELE
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Motoare de c\utare ISI

� n-am dedus arogan]a
cu care ne obi[ nu i sem
`n rela]iile vest-europeneUniversit\]ile din Rom=nia [i in -

stitu]iile de cercetare au din nou ac -
ces la baze de date [tiin]ifice inter-
na]ionale `ncep`nd cu luna noiembrie.
Dup\ `ncheierea programului finan-
]at din fonduri structurale ANELiS
(Acces Na]ional Electronic la Li te -
ra tura {tiin]ific\ de Cercetare),
care permitea acest acces, „a existat
o incertitudine cu privire la felul `n
care vor fi asigurate resursele elec-
tronice de baz\, lucr\rile [tiin]ifice.
Institu]iile s-au str`ns `ntr-o nou\

asocia]ie numit\ ANELiS plus [i au
depus un proiect la Autoritatea Na -
]ional\ pentru Cercetare {tiin]ific\
(ANCS), `n ideea de a continua, da -
c\ nu se va putea altfel, p\strarea ac -
cesului pl\tind pentru fiecare mem-
bru din universit\]i [i institu]ii `n
parte”, a declarat prof. univ. dr. Car -
men Teodosiu, prorector responsa -
bil cu cercetarea [tiin]ific\ la Uni -
ver sitatea Tehnic\ „Gheorghe Asa -
chi” din Ia[i (UTI).

~ns\ ini]iativa universit\]ilor a fost
am`nat\, deoarece ANCS a hot\r`t
c\ accesul la aceste baze de date se
va realiza `n continuare, finan]at fiind
de c\tre stat. Prin urmare, `n luna
au gust a anului curent a existat o
licita]ie pentru toate bazele impor-
tante de date, „licita]ie care a fost
finali za t\ [i practic. De c`teva zile
avem acces la aceste baze de date.
Nu se poate ca o universitate s\ nu
beneficieze de asemenea resurse elec -
troni ce. Vorbim despre o `ntoarcere
la epoca de piatr\ [i nu putem face

acest lucru”, a ad\ugat prorectorul
de la UTI. 

Singura nel\murire a universi t\ -
]ilor r\m`ne acum felul `n care va
func]iona acest sistem. Cum prece-
dentul proiect ANELiS, desf\[urat
`ntre 2009 – 2011, a fost finan]at din
fonduri structurale, statul rom=n a
luat asupra sa ini]iativa sprijinirii fi -
nanciare. ~n schimb, universit\]ile
nu [tiu dac\ accesul lor va fi con di -
]ionat de o contribu]ie la suma lici-
tat\ de ANCS sau dac\ va fi gratu-
it. „Probabil va fi o cot\ de acces din

cota de finan]are, dar `nc\ nu [tim
exact cum a fost g`ndit accesul de
c\tre ANCS”, a mai precizat prof.
univ. dr. Carmen Teodosiu.

~n luna iunie a anului 2012, `n
urma unei decizii luate de ministrul
interimar de atunci al Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Spor tu -
lui, Liviu Pop, Rom=nia a pierdut
accesul la bazele de date Thompson-
Reu ters.

C\t\lin HOPULELE
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S-a reluat accesul la bazele de date [tiin]ifice
� institu]iile de `nv\]\m`nt superior din ]ar\ nu [tiu `nc\
dac\ urmeaz\ s\ pl\teasc\ pentru acest acces 

~n Sala de Consiliu a Facul t\ -
]ii de Construc]ii de Ma[ini [i Ma -
nagement Industrial (FCMMI) a
Universit\]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Ia[i (UTI) s-a des f\ [u -
rat miercuri, 31 octombrie, Con fe -
rin ]a Intermediar\ a proiectului „De
la teorie la practic\ prin `ntreprin -
de re simulat\ (IS)”. Acesta are ca
scop dezvoltarea tinerilor studen]i pe
mai multe domenii [i posturi din ca -
drul unei societ\]i comerciale simu-
late. Part i cipan]ii nu vor ocupa ace -
la[i loc de munc\, ei fiind nevoi]i s\
se adap teze periodic la c`te un alt rol
`n com panie.

~n cuv`ntul de deschidere, prof.
univ. dr. ing. Constantin Baciu,
coordonator IS, a dorit s\ men ]io ne ze
c\ „studen]ii s`nt cei care vor con-
duce `ntreprinderi reale `n viitor, le
vor conduce bine pentru c\ `n ace[ti
doi ani de la lansarea proiectului au
par ticipat [i particip\ intens la ac ti -
vit\]ile IS”. Printre invita]ii s-a nu -
m\ rat [i ing. Neculai Vi]elaru, pre -
[edintele Patronatului Jude]ean
Ia[i al ~ntreprinderilor Mici [i
Mijlocii, conf. univ. dr. ing. Iulian
Io ni]\, decanul Facult\]ii de {ti in ]\
[i Ingineria Materialelor [i prof.
univ. dr. ing Gheorghe Nag`], de -
ca nul FCMMI. Acesta din urm\ a
insistat asupra importan]ei proiec-
tului, specific`nd faptul c\ „partici-
pan]ii la acest proiect s`nt deja c\u ta]i

de `ntreprinderile din Ia[i [i cred c\
este un c`[tig at`t pentru `ntreprin -
deri c`t [i pentru universit\]i”, a men -
]ionat decanul FCMMI.

Conform Roxanei Weiss-An ton,
directorul sucursalei din Rom=nia
a OSB Consulting GmbH Aust ria,
p`n\ `n prezent proiectul demarat `n
2010 [i-a `ndeplinit obiectivele pro -
puse pentru analiza intermediar\:
dintre cei 323 de studen]i `nscri[i,
320 merg mai departe cu aceast\
activitate, au fost deschise opt centre
IS, fa]\ de trei ini]ial, [i au fost `n -

fiin]ate 16 replici de firme, ele ac ti -
v`nd pe domenii precum web-
design, IT sau resurse umane. 

La conferin]\ au fost prezen]i [i
studen]ii reprezenta]i ai unei astfel
de firme, IS-ReNeW, care [i-au pre -
zentat progresul f\cut `n timpul ce -
lor doi ai proiectului IS. „Am por-
nit de la organigrama companiei An -
tibiotice [i, analiz`nd-o, am ajuns s\
ne structur\m `ntreprinderea simu-
lat\ pe patru departamente, de mar-
keting, economic, de produc]ie [i
administrativ”, a specificat Bog dan
Istrate, masterand la UTI. 

Proiectul „De la teorie la prati c\
prin `ntreprinderi simulate” a fost
implementat de Ministerul Educa-
]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Spor -
tului, `n parteneriat cu patru insti-
tu]ii de `nv\]\m`nt superior din ]ar\,
UTI, Politehnica de la Bucure[ti,
Universitatea Petrol-Gaze din Plo -
ie[ti [i Universitatea Valahia din
T`rgovi[te. „Universit\]ile au fost a -
lese pe criteriul de recunoa[tere, s\
fie pe parte tehnic\ [i s\ aib\ [i cu -
no[tin]e de management”, a speci-
ficat prof. univ. dr. ing Constantin
Baciu.

~n continuare, cei 320 de studen]i
care vor continua `n cadrul proiec-
tului, 80 de la UTI, vor fi `mp\r]i]i
`n patru noi grupe din `ntreprinderi
simulate, 20 pe grup\, [i vor `ncepe
de la zero, `nfiin]`nd alte replici de
companii. 

Paul ANDRICI

Managerii din b\ncile facult\]ii
� au fost `n fiin]ate 16 replici de firme, ele ac ti v`nd pe
domenii precum web-design, IT sau resurse umane. 

Bogdan Istrate, de la firma 
virtual\ IS-ReNeW

Profesorul Phillipe G. Ciarlet
de la City University din Hong
Kong a primit titlul de Doctor Ho -
noris Causa din partea Univer si -
t\ ]ii „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC), `n cadrul festivit\]ii de de -
cernare care a avut loc mar]i, 30
noiembrie `n Aula Magna „Mihai
Eminescu” de la UAIC. Cuv`ntul
de deschidere a fost ]inut de prof.
univ. dr. Vasile I[an, rectorul uni-
versit\]ii care a precizat c\ „s`ntem
onora]i [i bucuro[i s\ cinstim activi -
tatea unui renumit matematician. ~n
buna tradi]ie a universit\]ii noastre,
`ncerc\m dup\ puterile noastre s\ pre -
]uim activitatea profesorului Phi -
llipe Ciarlet care traseaz\ urme a -
d`nci `n acest domeniu.” 

Prof. univ. dr. Ovidiu C=rj\ a
citit Laudatio, `n care s-a subliniat
faptul c\ „acordarea acestui titlu es -
te o distinc]ie care onoreaz\ un ma re
om de [tiin]\ contemporan [i, `n ace -
la[i timp, un prieten al Rom=niei [i
un apropiat al comunit\]ii academice
rom=ne[ti”. Ceremonia s-a `ncheiat
cu citirea textului diplomei de c\tre
rectorul universit\]ii.

Phillipe Ciarlet este recunoscut
interna]ional `n domeniul matema -
ti cilor aplicate, computa]ionale [i a
primit titlul onorific de la [apte uni -
versit\]i, inclusiv rom=ne[ti. Pro fe -
so rul a publicat peste 200 de lu -
cr\ri [tiin]ifice [i a scris 15 c\r]i,
une le fiind traduse `n c`teva limbi
str\ine, inclusive ̀ n limba rom=n\ cu
scopul de a stimula interesul cer ce -
t\ torilor `n aplicarea metodelor ana -
litice la rezolvarea unor probleme
neliniare din fizic\ [i inginerie.

M\d\lina OLARIU

Doctor Honoris
Causa la „Cuza”
� Phillipe Ciarlet este
recunoscut interna]ional
`n domeniul matema ti cilor
aplicate

Student, donez cafea
Una din sursele noastre din Cam -

pusul Codrescu ne-a informat c\ a
fost control s\pt\m`na trecut\ prin
camere. Am dori cu ocazia asta s\
afl\m ce anume c\uta doamna ad -
mi nistrator [i cu [eful de c\min la
prima or\ a dimine]ii prin camere.
Nu de alta dar nu au cerut studen -

]i lor nici legitima]ia nici buletinul cu
viza de flotant. Dac\ ar fi [tiut m\ -
car preg\teau [i studen]ii o cafe -
lu]\, o m\slin\, o aten]ie.

Românul pe limba altuia
piere

Dac\ din anumite motive ajungi
s\-]i fumezi ]igara `n timpul unei

pauze `n spatele corpului B al Uni -
ver sit\]ii „Cuza”, o s\ ]i se par\ c\
fumoarul a fost invadat de studen]i
ru[i, vorbitori de englez\ [chioap\.
Nu-s nici erasmu[i [i nici cine [tie ce
al]i r\t\ci]i pe meleagurile mioritice
ci g\[tile de hipsteri care au `nceput
s\ creasc\ tot mai mult la num\r.
S`ntem recunosc\tori totu[i c\ nu
mai masacreaz\ limba rom=n\ [i au

c\utat o alt\ victim\, mai de peste
hotare. 

Microsoft pe `n]elesul
t`mplarilor

~n Tudor un student, probabil
un boboc `n ale electronicii, a `n ]e -
les gre[it sfatul unuia dintre colegi
de a-[i schimba windows-ul pentru

c\ `n loc de soft a aruncat una din-
tre ferestre `n copacul din dreptul
camerei sale. Probabil a auzit el c\
urmeaz\ s\ apar\ o nou\ versiune
de PVC-uri [i, ahtiat dup\ nout\]i,
nu a vrut s\ r\m`n\ un ̀ nvechit. Am
vrea totu[i s\ afl\m dac\ aerisirea
for]at\ l-a sc\pat m\car de viru[ii
din camer\, dac\ cei din calculator
au r\mas neatin[i.



Din bombele f\r\ nume

4 INCOGNITO
O

pi
ni

a 
ve

ch
e—

 N
r. 

43
9 

— 
5 

- 
11

 n
oi

em
br

ie
 2

01
2

� pe u[\ scrie mare [i ruginit „BAR”, f\r\ pic de
`nfloritur\ � to]i clien]ii localului s`nt veni]i singuri

Poate-o s\ te `ntrebi de ce, trec`nd
seara pe l`ng\ vechiul cinematograf Da -
cia, `n Alexandru cel Bun, oamenii
par ni]el aburi]i. {i nu duminica, `n zi
de s\rb\toare, ci drept `n inima s\p t\ -
m`nii. {i nu c`nd e noapte tare, ci de
pe la 5-6, c`nd se-ntunec\ calm [i `n -
cepe-a mirosi a b\utur\ de pe b\ncile
din parc. 

La nea Emil e lumin\ toat\ ziua [i
exact c`t trebuie s\ fie noaptea. U[a e

grea [i de pe ea se desprind f\r`me de
vopsea alb\, dar mu[teriii o ̀ mping for -
]os ca s\ dea de c\ldura din\untru [i de
luminile oglinzilor care tapeteaz\ ta -
va nul [i-un perete. Pe u[\ scrie mare
[i ruginit „BAR”, f\r\ pic de `nfloritur\.
„Nimic a[a, «de efect». Numa’ scris ma -
re, s\ se-n]eleag\”, `mi zice nea Emil,
patronul [i barmanul cr`[mei afundate
`n zidurile unui bloc turn. M-a[ez `n a -
pro pierea sc`ndurii l\cuite care por ne[ -
te, pe l`n g\ perete, de la intrare p`n\-n
cap\tul ce l\ lalt al `nc\perii. „~n al]i ani
era a[a plin c\ m\ ajutau tot ei s\
str`ng sticlele.” Acum s`nt vreo patru
clien]i, unul mai durduliu, altul mai
supt la fa ]\, dar to]i cu obrajii aprin[i
de-o boa re dulce de vin ori cu buza de
sus `n mu iat\ `n spum\ amar\ de bere. 

Barmanul e t`n\r numai c`nd `n pra -
gul u[ii apare Gheorghe, un b\rbat
firav la trup de vreo 70 de ani, care
se-a[az\-n cap\t, l`ng\ bolta cu perdea
din ciucuri de lemn. Nea Emil st\ de
vorb\ cu al]i doi clien]i despre cum ar
trebui ref\cut\ „pasarela ceia dinspre
gar\”. Mai curge c`te-o idee ingi ne reas -
c\ la fiecare gur\ de bere [i pe unul din
ei, Achim, `l apuc\ nostalgiile de pe
vremea c`nd lucra la Uzinele „Faur”
din Bucure[ti. „Hai, u\i Achime, c\ stai
de diminea]\ aici [i te-nve]i. Mai plim -

b\-te, mai vin\ ’napoi, eu-s aici doar”,
`l izgone[te nea Emil. „Dap\i eu stau
aici c`t e nevoie, numa’ s\ fie oameni.
Dac\-i alint, mi se urc\-n cap”, `mi
explic\ el, nu cumva s\ m\ tem c\ m\
d\ [i pe mine afar\. 

Clien]ii-s fideli, `l [tiu pe nea Emil
de 15 ani, de c`nd toarn\ `n pahare [i
freac\ `ntruna barul. Mai [tiu [i c\ din
cele dou\ frigidere vechi din spatele
lui, cel pentru ap\ e `ntotdeauna gol [i
vinul nu-i niciodat\ `ndoit, lungit ori
altcumva dec`t auriu [i dulce.

B\rbatul cu [or] burtos se scuz\ [i
d\ un telefon. „Dou\ de coniac, o na -
ve t\ de Timi[oara [i...at`t, las’ c-ajun ge.”
Se-ntoarce degrab\, c\ci u[a a sc`r]`it
`mpins\ de mo[neagul care doarme pe
banca din fa]\. „Ai f\cut rost, mo[ule,
a[a-i?”, `l salut\ barmanul. N-are `n -
co tro, `i num\r\ leul [i-i toarn\ o ]uic\
scurt\, care miroase din col]ul meu. Mai
iau [i eu o gur\ de bere, nea Emil [ter -
ge ap\sat barul [i adun\ apoi paha re le,
g`lg`ind de pe funduri c`te-o gur\ de
licoare r\suflat\. 

E cald, oglinzile ne ]in de ur`t [i din
cutia mic\ a televizorului arde-o po -
pular\ cu t`lc: „n-a[ mai be’ c\ nu d\
bine, da’ vinu’ trage la mine”.

Anca TOMA

Pe u[\ iese, ̀ ncet, rezem`ndu-se de
amicul s\u, un t`n\r usc\]iv, `mbr\ cat
cu o geac\ de piele, care pe strad\ `[i
schimb\ punctul de sprijin cu un
st`lp. „Las\-m\ c\-s bine”, murmur\
acesta, `ntorc`ndu-[i privirea spre lo-
calul Kings of Cafee, una din cr`[ me -
le de sub pasarela din Nicolina, care
`mpart acela[i spa]iu cu parterul unui
bloc.

~n\untru, patru tipi cu aceea[i
frizur\, scurt\ [i `n bluze de trening
duc o discu]ie aprins\ despre unul din
cunoscu]ii lor, a c\rui `nt`lnire cu „b\ -
ie]ii masca]i” nu i-a priit. „Da, m\,
era Marcel \la. Pe el l-au ridicat po -
li ]i[tii c\ cic\ a `ncercat s\ sparg\ un
gard. B\iatu’ c`nd i-a v\zut, a `nce put
s\ alerge ca animala, da’ la ce beat
era, s-a izbit tot de un gard.” Unul
dintre ei nu pare a fi sigur dac\ ar
trebui s\ r`d\ sau nu, a[a c\ ]ine un
z`mbet fixat pe fa]a [i `[i tot ridic\
spr`ncenele, c`nd dreapta, c`nd st`n ga.

Membre cu indicatoare
La o mas\ din col], doi clien]i

mai `n v`rst\, cu [epci bine ]intuite
pe cap [i c`teva pahare goale r\sp`n -
di te `n fa]a lor, `ncearc\ s\ glu meas c\
cu fata de la tejghea. Pe un glas pu -
]in r\gu[it, unul dintre ei `[i aduce
aminte de un detaliu pe care l-a ob -

servat aceasta. „Da tu parc\ aveai ce -
va la m`n\, nu?”. Femeia n-a priceput
din prima la ce se refer\ b\tr`nul. „Nu
bre, sor’mea avea semnul \la `n for m\
de s\geat\, ea mai venea pe aici [i
st\tea cu mine”. O confundase. Un
„ahh” r\sun\tor iese din gura ce lui -
lalt client, amint`ndu-[i de momen -
tele `n care fata cu indicator pe bra -
]ul drept se folosea de el pentru a le
ar\ta ie[irea celor prea intoxica]i ca
s\ vad\ u[a.

Unul din cei patru b\rba]i trage [i
el cu urechea la conversa]ie `n timp
ce soarbe o gur\ de bere, cu care se
`neac\ `n timp ce r`de `n hohote.
„Stai m\ blegule, nu mai bea a[a ca
prostu’”, `ncearc\ s\-l aten]ioneze
fata `n timp ce-l bate u[or pe spate.
Localul `ncepe s\ se inunde `ntr-un
alt val de r`sete isterice, c`nd deoda t\
se aude o voce groas\. „B\i da nu v\
mai hlizi]i a[a f\r\ mine. Ce-am pier -
dut?”, `ntreab\ un t`n\r care tocmai
intrase `n local. Nici nu se a[az\ bine
pe un scaun c`nd dup\ el se deschide
iar u[a, `n dreptul ei r\m`n`nd `n]e pe -
nit c`teva clipe o alt\ persoan\. Cu o
fa]\ amuzat\ `ncearc\ s\ le spun\
ceva celor de la mese. „B\i, iar l-au
prins \[tia pe Marcel asear\. Prostu’ a
`ncercat s\ prind\ un taxi, dar a in -
trat `ntr-o ma[in\ a poli]ailor. {i a f\ cut
[i scandal c\ de ce nu-l duc acas\.”

Paul ANDRICI 

Sc. Viga Dicu SRL nu promite
foar  te multe lucruri. Iar despre florile
ar tificiale pe jum\tate negre uitate `n
pahare pe post de vaz\, fe]ele de mas\
cu urme de arsuri de ]igar\ [i boxele
pr\ fu ite suspendate de tavan nu se
poate spune c\ te `mbie s\-i calci
pragul.

~ns\ z`mbetul ̀ mi revine pe buze ̀ n
momentul `n care aflu c\ o halb\ de
C\ limani de jum\tate cost\ un leu
cincizeci, iar pentru una „de boier”,
dup\ cum `mi recomand\ un mesean
o Timi[oreana, trebuie s\ mai scot din
buzunar un leu. Cu o privire piezi[\,
o barmani]\ durdulie se mi[c\ p`n\ `n
cealalt\ parte a localului, la un doza-
tor hr\nit de dou\ butoaie generoase,

pentru a-mi aduce halba care m\ va
ini]ia `n boierime. {i nu [tiu la ce s-au
g`ndit c`nd au pus dozatorul acolo, exact
l`ng\ fereastr\, fiindc\ afar\ nu exist\
vreun indiciu care s\ tr\deze existen ]a
unei terase. C`t despre clien]ii ba ru lui,
to]i s`nt veni]i singuri [i stau `n
aceea[i pozi]ie, fie cu cotul pe mas\ [i
b\rbia-n palm\, fie cu o m`n\ pe sticl\
[i cea lal t\ pe telefon. Doar la masa de
l`ng\ u[\ se face uz de ambele
scaune, cu doi b\rba]i ce discut\
despre spirtoa se. „’|i, ce ]uic\ f\cea
nea Gelu...ziceai c\-i vin tonic. P\cat
c\ a murit acum trei ani...mare
alcoolist [i \sta ’nez\u s\-l ierte”. 

Aparatele, ochiul dracului
Dup\ subiectele de discu]ie, mi ro -

sul de ]ig\ri ieftine [i horele care c`n -
t\ `n surdin\ la televizor, ai putea cre de
c\ media de v`rst\ din birt e mai mare
de 60 de ani, `ns\ doi tineri brus chea z\
`nc\ de c`nd am ajuns dou\ din cele
[apte aparate cu jocuri de noroc. ~ntre
ei, un domn f\r\ p\r `n cre[tet, ofteaz\
[i d\ din cap dezam\git cam o dat\ la
zece secunde. {i unul dintre fl\c\i e
sup\rat. ~mbr\cat cu ni[te panta loni
alba[tri, o geac\ de f`[ [i un fes roz,
acesta `njur\ [i tr`nte[te aparent alea -
to riu pe butoane. „Doamne fere[te!
Deci nu pot s\ cred a[a ceva. Nu pot.
Micu]ule, mai d\-mi ni[te bani!”. Mi -
cu ]ul, a[ezat confortabil cu piciorul
`n tre aparate, [i cu o ]igar\ `ntre din]i,
nu zice nimic. ~[i scoate mai apoi por -
tofelul din care extrage o bancnot\ de
zece lei, [i o flutur\ prin aer pentru

pri etenul s\u. ~narmat cu o nou\ [an -
s\, b\iatul bag\ banii `n aparat [i, `n
speran]a c\-i revine norocul, `[i schim -
b\ pozi]ia `n care st\ dup\ fiecare ap\ -
sare.

Dincolo de berea ieftin\, barul
mai are un punct forte. ~n interiorul
s\u, o c\m\ru]\ mic\ serve[te drept ca-
s\ de amanet, numai bun\ s\-]i pui ve -
righeta p`n\ la urm\torul salariu [i s\
te bucuri de onoarea de a sta printre bo -
ieri.

Iulian B~RZOI

~n Codrescu, bine dosit `ntre c\ -
mine, e un bar construit pentru bu -
zu narele studen]ilor de teapa mea,
care lungesc zece lei [i timp de dou\
zile. Dup\ o rait\ prin campus g\ sesc
`ntr-un final localul al c\rui nume st\
s\ se [tearg\ de pe copertina de un
galben auriu murdar. Pe „Ali Baba”
`l aflu fix la ie[irea din c\minul C10.
Are geamurile acoperite, dar prin dra -
periile [tirbe se poate vedea `n\un tru,
a[a c\ z\resc c`]iva studen]i, jum\ ta te
din ei `mbr\ca]i `n tricouri [i pan-
taloni scur]i.

~mi fac curaj [i intru, iar dup\ ce
s`nt m\surat din t\lpi [i p`n\-n cre[ tet
c`teva secunde, `[i reia toat\ lumea
activitatea de p`n\ atunci. Fac coman -
da la bar dar `mi dau seama c\ toate
cele cinci mese s`nt ocupate. Am `n -
s\ noroc pentru c\ `mi g\sesc loc pe
un scaun `mpins discret spre mine
de Andreea, o fat\ micu]\ [i brune t\,
`mbr\cat\ cu ni[te pantaloni de pija-
ma cu inimioare ro[ii [i un hanorac

gri mult prea mare pentru ea. ~[i bea
cafeaua cu Oana, colega ei de ca -
me r\ care s-a `ntors deja de la facul-
tate. Este atent aranjat\, iar `n p\rul
blond [i cre] e prins\ o fund\ ro[ie.
S`nt am`ndou\ studente la Facul ta -
tea de Filosofie, `ns\ nu [i `n acela[i
an, dar s`nt „suflete pereche”, cum
spune Andreea chicotind. 

Barul se umple `n scurt timp [i
mai tare c`nd un grup de b\ie]i intr\,
`mpiedic`ndu-se fiecare de tocul
u[ii, [i se `ndreapt\ spre cele c`teva
aparate cu jocuri de noroc. Au ochii
umfla]i de somn, iar, dup\ ce `[i pl\ -
tesc „intrarea”, se afund\ `n scau ne -
le `nalte, sco]`nd c`te o `njur\tur\ de
fiecare dat\ c`nd norocul le mai fur\
ni[te puncte. La masa de l`ng\ ei,
al]i patru indivizi s`nt la al patrulea
r`nd de bere [i nu las\ pe nimeni s\
se ating\ de stiva de sticle din fa]a
lor, „ca s\ nu uite c`te au b\ut”. Au
uitat `ns\ cine urmeaz\ s\ fac\ cinste
[i cum nu reu[esc s\-[i aminteasc\,
unul dintre ei sun\ la un prieten. „La -
s\ c\ azi ̀ l potcovim pe Radu de bani”,
zice r`z`nd unul dintre ei, care are
deja privirea tulbure. 

Continui s\ vorbesc cu cele do -
u\ fete p`n\ c`nd `n bar intr\ trei b\ -
ie]i, to]i c`t u[a de la]i [i ̀ nal]i. Oco lesc
camera din priviri, apoi se `ndreapt\
]int\ spre mine [i cele dou\ fete.
Andreea `i [i sare `n bra]e unuia din -
tre ei, iar ceilal]i doi se a[az\ de par c\
ar vrea s\-mi taie orice cale de sc\ -
pa re. Noroc c\-i explic\ Oana b\ ia -
tu lui ale c\rui bra]e par umflate cu
pompa c`nd acesta `ntreab\ gutural
„ce-i cu \sta”. Nu de alta dar mie
`mi pierise de tot vocea.

Andrei MIHAI

La hanul f\r\ ap\
Ce `]i trebuie dup\ o

anumit\ v`rst\ ca s\
te distrezi? Simplu. O
hor\ numai bun\ care
s\ te `nc\lzeasc\ la
suflet, o halb\ ieftin\ de
bere, [i un sport c`t mai
simplu care s\ necesite
pu]in\ mi[care, de
preferat un biliard, sau o
serie de zdrobit taste la
aparate. Prin viu-grai
am aflat despre un loc
care s\ le con]in\ pe
toate, de]inut de ni[te
comunit\]i mici  printre
care am `ncercat s\ ne
camufl\m [i noi, s\ ne
facem rela]ii din timp.

Aici g\se[ti partea a doua a pove[tilor din tren

Regii `n treninguri [i [epci
� „stai m\ blegule, nu
mai bea a[a ca prostu’”

� barmanul e t`n\r numai c`nd `n pra gul u[ii apare
Gheorghe, un b\rbat firav la trup de vreo 70 de ani

Cu halba la fereastra ta
� doi tineri brus chea z\ `nc\ de c`nd am ajuns dou\
din cele [apte aparate cu jocuri de noroc

Fort\re]ele oamenilor ff\\rr\\  pprree tteenn ]] ii ii

Rezerv\rile se fac din timp

Data viitoare poate-i cu noroc

O mie [i una de nop]i studeenn]]ee[[ tt ii
� pe „Ali Baba” `l aflu la
ie[irea din c\minul C10
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De la Oslo la Beijing

Dup\ voia lectorilor
~n acest an universitar, Depar ta -

mentul de Limbi Str\ine de la Fa -
cultatea de Litere a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” ofer\ stu-
den]ilor posibilitatea de a urma gra-
tuit cursuri de limba chinez\, polo n e -
za [i norvegian\ pe baza unui acord
inter-guvernamental `ntre ]\ri. „Noi
oferim lectori de limba rom=n\ `n
]ara respectiv\, iar ei trimit pe cine-
va care s\ predea aceste cursuri stu-
den]ilor no[tri”, a declarat lect. univ.
dr. Ion Constantin Lihaciu, prode-
can al Facult\]ii de Litere.

De[i cursurile de limba chinez\
se ]in din anul 2009 pentru nivelul
de `ncep\tori [i intermediari, iar `n
momentul de fa]\ s`nt ̀ nscri[i aproxi -
mativ 80 de studen]i `mp\r]i]i `n cinci
grupe, ace[tia nu primesc la finalul
anului cele cinci credite, cum se `n -
t`m pl\ `n cazul materiilor obligatorii
din ciclul de licen]\. Conform lecto -
ru lui Zhang Bei, comparativ cu anii

preceden]i, num\rul studen]ilor a cres -
cut cu mult, „fiind `nregistrat [i un in -
teres vizibil mai mare”. Orele de curs
au loc de dou\ ori pe s\pt\m`n\, `n fi -
ecare luni [i joi, iar la sf`r[itul unui an
universitar, studen]ii urmeaz\ s\ sus -
]in\ un examen. „Chiar dac\ nu li se
dau credite, cursan]ii trebuie s\ dea
un test, at`t pentru evaluarea cuno[ tin -
]elor ob]inute, c`t [i pentru propria-mi
evaluare, ca profesor”, a men]ionat
Zhang Bei. Diploma care confirm\
participarea studentului la curs se ob -
]ine dup\ un examen `mp\r]it pe ni-
ve luri, de la cel pentru `ncep\tori (ni -
velul 1) p`n\ la avansa]i (nivelul 6).
„Anul acesta am deja un student care
a ajuns la nivelul al treilea [i care
urmeaz\ s\ sus]in\ examenul `n ur-
m\ toarele s\pt\m`ni. Diploma pe ca re
o vor primi cei care sus]in examenul
este recunoscut\ `n plan interna ]io -
nal [i este de clasificare `nalt\”, a
mai ad\ugat lectorul Zhang Bei. 

De[i cursurile s`n de facultative
[i studen]ii nu primesc credi te, ace[ -

tia continu\ s\ urmeze disciplina pen -
tru c\ este „distractiv\ [i e du cativ\.
Anul trecut erau pu]ini `ncep\tori, `n -
s\ observ c\ anul acesta aproape toa -
t\ grupa a preferat s\ urmeze `n con-
tinuare cursul. Poa te e curiozitate sau
amuzament, `ns\ cert este c\ fie ca re
ar vrea un ast fel de profesor care s\ ne
fie al\turi, s\ comunice cu noi [i s\ ne
`nve]e nu doar elemente ale limbii, ci
[i cultura acesteia prin diverse jocuri
sau concursuri”, a declarat Petro ne la
D\s c\ les cu, student\ `n anul al II-lea
la Limbi Moderne Aplicate, spe cia-
li zarea en  glez\-francez\, care frec ven-
teaz\ de aproximativ un an cursurile
limbii chi neze.

Spre deosebire de acestea, studiul
limbii norvegiene apare `n planul de
`nv\]\m`nt al Facult\]ii de Lite re ca
disciplin\ facultativ\ [i este notat la
finalul anului universitar cu cinci cre -
dite. Cursurile s`nt `mp\r]ite pe trei
niveluri, A1, A2 [i B1, [i le pot urma
gratuit doar studen]ii din ciclul de li -
cen]\ de la UAIC. La `nceputul anu -
lui s-au ̀ nscris la nivelul ̀ ncep\tor, A1,
24 de studen]i de la Facultatea de
Litere [i `nc\ 70 de la celelalte facul -
t\]i ale universit\]ii, iar la nivelul in -
ter mediar au aplicat 28 de tineri. „A -
ces te cursuri exist\ doar de anul tre-
cut [i probabil c\ mai s`nt `nc\ mul]i
studen]i care nu [tiu de ele, `n ciuda
eforturilor de promovare. {i anul tre -
cut au fost `n num\r mare la `nceput,
`ns\ acesta a sc\zut p`n\ `n semes-
trul al III-lea de limb\ din
diverse mo ti ve, `n special ple-
carea cu burse de studiu `n
str\in\tate, g\sirea unui loc
de munc\ sau suprapu nerea
cursului de norvegia n\ cu
alte cursuri”, a ex pli cat dr.
Crina Leon, titularul cursu-
lui de limb\ norvegian\.

Aceasta a mai ad\ugat c\
principala problem\ `n t`m pi -
nat\ `n sus ]i ne rea orelor a fost
lipsa unui suport de curs potrivit.
Din acest motiv a fost demarat un
proiect care presupune `n fiin]area
unei biblioteci de norvegia n\, în
cadrul Bi bli o tecii „Traian Bra tu” de
la Facul ta tea de Litere, care are `n
momentul de fa]\ peste 100 de ti -
tluri. C\r]ile s`nt primite ca dona]ii din
partea unor institu]ii precum Biblio -
te ca Na]io na l\ din Oslo, Centrul de
Studii Ib seniene din Oslo, Biblio te -
ksen tra len din Norvegia, In sti tu tul
Norvegian de Film din Oslo, U ni -
versitatea din Viena, Asocia]ia Ro -
m=n\ pentru Studii Baltice [i Nor -
di ce, dar [i a unor persoane private
din Norvegia.

Disp\rute de pe harta 
studen]ilor

Dac\ `n urm\ cu c`]iva ani uni-
versitatea organiza [ase cursuri gra-
tuite de limbi str\ine, pe specializ\ri
care nu fac parte din oferta academi -
c\ a institu]iei de `nv\]\m`nt superior,
`n prezent mai s`nt disponibile doar
trei: chineza, norvegiana [i polone za.
Aceasta din urm\ a fost la un mo -

ment dat ̀ ncadrat\ la Catedra de Sla -
vis tic\, dar momentan exist\ un lec-
torat independent. Celelalte trei, neo-
greaca, portugheza [i japoneza, nu mai
s`nt puse la dispozi]ie studen]ilor `n
mod gratuit din cauza faptului c\ lec -
torii care predau cursurile au plecat
din universitate. Limbile mai pot fi
studiate `n continuare la Centrul de
Limbi Str\ine [i Formare Cotinu\
(CLSFC) de la Facultatea de Lite re,
`ns\ contra-cost. 

De[i limba neo-greac\ se pred\
la UAIC de mai bine de 30 de ani,
dup\ plecarea lectorului Stella Ka ra li
`n Grecia, cursurile au `ncetat. „A e -
xistat o absolvent\ de filologie neo-
grea c\ care `[i f\cea doctoratul la noi
la universitate [i care avea nivelul ne-
ce sar pentru a oferi cursuri, `ns\ du -
p\ ce [i-a terminat studiile aici a re -
venit `n ]ara sa”, a precizat lect. univ.

dr. Ion Cons tan tin
Lihaciu, prode-

can al Facult\]ii de Li -
te re. Una dintre proble-

me le reclamate de cursan]i era faptul
c\ nu li se oferea nici un certificat
pentru atestarea nivelului de cunoa[ -
tere a limbii care s\ fie recunoscut `n
afara ]\rii [i nici credite. La aceste
cursuri a participat timp de doi ani [i
lect. dr. Mihaela Lupu, care [i-ar fi
dorit s\ urmeze `n continuare cur-
surile `n cazul `n care i-ar fi permis
orarul. „~n primul r`nd a existat un
interes religios [i mai apoi a ap\rut [i
cel filologic, `ns\ oricum ar fi fost,
eu mergeam din pl\cere. Colegii mei
de la curs erau studen]i de la majori-
tatea facult\]ilor, `n special de la Li -
tere, Teologie, Informatic\ [i chiar
Geo grafie sau Medicin\”, a mai ad\ -
ugat aceasta.

Chiar dac\ limba portughez\ a fost
predat\ pentru prima dat\ `n anul
universitar 2008 – 2009, la finalul
studiilor studen]ii primeau cinci cre -
di te, cursurile fiind coordonate de c\ -
tre lectorul Andreea Teletin, `n ca -
drul protocolului semnat `ntre uni-

versitate [i Institutul Camoes. Pre -
da rea limbii a `ncetat dup\ plecarea
acesteia `n luna iulie 2010 cu o burs\
de post-doctorat la Centrul de Ling -
vistic\ al Universit\]ii din Porto,
fiind posibil ca din anul universitar
2013 – 2014 cursurile s\ fie sus ]i -
nute de o student\ la doctorat la
UAIC, Simona Ailenei. „A[tept un
r\spuns favorabil `n acest sens de la
Ambasada Portugaliei de la Bucu re[ti
[i de la Institutul Camoes. Inten ]io nez
s\ preiau acest curs pentru c\ este o
pierdere destul de mare faptul c\ de
mai bine de un an el nu se mai pred\
la universitate”, a declarat aceas ta. La
finalul celor doi ani de studiu, limba
portughez\ era trecut\ `n foaia ma -
tricol\ [i se putea ob]ine un certificat
de atestare a cuno[tin]elor limbii.

Tot `n anul universitar 2009 –
2010 au `nceput la UAIC [i cursu ri le

de limb\ [i cultur\ japonez\ care au
fost `ntrerupte din cauza plec\rii lec-
torului care preda. „Exist\ de exemplu
la noi la universitate o student\ emi-
nent\ din Japonia, care teoretic ar pu -
tea sus]ine acest curs, `ns\ nu o pu tem
angaja, trebuie s\ aib\ [i un contract
de munc\. Putem angaja doar profe-
sori asocia]i, a[a cum este cazul dr.
Crina Leon, titularul cursurilor de lim-
b\ norvegian\”, a explicat lect. univ.
dr. Ion Constantin Lihaciu.

***
~njum\t\]ite ca num\r, cursurile

facultative de limbi str\ine de la UAIC
nu au amfiteatrele pline de studen]i.
Iar dintre cei care vin, pu]ini se am -
bi ]ioneaz\ s\ urmeze p`n\ la cap\t
studiile doar din pasiune. F\r\ o in -
frastructur\ concret\, cursurile se ]in
de pe-un an pe altul, aproape `n fie -
care an pe limbi diferite. 

M\d\lina OLARIU
Daniela VORTOLOMEI

La „Cuza” s-au `njum\t\]it cursurile
facultative de limbi str\ine

La „Universitatea Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din
Ia[i se mai organizeaz\ doar trei dintre cele [ase

cursuri de limbi str\ine facultative care se ]ineau `n
urm\ cu c`]iva ani. Astfel, Facultatea de Litere mai pune
la dispozi]ia studen]ilor posibilitatea de a studia gratuit
chineza, poloneza [i norvegiana, `n afara special-
iz\rilor care nu fac parte din oferta de studiu de baz\.
Principalele motive pentru care, ast\zi, la universitate,
nu se mai studiaz\ portugheza, japoneza sau neo-
greaca (care avea o tradi]ie de mai bine de 30 de ani
la UAIC) variaz\ de la plecarea lectorilor cu burse `n
str\in\tate p`n\ la dificultatea de a g\si un specialist
care s\ ]in\ cursurile. Iar singurii studen]i care se
`nscriu s\ `nve]e facultativ limbi considerate mai „exo-
tice” o fac doar din pasiune, fiindc\ pentru studierea
unora dintre acestea nu se ofer\ credite sau m\car un
atestat recunoscut interna]ional. 

Universitatea, `n trei glasuri noi

� cea mai mare problem\ a studen]ilor care particip\ la aceste ore este aceea c\
unele dintre ele nu ofer\ cele cinci credite la finalul modulului � pentru `nv\]area
primului nivel de norvegian\ s-au `nscris aproape o sut\ de tineri doar anul acesta

S\lile de clas\ a[teapt\ lectorii
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Din dosarul sf`r[iturilor de lume

S-a `nr\d\cinat `n felul `n care tr\im ideea c\ abia
dup\ ce pierdem un lucru ne g`ndim [i la `n sem -

n\tatea lui. A[a vedem [i P\m`ntul, bunul acela a pa rent
inepuizabil pe care, uneori, `l lovesc v`ntul [i plo ile [i-l
nenorocesc deodat\ toate relele cu care-l hr\ nim `n
fiecare zi. Acum, `n vreme ce America `[i adun\ su fle -
tele pierdute dup\ ce uraganul Sandy i-a m\ turat
coasta de nord-est, avem r\gaz pentru c`teva scurte
p\reri de r\u. Pentru nechibzuin]a cu care ne av`nt\m
s\ credem c\ s`ntem mai presus dec`t natura.

� sim]im cum ni se zv`r -
cole[te p\m`ntul sub pi -
cioare � s-a sf\rmat [i
piatra sub talpa goa l\ a
neputin]ei

S`ntem vanito[i prin natura noas-
tr\. Credem c\ acel concurs biologic
asistat de-o interven]ie divin\ ce ne-a
adus ̀ n v`rful lan]ului trofic ne d\ drep -
tul s\ credem c\ nu putem l\sa nimic
la `nt`mplare [i c\ trebuie s\ mo de l\m
noi totul. 

C\, dup\ principiul scrierilor bi bli -

ce, totul trebuie s\ fie dup\ chipul [i a -
sem\narea noastr\. Iar dac\ asta nu se
poate, m\car s\ fie dup\ voia noastr\.
De aceea ne-am colorat lumea prin vo -
in]a de a schimba. {i singura cons e cin  -
]\ la care ne-am g`ndit a fost a ce ea c\
am fi putut schimba totul altfel, `n
ce va mai frumos. Am ras p\duri ̀ n tregi

pentru interioare de lemn lucios [i p`r -
tii de schi, [i pe locul arborilor fal nici
ne-am construit case cu turle p` n\ la
cer. Am `mpins oceanul `napoi ca s\
re cuper\m solul m\nos pe care acesta
`[i lungea valurile [i l-am cur\]at, ori  -
c`nd am vrut, de creaturi ca s\ ne um -
plem magaziile de provizii. Am c\ u tat
mereu s\ st`rnim alizeele ca s\ ne ma -
cine porumbul [i gr`ul `ntr-o f\in\ fi n\
ca nisipiul. Am oprit cursurile r` u ri lor
[i le-am aruncat apa-n amonte pentru

a ne putea aprinde, seara, becurile `n
ca s\. 

Am luat f\r\ s\ ne uit\m de unde [i
nu ne-am a[teptat s\ cear\ nimeni n i -
mic `napoi. Niciodat\. C\ doar s`n tem
creaturile alfa [i pentru noi omega se-
nt`mpl\ numai c`nd avem chef. Asta
`ns\ p`n\ c`nd sim]im c\ p\m`ntul ni
se zv`rcole[te sub picioare, c\-[i var s\
lava topit\ peste casele noastre mai fra -
gile dec`t ne-a[teptam. P`n\ c`nd o cea -
nul `[i arunc\ nes\tul valurile de par c\
ar vrea s\ ne-nghit\ [i v`nturile n\ praz -
nice ne biciuesc din toate p\r]ile ]e s`nd
pr\p\dul `n urma lor. 

Atunci ne-ntoarcem sp\[i]i la o -
glinda vanit\]ii noastre [i `i culegem,
`n fr`n]i, buc\]ile sparte. Cum am f\ -
cu t-o [i pentru Katrina, Irene sau
San dy.

C\t\lin HOPULELE 

C`nd se adun\ norii a pedeaps\

Oglind\, oglinjoar\
� singura cons e cin ]\ la care ne-am g`ndit a fost a ce ea c\ am fi putut schimba totul
altfel, `n ceva mai frumos

Puii de om nu mai au loc acum pe
P\m`ntul ars de-un Soare vi clean [i
ros de-o sete istovitoare. Se ascund pe
unde apuc\, prin scobituri `n lemnul
masivilor de alt\dat\ sau prin cr\ p\ -
turi de zid ce-odat\ aveau obloane [i
se numeau „acas\”. N-au apucat s\
vad\ c`nd verdele s-a pref\cut scrum
[i nici s\ `n]eleag\ ce-a `nsemnat cu -
loare. Au ascultat pove[ti scr`[ ni te din
din]ii celor care nu mai au glas nici
m\car s\ urle. Iar zilele le-au v\rsat
`n cutii mari din o]el p\strate pentru

cei ce-ar fi trebuit s\ vin\, dar n-au
mai sosit. 

Fe]ele n-au nume pentru c\ toate
seam\n\ `ntre ele, `ncerc\nate, li vi -
de [i murdare fiindc\ [i cerul a re fu -
zat s\ li se mai pe scurg\ pe pome]i
c`nd r`urile au secat. Oricum n-ai [ti
cum s\ le strigi fiindc\ au uitat c\ li
s-ar fi spus vreodat\ `n vreun fel a -
nu me. 

S-a sf\rmat [i piatra sub talpa goa -
l\ a neputin]ei [i s-a ridicat `n colb
alb ca de cret\ ce-ar fi trebuit m`n ji -

t\ pe t\bli]e negre [i pe min]i goale.
Luciul sticlei ce se `nf\[ura [i ea c`n d -
va pe dup\ manechine goale s-a f\ -
r`mi]at `n mii de cioburi [i s-a topit
pe asfalt.

Nu s`nt ei cei vinova]i de toate,
e firea cea care n-a mai putut [i s-a
r\zvr\tit. 

***
~nchid televizorul pentru a-mi

alunga din minte imaginile regizate
dureros, t\iate la montaj a[a `nc`t s\
picteze fa]a lumii, a[a cum va a r\ ta
c`nd se va s\tura de noi. {i a runc pe
fereastr\ o privire fugar\ pen tru a m\
asigura c\ singurele care cad s`nt
doar frunzele `ng\lbenite de vreme.
Copacii-s `nc\ acolo, vor `n verzi iar
la prim\var\, la fel [i cerul, va fi [i el
din nou azuriu ca dup\ ploa ie.

M\d\lina MORARU

O r\st\lm\cire c`t lumea
� nu s`nt ei cei vinova]i de toate, e firea cea care n-a
mai putut rezista

Hainele `i s`nt sf`[iate pentru a
treia oar\ anul \sta [i a[a zdren]uit
[i sup\rat `[i depl`nge r\nile `n col -
]ul s\u, cu trupul plecat [i ghemu -
it. S-a s\turat s\ se tot ia lumea de
el f\r\ motiv, [i asta doar pentru a de -
monstra c\ ei s`nt cei puternici, cei
care st\p`nesc totul. Ar vrea s\ uite
de toate momentele `n care a fost
`mpins, scuturat, culcat pe jos [i c\l -
cat, dar de fiecare dat\ zg` ri e tu ri le
`i amintesc de cruzimea lumii ce-l
`nconjoar\. „S`nte]i ni[te mon  [tri”,
strig\ c\tre oamenii care trec ne -

p\s\tori pe l`ng\ el, d`ndu-i u ne ori
c`te un picior, alteori `n ju r`n du-l
c`nd se `mpiedic\ de el.

Dar nu se `nt`mpl\ nimic. Su -
ne tele furioase, triste, agonizante
nici nu ajung la urechile tre c\ to -
rilor. {i chiar de-ar ajunge pu]ini le-
ar `n]elege, pu]ini ar fi cei mi[ ca]i,
iar dintre ei [i mai pu]ini l-ar ajuta.
De-ar [ti to]i mon[trii care-l calc\
`n picioare c`t bine le face el `n se -
cret, de-ar [ti c\ trupul s\u firav `i
]ine `n via]\. Dar stai, s`nt con [ti en]i
to]i de toat\ truda lui, `i [tiu rostul
[i-i `n]eleg durerea, dar nu le pas\. 

Nu le pas\ ci `mp`nzesc totul de
gunoaie, sufoc\ totul `n p\turi de
betoane [i `neac\ cerul `n nori grei,
plumburii. ~i e mil\ de to]i oa me -
nii care `[i taie singuri craca de sub
picioare [i ̀ n jurul g`tului mai au ̀ n-
f\[urat [i un la]. De-ar mai tr\i c` ]i va
ani, m\car c`t s\ se `n zdr\ ve neas -
c\, m\car c`t s\ ajung\ la a ce la[i
stat. Atunci ar putea s\-[i ajute c\ -
l\ii, i-ar ajuta s\ respire mai cu rat
[i poate ar deveni [i ei mai buni. Ce
n-ar da [i el pentru un g\rdu], a[a
cum are [i fratele s\u, pomul de pe
cealalt\ alee.

Andrei MIHAI

Ajutorul
de la col]

� su ne tele furioase,
triste, agonizante nici nu
ajung la urechile tre c\ -
to rilor

L-am croit dintr-o c`rp\ albastr\
ca o diminea]\ cu cea]\ groas\ [i
grea. I-am cusut un tiv lat de dou\
de gete, fiindc\ nu m\ ajutau m` nu -
]e le dolofane s\-l sub]iez. Mi-am
str\puns degetele de-at`tea ori `nc`t
am `nro[it tivul `n c`teva col]uri [i
p`n\ la urm\ tot i-au at`rnat c`l]ii prin
toate p\r]ile. {i c`nd l-am `n tors pe
fa]\, cus\tura mea m\iastr\ ar\ta ca
o `ns\il\tur\ tras\ la nervi de o gos -
podin\ apucat\. Parc\ ̀ ncercasem s\
`ndes o bucat\ de via]\ `ntr-un tri-
unghi de p`nz\ sleit\ [i ea s-a r\z vr\ -
tit, s-a sucit cum a vrut.

Era, totu[i, cea mai frumoas\ f\p-
tur\ ie[it\ din m`nu]ele acelea de co -
pil. {i c`nd s-a ridicat pe cer s-a a -
g\ ]at de to]i norii [i-a mers dup\ mi -
ne `n goan\ de-a lungul [esului. O
fericire mai mare nu v\zuse iarba pe
care c\lcam de la ultimul c`rd de co -
pii care-o b\tuciser\ fug\rind o min -
ge spart\. Sau poate de c`nd mama e -
ra un bo] de om [i se lua la tr`nt\ cu

toat\ copil\rimea satului p`n\ se ri di -
ca de pe c`mp o perdea alb\ de praf.
Ori de c`nd bunicii erau mici [i smul -
geau flori f\r\ nume din p\m`ntul
reav\n, ̀ nverzindu-[i palmele cu co -
di]e cleioase de coada-leului. A sim -
]it p\m`ntul \sta tot soiul de pa[i,
`ns\ nu l-a str\puns nici o lam\ de
plug. A crescut cum a vrut, cu gla su -
rile [i cu t\lpile copiilor, cu aburul
cald al satului `nc\lzindu-i p`n te cul
verde. {i cu zmeul meu deasu pra.

Triunghiul de c`rp\ azurie s-a f\ -
cut jilav de la cea]a groas\ [i grea `n
care l-am scos de diminea]\. Am ̀ m -
puns de c`teva ori norii cu el [i-am
alergat p`n-am b\tucit un cerc `n bu -
ruienile [esului, iar el s-a pr\bu[it. ~n -
greunat de-o ap\ pref\cut\ `n boa re,
zmeul meu c`l]uit nu m-a ascultat,
oric`t a[ fi smucit de fr`nghia lui
scor ]oas\. S-a izbit de mine [i-am
ples nit am`ndoi p\m`ntul, pedepsi]i
c-am `ncercat s\ ne juc\m cu v`n tul.
{i zmeul mi s-a desl`nat sub ochi, de
ciud\ c\ l-am f\cut, ca pe mine, o p`n -
z\ u[oar\ sub un cer prea s\lbatic.  

Anca TOMA

� a crescut cu aburul
cald al satului `n c\l zin -
du-i p`n te cul verde

{i cerul se sup\r\

El nu voia dec`t s\-i ajute pe
oameni s\ respire

S-a n\scut s\ fie regin\. Im per fec -
]iunile pe care le avea [tia s\ le st\ p` -
neas c\, orice viciu de-al s\u  nu-l sc\ -
pa de sub control. G\zduia cu pl\ ce re
[i grij\ vie]uitoarele care-i populau ]i -
nuturile. Una din cele mai in te li gen te
viet\]i, omul, avea statut special. A vea
voie s\ smulg\ copacii, s\ sape tu ne luri
sub p\m`nt, s\ culeag\ orice plan t\ do -
re[te. Era o simbioz\ care treptat a tre -
cut la un parazitism ce i-a tulburat lim -
pezimea milenar\. A devenit ca orice
fe meie, capricioas\, cu crize de is te ri -
e [i incertitudini `n comportament. 

A cedat din ve[m`ntu-i ]esut cu a -
]e de aur [i `ncrustat cu pietre pre ]i oa -
se, oamenii i le-au smuls aproape pe
toa te. Buzele `i s`nt uscate [i or bi te le
i  nundate de lacrimi. Cu fa]a ridat\ [i o -
chii `mp\ienjeni]i prive[te omul cu
dis pre]. Nu i-a dat o can\ de ap\ a tunci
c`nd ea `i arunca pe cer nori cu ploa ie,
a l\sat-o s\ `nghe]e `n norii cu praf a cid
atunci c`nd ea sc\lda meleagurile `n

c\ldura razelor de soare. Murea de foa -
me [i `ndura explozii [i atacuri ani la
r`nd, atunci c`nd `i d\ruia prietenos o -
mului roade `mbel[ugate de p`ine [i
poa m\. 

Abia acum aceste figuri minuscu -
le dau alerte de S.O.S. realiz`nd c\ au
pierdut din bun\voin]a reginei. Doar
acum ei v\d c\ `n]elepciunea [i r\b da -
rea ei s-au spulberat odat\ cu ultimele
li mite `ntrecute de om. {i furnicarul
a cum roie[te agitat [i disperat nu pen -
tru c\ `i pare r\u c\ a nimicit regina
cu pletele albastre, ci pentru c\ r\ m` -
ne f\r\ gazd\. Duce tratative cu alta,
e ro[ cat\, dar pare c\ aceasta deja a su -
fe rit o epoc\ de parazitism [i acum
doar me ad`nc. 

Cu fusta rupt\, cu fa]a supt\, re -
gi na noastr\ se r\zbun\ sistematic
a run c`nd c`te un oftat sufletesc.

Daniela VORTOLOMEI

Epopeea muceniciei
� buzele `i sunt uscate [i or bi te le i  nundate de lacrimi
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Experien]\ ai?

Pe Adrian `l apleac\ durerea de
s pa te din c`nd `n c`nd. Simte cum `i
poc  ne[te c`te-o coast\ [i-o lipe[te,
par  c\, la loc, cu-o atingere de pal m\.
{i z`mbe[te cu strung\rea]\, schim b`nd
piciorul pe care se sprijin\. Por  nim
din dreptul magazinului Sel gros din
Nicolina [i ne-nv`rtim o bucat\ de
vre me `n cerc. Ar putea, spune el,

s\-mi explice cum st\ treaba cu v\i le
[i ho purile Ia[ului care ne str\ lu ces c
sub o chi `n lumini de diminea]\, de
vre  me ce-a terminat Facultatea de
Geo  gra fie [i Geologie. ~ns\ i-a cam
pie rit pof ta de pove[tile p\m`ntului.
„Mi-am b\gat, f\r\ s\ vreau, ̀ n min te,
c\ pro  babil mai mult de-at`t nu pot”,
[i-[i `n dreapt\ m`na spre col]ul mag a  -
zinului de l`ng\ care am plecat. 

Lucreaz\ de aproape un an a co -
lo, iar c`nd `[i scria licen]a nu mai
d\  duse pe la facultate de ceva vre -
me, fiin dc\ muncea. „Cic\ eu-s «o -
pe rator marf\», da’ am `n]eles [i f\r\
s\ ci tesc scrisul mic de pe contract c\
o s\ `mping cutii de n-o s\ mai [tiu
ce m\ doare”, `mi spune [i-[i azv`rle
pal  ma `n aer a lehamite. Acas\ mai
are un fr\]ior, iar p\rin]ii i-au spus
c\ nu-l mai ]ine norocul ca p`n\ a cum.
C\ ar trebui s\-[i str`ng\ singur ba -
nul \la acru [i greu de care p`n-acum
s-au `ngrijit ei. {i Adi a c\utat, a `n -
tre bat, a vorbit, s-a l\sat purtat prin

bi rouri [i-a tras de oameni p`n\ a re -
nun  ]at. „Crezi c\ n-a[ fi vrut”, se `n -
tre  rupe singur cu m`na dus\ la gura
[i-o tuse acoperit\, „s\ m\ ]in de trea   -
ba asta, s\ cercetez? Bani s\ ias\!”. 

N-a fost dintre cei lipi]i de b\n -
ci     le amfiteatrelor, nici „ultimul dr a c”,
cum spune el. Dar c`nd i s-a spus s\ a -
   puce drumul banului parc\ tot a tre   -
mu rat ceva ̀ ntr-`nsul. „Cu ciud\ s pun
c\ dac\ a[ fi g`ndit oleac\ mai re   pe jor,
acuma poate eram ceva mai sus. Poa -
te chiar mai sus de de po zi te, poa te-mi
scria altceva pe e ti che ta din piept.”
~i cite[ti [i-n o chi, nu-i pare r\u c\
[i-a tr\it studen]ia, c\ a-n  v\]at sau c\
a cunoscut at`]ia oa me ni la ore, pe
teren [i ceva mai rar pe-a cas\. „Eu
nu-s de la ora[. M\ g`n dea m ast\-
pri   m\var\, c`nd m-am an gajat, c\ m-
o z\p\cit Ia[ul \sta de tot”, glume[te

Adi g`n din du-se la cei de-acas\. ~[i
a minte[te c\, fii nd b\ ia tul cel mare al
casei, a `n ghi ]it `n sec la multe din a -
linturile pe care le pri mea fr\]iorul
lui, pe ca re el le-a pierdut c`nd a plecat
la facul tate. „{i-acuma, vor ba ce ia, `m  -
pin g vagoane”, r`de el, `ns\ f\ r\ a m\ -
r\ ciu ne `n glas.

Se g`nde[te, cu-n strop de ironie,
c\ n-o s\ plece degrab\, poate doar
a  tunci c`nd banii o s\ ajung\. Dac\
vor  be[te de frig ori de-un viitor `n -
tor s pe dos fa]\ de via]a lui de-a cu m,
ridic\ din umeri c-o nep\sare naiv\,
op timist\, nici el nu [tie. {i deodat\
iar `[i duce m`na la coaste, z`mbe[te
[i face-un semn c\ trebuie s\ se-n toar -
 c\ la treab\. „Nu-i ca la tras `n jug
aici, dar nici ca la facultate nu-i.”

Anca TOMA

Cine mut\
p\m`ntul pe bra]e

Spre deosebire de stu-
den ]ii de azi care `m -

par t flutura[i, absolven]ii
a[teapt\ cu ochii pe
ceas s\-[i `n cea p\ tura.
Adic\ s\ alerge `n
depozitele marilor centre
comerciale [i s\ aprovi -
zione ze raionele.  S\
care cutiile, s\ le despa-
cheteze [i s\ ordoneze
marfa pentru ca mu[terii
s\ fie mul]umi]i. Iar leafa
la `mpins c\rucioare e
c`t o ap\ de ploaie,
adic\ mai b\noas\ dec`t
salariul din domeniul pe
care l-au studiat.  

Bogdan e „lucr\tor comercial,
ma nipulant mar   f\, salahor, nu me[ te-
m\ cum vrei tu”, `n hipermarketul
Au chan din Ia[i. Lucreaz\ la ra io -
nul de dul ciuri [i crede c\ a nimerit
`n locul po tri vit, la vracuri „am gus -
tat din toa te bu n\t\]ile de acolo, noi
a vem vo ie s\ le gust\m, pentru ca s\
[ti mce pro punem clientului. Unii ̀ mi
s pu n c\ nu e normal s\-]i plac\ at`t
de mult dulciurile, dar `mi plac!”,
m\ asigu r\ b\iatul care are grij\ de
cu tiile cu bomboane. ~n magazin raf -
turile tre buie s\ fie pline, iar c`nd
ie  [enii le golesc, Bogdan aduce din
de pozit, `n c\rucior, rezerve proa s -
pe  te [i par  fumate. Ie[eanul de 24 de
ani este `nalt, blond [i cu o siluet\
spor tiv\. ~mi spune de la `nceput c\
a crescut `ntr-un car ti  er populat de
romi [i a legat [i pri  etenii cu unii
din tre ei. 

Dup\ ce a f\cut opt ani de han d -
bal la Liceul Sportiv din Ia  [i [i `n -
c\ trei la Facultatea de Edu ca ]i e
Fi zic\ [i Sport de la Uni ver si ta -
tea „Alexandru Ioan Cuza”, Bog -
 dan a predat c`teva luni la [coa la din
satul Victoria. ~ns\, „pentru c\ B\ -
ses cu a anulat privilegiile a cor  da te
profesorilor `ncep\tori de c\ tre Ili -
e scu” r\bdarea pe care trebu ia s-o
ma nifeste fa]\ de disci po lii s\i din
cic lul primar era r\spl\tit\ cu prea
pu ]ini bani [i recuno[tin]\. A stat
totu[i c`teva luni [i a primit sa la ri i -
le cuvenite, `ns\ Bogdan s-a l\sat
de cariera pedagogic\ [i a ple  cat `n
Cipru [i s-a angajat ca salva  mar. La
facultate, fiind voluntar la Crucea
Ro[ie, a f\cut cursuri de a cor darea
primului a jutor [i tehnici le de su -
pra vie]uire „[i eram si gur c\ o s\
fac fa]\ res pon sabilit\]ilor”. A ceas -
 t\ `n cre de re de sine se resim te [i
ast\zi ̀ n vo cea sa, cu toate c\ a tre-
cut [i prin mo men te de criz\.
„Odat\ s-a `n t`m plat s\ scot la mal

un copil a proa pe v`n\t, mi-am luat
dup\ aia c` te va zi le libere”, `mi po -
ves te[te Bog dan parc\ re sim ]ind
spa i ma [i [o cul pe ca re le-a tr\ it a -
tun ci. 

Voluntar la Crucea Ro[ie, Je -
wi sh Community Center, su por ter
„Ra  pid” cu garduri c\]\rate, ochi ro -
[ii din cauza gazelor lacrimoge ne [i
b\ t\i ̀ n mas\, s`nt experien]ele pe ca -
re le-a prins `n tinere]e [i le e nu me  r\
la fel de vag [i fugitiv, de par  c\ s-ar
fi `nt`mplat decenii `n ur m\. ~mi spu -
ne c\ tot timpul a a vut no roc cu uni -
forma ro[ie, la Rapid, ̀ n Cipru, `n
Au chan, „cred c\ ur m\ toa re pro-
fe sie m\ face pompier”, r` de t` n\ -
rul cu un oftat ascuns. Du p\ ani de
an trenamente cu program stri ct de
som n [i munc\,  locul trei la hand-
bal `n cadrul  Campi o na tu lui Na -
]io nal al Rom=niei din 20 07, re nun -
  ]area la o carier\ de s port din ca u -
za lipsei investi]iilor `n acest do -
me  niu [i o licen]\ de nota ze ce, Bog-
dan e de cis s\ mearg\ din nou `n
str\ i n\ ta te. „De ce am mers la un
as  tfel de serviciu? Pentru c\ dac\
r\ m` nea m acas\ cheltuiam mai
mul ]i ba ni de c`t am aici, cu toate c\
e do ar cu un milion mai mult de c`t
cel la Vic toria”, sur`de ironic b\ -
iatul.

Daniela VORTOLOMEI

~n uniform\ ro[ie
� Bogdan aduce din
depozit rezerve proaspete
[i par  fumate de dulciuri 

Duminic\, `ntr-o zi de toamn\
ca  re aduce mai degrab\ a var\ t`r zi e,
Mihai Hre]u a `mplinit 25 de a ni.
~n c\ nu [i-a `ndeplinit visul din co -
pi  l\rie `n care alina suferin]ele bol  -
na  vilor din spitale, `ns\ este m`n -
drul posesor a dou\ diplome de ab -
sol   vire a ciclurilor de licen]\ [i mas -
ter cu nota 10, dup\ ce cinci a ni a ur -
cat Copoul spre cursurile de la specia -
lizarea de {tiin]e ale Co mu nic\rii
[i Rela]ii Publice ale Fa  cult\]ii de
Fi losofie de la Uni ver sitatea „A le -
xan dru Ioan Cu za”.

„Acum lucrez pentru un centru
de cercetare [i s`nt operator intervi-
uri. Africana nu ar mai fi a[a de cu m -
p\rat\ dac\ nu s-ar face la un mo -
me nt dat astfel de sondaje”. Tot pen-
tru a sluji interesul consumatori lor
s-a angajat [i `n comer] ca mercen -
dai z\r la raionul cu produse din
Ca rrefour. Pentru c\, dac\ acum
z`m   be[te de parc\ aproape [i-a g\ sit
locul, p`n\ s\ prind\ acest post a -

pro piat de specializarea sa, a avut
e mo]ii pe la multe interviuri. „Eu
tre buia s\ stau l`ng\ un anumit tip de
produse, de exemplu Nivea, [i tre-
bu ia s\ stivuiesc marfa c`nd sosea,
sau s\ aranjez c`t mai atractiv pen-
tru clien]i”. Se angajase atunci nu
pen tru c\ avea neap\rat\ nevoie de
ba ni, ci „pentru c\ trebuia s\ `ncep
la un moment dat s\ cap\t m\car ex -
perien]a interviurilor cu angajato -
rii”, iar mai t`rziu a l\sat c\ratul cu -
tii lor cu diferite produse pentru
pen tru alte posturi unde cel pu]in
lea fa era mai convenabil\. ~ns\, `n
scurt timp, Mihai a ajuns la con-
clu zia c\ managerilor nu le convi ne
s\ aib\ de a face cu supracalifica ]i
[i nici cu subcalifica]i. „E ca `n ex -
presia aia «]ara te vrea prost». Co m -
pania te vrea prost, calificat do ar at`t
c`t trebuie [i `n rest obedient!” 

Dup\ ce „v\ mul]umesc, a]i r\ -
ma s `n baza noastr\ de date”, a a -
jun s s\ i se `ntip\reasc\ precum o for -

mul\ de salut seac\, la un moment
dat, c`nd [i-a `ncercat norocul `n al -
t\ parte, dup\ interviu a v\zut scris
ma re, cu majuscule pe CV, da. A di -
c\ r\spundea responsabilit\]ilor pos -
tului [i se `ncadra cerin]elor. „Nu -
mai c\ a trecut luni, a trecut mar]i,
[i miercuri [i joi. P`n\ la urm\ am
su nat [i mi-au zis c\ revin ei s\p t\ -
m` na viitoare. Cealalt\ s\pt\m`n\ la
fel, p`n\ iar i-am sunat eu. {i a tun ci
mi-au zis c\ de fapt rezulta te le s-au
a fi[at. Care rezultate c\ eu nici fu -
se sem anun]at s\ m\ prezint? ”

~n timpul facult\]ii Mihai a f\ -
cut voluntariat [i a mers prin li ce e -
le din Ia[i ca s\ promoveze `n v\ ]\ -
m`n tul superior de stat. „Mergeam
[i le povesteam despre rostul conti -
nu \rii studiilor. Le vorbeam despre
a vantajele absolvirii unei facul t\ -
]i”, iar elevii `l urm\reau relaxa]i f\  -
r\ s\ clipeasc\. Poate pentru ei un loc
de munc\ bine pl\tit, u[or de g\sit,
se afla pe primul loc pe acea list\ de
avantaje de pe urma absolvirii unei
fa cult\]i. 

Iulia CIUHU   

Absolven]ii `ngropa]i priinn tt rree rraa iiooaannee

{i cutia de lapte din spatele raftului trebuie cump\rat\

Cinci ani pentru o leaf\
� „«]ara te vrea prost», co mpania te vrea prost, califi-
cat do ar at`t c`t trebuie [i `n rest obedient!” 

� t`n\rul n-a fost dintre
cei lipi]i de b\n ci le
amfiteatrelor, dar nici
„ultimul dra c”

At`tea bun\t\]i [i co[ul e gol

� „cic\ eu-s «operator marf\», da’ am `n]eles c\ o s\
`mping cutii de n-o s\ mai [tiu ce m\ doare” � Bogdan
aduce c\rucioare pline cu bomboane

Coad\ la legume



OPINIAVECHE:V\ placeOrfeu?
IOAN HOLENDER: Orfeu [i Eu-

ridice. Revenirea din Iad... Da! ~mi pla-
ce povestea [i prin muzic\ putem
`nvinge `mpotriva R\ului, `mpotriva
Iadului, `mpotriva mor]ii...

O.V.: ~n orfism, e „responsabil” [i
de misterele prin care zeul e dezmem-
brat [i apoi re`nviat. A]i avut vreo-
dat\ senza]ia c\ via]a v\ tot desface
`n buc\]i?

I.H.: Absolut! Via]a m-a tot cons-
tr`ns s\ p\r\sesc drumurile alese de mi-
ne.Acum, asta o spun faptic, f\r\ dureri
[i f\r\ sentimente. Via]a m-a constr`ns
nu s\ fac ce nu vreau, dar s\ nu fac ce
vreau.

O.V.: Un jurnalist a scris c\ ar
trebui s\ fi]i recunosc\tor comunis-

mului, fiindc\ a[a a]i plecat `n Viena.
A]i reac]ionat abrupt, accentu`nd c\
a]i fost `ndep\rtat de la traseul pe ca-
re l-a]i ales. A]i dezvoltat nevoia de-a
fi st\p`n pe propria via]a, de avea
controlul?

I.H.: Hot\r`rea care a reprezentat
apogeul vie]ii mele n-am luat-o eu. Au
luat-o al]ii, iar eu am acceptat-o. Deve-
nirea mea `n fruntea acestui institut, al
Operei din Viena, n-a fost decizia mea!
N-a fost, nici m\car, tendin]a mea! N-a
fost `mpotriva voin]ei mele, dar n-a fost
voin]a mea. N-a fost ceva n\scut din
mine, ca s\ r\m`nem cinsti]i. |sta nu-i
un r\spuns la `ntrebarea ta, dar nici de-
parte nu este.

O.V.:A]i fost vreodat\ o persoan\
introspectiv\, problematiz`nd ce se

`nt`mpl\ cu via]a dumneavoastr\?
I.H.: Nu! N-am avut niciodat\ tim-

pul necesar s\-mi pun problemele astea.
Mi le pun acum, poate mai mult dec`t
`n orice perioad\ a vie]ii mele.

CCaauutt  ss\\  mm\\  ssiimmtt  ssppeeccttaattoorr
ppeennttrruu  aa  ppuutteeaa  jjuuddeeccaa  
oobbiieeccttiivv

O.V.: Din pricina v`rstei?
I.H.: Da, m\ surprind din ce `n ce

mai des f\c`nd bilan]uri. Asta n-am f\ -
cut-o niciodat\ ̀ nainte. Cred c\ s`nt spe-
 riat de anii pe care-i am.

O.V.: V\ g`ndi]i ce va r\m`ne `n
urma dumneavoastr\?

I.H.: Nu. Eu nu m\ g`ndesc la asta,
de[i `mi este mereu amintit acest as pect
de c\tre al]ii care-mi spun: „Ce a]i f\cut
dumneavoastr\...”. Asist din ce `n ce
mai des la cuvinte care se spun despre
mine, iar r\spunsul meu e: „As cult [i
am impresia c\ asist la `nmor m`n tarea
mea”. Asta o spun, a[a, f\r\ sentimente.
Relatez.

O.V.: Apropo de aceast\ impresie,
c\ „asista]i”. V-a]i sim]it vreodat\
spectator fa]\ de propria via]\?

I.H.:M\ simt [i caut s\ m\ simt – [i
am dorin]a [i voin]a de-a m\ sim]i –
spectator. Pentru a putea judeca obiec-
tiv [i f\r\ exager\ri, situa]iile. {i a mea,
proprie.

O.V.: Nu s`nte]i o fire pasional\?
V\ pl\ceau celebrit\]ile [i `n tinere]e
a]i pierdut un an de studii fiindc\ 
v-a]i `ndr\gostit.

I.H.:M\ `ndr\gostisem de handba -
lista Lucia Dobre, iar celebritatea are,
`ntr-adev\r, ceva catalizator. Am fost
foarte m`ndru s\ merg la terasa Corso
`mpreun\ cu ea. Acest lucru nu s-a
schimbat. {i ast\zi celebritatea atrage [i
are un efect erotic.

O.V.: Ce au deosebit oamenii ce le-
 bri fa]\ de anonimi, `n afara de no -
roc?

I.H.: Dar nu norocul declan[eaz\
ce lebritatea. ~n primul r`nd, celebri t\ ]i le
[tiu ceva ce majoritatea nu [tie. Arta,
spune Goethe, `ncepe acolo unde teh -
ni ca nu mai poate r\zbate. Tehnica, toa -
t\ lumea [i-o poate `nsu[i, nu-i a[a?
Fe ti]ei mele, care va avea un concert `n
seara asta [i e foarte timorat\ [i ne c\ ji t\,
i-am spus: pentru tine, `n viitoarea ta
via ]\ de artist\, singurul parametru ca re
te duce mai departe e[ti tu `ns\]i. Dac\
`n seara asta vei avea succes la public,
dar tu vei [ti c\ ai c`ntat prost, atunci
]ine-te de ce [tii tu. {i invers. Dac\ ai un
e[ec, dar tu crezi c\ ai c`ntat foarte bine,
atunci s\ fii mul]umit\.

TTooaatt\\  vviiaa]]aa  aamm  lluuppttaatt..  NNuu  mm--
aamm  jjuuccaatt  mmaaii  nniicciiooddaatt\\

O.V.: A]i fost bun `n sport, `n
matematic\, a]i c`ntat. A]i sim]it c\
trebuie s\ v\ hot\r`]i [i s\ alege]i un
singur  talent pe care s\-l cultiva]i?

I.H.:O persoan\ mi-a spus c`ndva o
fraz\ care s-a `nfipt `n subcon[tientul
meu: `n via]\ trebuie s\ faci ceea ce `]i
permite s\ oferi celorlal]i, cu cel mai
mare randament. {i ceea ce-]i aduce
succesul personal. Iar succesul este
con cluzia ta, nu a celorlal]i, prin care `]i
dai seama c\ tu ai ceva ce al]ii nu au, iar
asta te face mul]umit, ca s\ nu spun

„fericit”. |sta a fost punctul nevralgic
care m-a adus la canto. Ziua cea mai
`mplinit\ din toat\ via]a mea de p`n\
acum a fost cea `n care mi s-a spus: „~]i
oferim un post de prim bariton”, `n
stagiunea din ’63 – ’64. Am fost `n
ceruri de fericire. Niciodat\ nu mi s-a
mai `nt`mplat a[a ceva. Nici c`nd am
fost la Opera din Viena, care a avut
dou\ faze: prima c`nd am fost numit de
Eberhard Waechte [i a doua, dup\ ce
a murit [i am r\mas singur.

O.V.: Abia atunci v-a]i sim]it sin-
gur?

I.H.:Da. M-a ̀ ntrebat o televiziu ne
cum m\ simt, c\ am preluat toat\ put-
erea. Dar eu sim]eam c-am r\mas
foarte, foarte singur. P`n\ atunci lupta -
sem. Nu avusesem timp de g`nduri din
acestea.

O.V.: ~n via]a dumneavoastr\,
pre ponderent a]i luptat sau v-a]i ju -
cat?

I.H.:Toat\ via]a am luptat. Nu m-am
jucat mai niciodat\. Timpul de „joac\”
nu l-am prins nici la sf`r[it. Fiindc\ `n -
treaga via]\ m-a acompaniat frica. {i
acum. Am avut conferin]a aceasta la
Ia[i [i-am fost terorizat vreme de-o s\p -
t\m`n\ `ntreag\. Fiindc\ am ales un
subiect care n-a fost u[or. Am vrut s\
vorbesc despre Lucian Boia, recapitu -
l`nd capcanele istorice care l-au p`ndit,
despre epur\rile legionarilor, despre
epur\rile comuni[tilor, despre Sa do vea -
nu [i aderarea lui la ideologia comu-
nist\ [i tot a[a.  C`nd am anun]at despre
ce vreau s\ vorbesc, mi s-a spus: „E
fantastic s\ aborda]i subiectul acesta,
dar l\sa]i-l c\ e riscant”. Am fost m`n -
dru de mine c-am abordat aceast\ te m\.
Dar am fost foarte u[urat c`nd m-am
uitat `n sal\ [i-am v\zut doar 26 de per-
soane. Fiindc\ [tiu ideile preconcepute

ale celor mai `n v`rst\, despre ceea ce s-
ar chema „rom=nism”. Obiectivitatea
fa]\ de noi `n[i[i poate produce [i mult\
repulsie.

O.V.: {i c`nd era]i director avea]i
obiceiul de-a vorbi despre tabu-uri
cul turale. ~l tot pomenea]i de Karl
Böhm, ultimul director al Operei din
Viena din perioada nazist\ [i primul
director de dup\ R\zboi.

I.H.: {i-am fost huiduit public pen-
tru faptul c\ i-am spus numele! „{i-a cum
s\ v\ spun cum se nume[te, fiindc\ noi,
cu to]ii, [tim cine e, dar nu-i spunem pe
nume. E Karl Böhm”, [i n-am terminat
de pronun]at c-au `nceput cu „huo!” [i
„termina]i!”. Le-am zis: „N-am termi-
nat, ave]i r\bdare, c\ vreau s\ mai spun
[i alte lucruri. Nu huidui]i acum prea
tare c-o s\ ave]i motive [i mai puternice
s\ protesta]i!”

MM\\ccaarr  ss\\  ppuunn  [[ii  eeuu  mm`̀nnaa  ppee
tteeiiuull  lluuii  EEmmiinneessccuu

O.V.: A]i ales subiecte sensibile
[tiind ce reac]ii ve]i provoca?

I.H.:N-am f\cut-o ca s\-mi dau im-
 portan]\. Doar c\ nu m-am `ngr\dit la
„cele necesare”. S-a spus: „Se bag\ `n
toate Holender. Despre orice se-a pu c\
s\ vorbeasc\”. Dar am vorbit mereu fi-
indc\ m-am sim]it cumva obligat s\
abordez aceste aspecte. De ce tocmai eu
am adus aminte acestui popor austriac
despre acea perioad\ de [apte ani, ’38 –
’45, pe care au acoperit-o? Am sim]it,
pur [i simplu,  instinctiv c\ am aceast\
obliga]ie. Acum, o fi ceva legat de...
(r`de) tragerea `n roat\ a lui Horia,
Clo[ca [i Cri[an [i r\zbunarea mea `m -
po triva urma[ilor acestora. Vede]i, aceas -
t\ educa]ie socialist\, comunist\,

rom= neasc\ e foarte intim prins\ `n\un-
trul meu. Rom=nismul meu e foarte
ad`nc a[ezat `n mine.

O.V.: A]i spus c\ v\ sim]i]i ca un
copac „[i cu c`t te `ndep\rtezi mai
mult de sol, cu at`t mai mult t`nje[ti
dup\ r\d\cini”.

I.H.: Asta pentru c\ r\d\cinile de -
vin din ce `n ce mai puternice, cu c`t co-
pacul cre[te mai mult. Altfel, s-ar
d\ r` ma! Iar eu am tr\it p`n\ la 25 de ani
`n Rom=nia, iar r\d\cinile mele s`nt
profund rom=ne[ti.

O.V.:  „Suna]i” romantic. V\ pla ce
natura?

I.H.: Foarte mult! {i aici, `n Ia[i, m-
am dus s\ m\ plimb prin Gr\dina
Botanic\ cu Alina, feti]a mea. Am
`nt`rziat `n Gr\din\, dar `mi pare r\u [i-
acum c\ p`n\ la Teiul lui Eminescu n-
am ajuns. I-am zis: „Uite, Alina, nu-i
p\cat c\ am venit p`n\ aici [i n-am ajuns
la tei?” „Tata, da-i mult mai frumos
aici!” {i-am spus: „Nu, nu, la Teiul lui
Eminescu... M\car s\ pun [i eu m`na pe
el, dac\-s aici, la Ia[i”. Sigur, po]i s\ zici
c\ \sta-i un sentimentalism! Dar pe de
alt\ parte, `n ciuda sentimentalismului
meu, eu pot spune c\ Celan este mai
cunoscut `n lume dec`t Emi nes cu.

Nimeni  nu  poate  s\  spun\
c\  Holender  se  `mbog\]e[te
pe  spinarea  noastr\

O.V.: V\ `mprosp\ta]i colind`nd?
I.H.: Absolut! Urc`nd pe piscul de

munte. Chiar [i `n vara asta am f\cut-o,
de[i e mult peste puterile mele. Doam -
ne, ce `mplinire extraordinar\ `]i d\ mo-
 mentul `n care ajungi `n v`rf, la crucea
aceea! {i ce plin te sim]i c`nd ajungi jos,
ridici ochii spre cer [i spui: „Eu am fost

acolo, sus”. Orele acelea de ur ca re, de
efort, ̀ n care nu vorbe[ti, ca ̀ ntr-un peleri-
naj, `]i limpezesc mintea! {i mai e ceva
ce fac cu mare pl\cere – `not. M\ for]ez
s\ `not aproape zilnic. Poate c\ [i din or-
goliu sau din vanitate. ~mi este fric\ s\
nu decad `n forma unui om `n v`rsta, cu
burt\, dureri [i neputin]e. S`nt foarte
auto-critic cu mine! Adic\, lipsurile
mele `mi sunt foarte con[ ti en te mie
`nsumi.

O.V.: {i printre aceste „lipsuri” se
num\r\ [i orgoliul?

I.H.: Eu? Nu consider c\ s`nt o per-
 soan\ orgolioas\. Legenda mea spu ne
asta despre mine. Am, de exemplu –
probabil – ceva ]ig\nesc `n s`ngele meu,
fiindc\ m\ bronzez foarte repede, f\r\
s\ stau prea mult la soare. Iar unii crit-
ici r\u-voitori, au spus c\ „domnul di-
rector `[i petrece vremea la solar”. ~n
via]a mea n-am fost `ntr-un solar! M-au
judecat c\, „uite, Holender a jucat tenis
[i acum conduce Opera”.

O.V.: A]i tr\it o „poveste de suc-
ces” standard. A]i pornit de jos,
schimb`nd becuri c\]\rat pe st`lpii de
iluminare public\, a]i condus tram-
 vaiele care trebuiau reparate [i tot
a[a p`n\ a]i devenit directorul Operei
din Viena. Nu v\ m`ndri]i c-a]i condus
tramvaie?

I.H.: M-am sim]it m`ndru c`nd s-a
filmat documentarul acela despre mine,
„Holi”, [i am [tiut c`nd am condus tram-
vaiul tot ce am de f\cut. Omul care era
l`ng\ mine zice: „Doamne, da’ de unde
[ti]i?” {i i-am spus, „p\i cum s\ nu [tiu,
dac\ voi n-a]i mai moderni zat nimic [i
tot ca pe vremea mea se conduc?!” M\
rog, s`nt a[a, ni[te nimicuri, poate, ni[te
sentimentalisme. Dar `n Rom=nia am
satisfac]ii nu mai mari dec`t `n alt\
parte, dar poate mai profunde. Simt
totul mai intens aici, dar m\ [i dor mai
intens unele lucruri care se petrec, [tiind
c\ n-am puterea s\ schimb nimic.

O.V.: Nu ave]i puterea formal\.
Dar v\ lipse[te [i cea informal\, iar
opiniile dumneavoastr\ s`nt trecute
cu vederea?

I.H.: ~mi s`nt trecute cu vederea, da.
Cred c\ Festivalul „George Enes cu” e
singurul care `mi d\, aici, o anumit\ au-
toritate formal\, fiindc\ `l organizez
onorific. {tiu c\ astfel am mult mai mult\
putere. Fiindc\ nimeni nu poate s\
spun\: „Holender st\ pe un post [i se
`mbog\]e[te pe spinarea noastr\”. ~n
situa]ia asta din Rom=nia, c`nd orice
po pulism are un foarte mare impact
ime diat, s-au re]inut s\ spun\ ceva c`nd
le-am prezentat situa]ia financiar\ a fes-
 tivalului [i le-am spus c\ totul cost\ [ase
milioane de dolari. Nimeni n-a dat `n
mine, nici un partid.

N-am  fost  un  om  iubit
O.V.: A]i refuzat s\ vorbi]i sau s\

v\ `nt`lni]i cu destui politicieni `n
Aus tria. Cu politicienii rom=ni, `n
schimb, a]i fost mereu foarte bl`nd.

I.H.: P\i cu politicienii din Rom= -
nia nu am leg\turi directe, din perspec-
tiva postului meu. Am zis: „Vinde]i loja
central\ [i nu mai da]i invita]ii la toate
ministerele [i la pre[edin]ie”. „Nu se
poate”, mi s-a spus. „Se poate sau nu se
poate, c`t s`nt eu aici, faci a[a. O vinzi.”
„Nu, nu putem s-o vindem”. Am zis:
„Da? Atunci a[tept\m zece minute [i
apoi o `mp\r]im gratis la studen]i”. {i s-

a f\cut asta. Dar nu-i mare lucru, fiindc\
a[a am f\cut [i la Viena. Loja primaru-
lui, loja pre[edintelui, toa te locurile ofi-
ciale se ]in 24 de ore, p`n\ la `nceperea
spectacolului [i se v`nd numai atunci. A
durat ceva p`n\ am descoperit asta [i-
am zis: „Asta o schim b\m!” „Nu se
poate”, mi s-a r\spuns, „c\ doar le vin-
dem”. „Le vindem, da, `n ultima zi,
c`nd nu le mai cump\r\ nimeni. Dac\
vrei s-o d\m gra tis la studen]i, o d\m la
studen]i. Fac a[a cum vrei dumneata, fi-
indc\ dumneata vrei asta!” Atunci, s-a
schimbat: „Bine, bine, `ncercam s\
schimbam. Vom cere asta”. “Nu vom
`ncerca nimic. Pur [i simplu scriu o
scrisoare pe care o voi semna. Este o
comunicare, nu o cerere! Nu `ntreb, ci
comunic!” Cu chiu cu vai, am reu[it s\
schimb regula: cu o s\pt\m`n\ `nainte
trebuie s\ se declare cine dintre oficiali
`[i dore[te s\ participe la spectacol. Al-
tfel, locurile s`nt scoase la v`nzare. {i
a[a au ap\rut: „Holender este autoritar”,
„se crede buricul P\m`ntului”, „crede
c\-i Opera lui personal\”. Toate astea au
venit, dar, totu[i, m-au ]inut. M-au su-
portat mai mult dec`t pe ori ci ne
altcineva `naintea mea.

O.V.: V-a]i sim]it creator?
I.H.: Da! M-am sim]it creator pen-

tru a facilita crea]ia altora! Exact asta e!
Dar responsabil m-am sim]it publi -
cului! ~ntotdeauna! De exemplu, acum
ni[te ani, m-a deranjat taxa de gardero -
b\. Adic\ intri `ntr-un teatru, pl\te[ti bi -
letul de intrare dup\ ce ai pl\tit deja
subven]ia prin taxele [i impozitele re ]i -
nute automat din salariu. De asta, pre ]ul
biletului de intrare, ceea ce se pl\ te[ te a
doua oar\ de c\tre om, `n nici un caz nu
poate fi unul comercial! Dar s\ mai
pl\te[ti [i pentru garderob\?! Am zis:
„Scoatem taxa aceasta!” Mi s-a spus:
„Nu se poate, c\ r\m`nem f\r\ bani”. Se
adun\ din banii pe garderob\ sute de
mii de euro, pe stagiune. Chel tu ielile
mici determin\ cheltuielile mari. Asta a
fost deviza mea toat\ via]\. {i s`nt con-
siderat un om foarte `ngust [i zg`rcit.
Am spus: „N-am nevoie de acest venit”.
„Dar dac\ e gratis, tot va trebui s\
pl\tim garderobierii”. „Da, `i pl\tim”.
Am ajuns p`n\ la ministrul de Finan]e.
„Atunci, v\ reducem bugetul” “Reduce]i
bugetul. Salariile garderobie   rilor trebuie
s\ fie incluse `n buget [i eu nu pot s\ v\
dau `napoi ni[te bani care deja v-au fost
pl\ti]i din taxe [i im po zi te. Ar fi un
furt.” „Deci nu-mi da]i”, `mi zice. „Nu
eu `]i dau. Nu-s banii mei. Eu `]i dau
banii altora. Dac\ dumneata vrei s\ fii
ajutat de mine, `]i dau eu, `n particular,
dac\ `mi ceri. Dar eu nu pot s\-]i dau
banii altora”.

O.V.: A]i [tiut `ntotdeauna s\ in-
 timida]i oamenii?

I.H.: Da! Cred c\ da, am [tiut me -
reu s\-i dezarmez! Dar dragostea fa]\ de
mine n-a crescut prin aceste ac]iuni. Eu
n-am fost un om iubit. {i nici `n ins -
titu]ie n-am fost. Acum, am auzit [i
fraza asta: „Dragostea domin\ ̀ n interio -
rul Operei de c`nd Holender s-a dus”.
Acesta e un om foarte dr\gu] cu toat\
lumea, vorbe[te `ncet, are timp de to]i, `i
ascult\. Eu spuneam: „Mai repede! Nu-
mi spune acela[i lucru de trei ori. Am
`n]eles!”

S\  te  la[i  s\  ajungi  la
`nfometare  te  oblig\  s\  intri

`n  sinea  ta
O.V.: A]i ap\rat mereu oamenii

pe care i-a]i ales?
I.H.: M-am luptat cu ei! Uneori,

aproape la cu]ite! Am avut un infarct
din cauza lui Andrei {erban. A spus-o
[i c`nd a primit distinc]ia de Doctor
Honoris Causa, c\ [i-l aminte[te pe
Holender url`nd. Dar Holender url\
foarte rar. Da, de patru, cinci ori Ho len-
 der [i-a pierdut st\p`nirea de sine [i a
]ipat. Asta a r\mas: Holender ]ip\ la oa-
meni.

O.V.: Spunea]i c\ v-a]i sim]it m`n -
dru [i curios `n momentul `n care s-a
difuzat la radio anun]ul `n che ie rii
mandatului dumneavoastr\. De ce?

I.H.:M`ndru [i orgolios m-am sim -
]it fiindc\ la 18.35 am anun]at acest
lucru unei singure agen]ii de pres\ [i
diminea]a, la ora nou\, `n [tirile de trei
minute de la radio, a [i fost difuzat
anun]ul meu. Da, am fost foarte plin de
mine! Probabil c\ un anun] de acest gen
sau o renun]are la un astfel de post, at`t
de important `n aceast\ ]ar\ nu s-a mai
`nt`mplat niciodat\. A fost decizia mea
[i mi-am asumat-o f\r\ s\ trec prin
etapele intermediare, formale, conform
c\rora, mai `nt`i afl\ cei afla]i deasupra
`ntr-o ierarhie, ace[tia `[i dau acordul [i
abia apoi decizia are dreptul s\ fie ur -
ma t\ [i f\cut\ public\. Eu am ac]ionat
direct. M-am hot\r`t [i foarte repede,`n
ziua aceea rece din Stockholm, c`nd
`mi era frig [i `mi era foame. Atunci
c`nd `]i este foame, mintea merge mai
repede. Era vinerea lung\. Ziua de iom-
kipur am respectat-o `ntotdeauna- n-am
m`ncat 24 de ore, uneori, chiar 26. ~n
aceste zile mi-au venit idei ex tra -
ordinare. Lucrul \sta, s\ te la[i s\ ajungi
p`n\ la `nfometare, m\car pentru o zi,
nu este r\u deloc. Asta te oblig\ s\ intri
`n sinea ta. Mi-am dat seama atunci c\
vor ap\rea cu siguran]\ voci care vor
spune: „|sta o s\ r\m`n\ aici p`n\ o s\
se senilizeze”.

To]i  arti[tii  au  c`ntat  gratis
pentru  unul  care  nu  le  mai
putea  oferi  nimic

O.V.: V-a]i g`ndit c\ s`nte]i obse-
dat de performan]\?

I.H.: Probabil c\ da. Adic\ nu pro -
babil, ci sigur, da. {i acum, la Ia[i, a fost
ziua aceasta, `n care am avut conferin]a.
~n timpul zilei, m-am `nt`lnit cu Pre-
lipcean, directorul Filarmonicii, ca re
joac\ tenis bine. {i m-a invitat la o par-
tid\ [i-am acceptat. Am jucat de do u\
ori. Am zis, „P\i, eu, la una fac fa]\. Dar
la dou\...”, [i p`n\ la urm\, am luptat.
{i-am c`[tigat. N-a fost u[or. ~n timpul

jocului m-am surprins g`ndindu-m\:
„Uite, joc p`n\ la patru, dup\ aceea tre-
buie s\ m\ sp\l [i n-am nici m\car cinci
minute s\ m\ culc, s\ m\ odihnesc, p`n\
la conferin]\”. Dar am f\cut-o! Deci pot
s-o fac. So]ia mea mi-a spus: „Dar de
ce te duci acum, s\ te omori, c`nd [tii c\
disear\ trebuie s\ fii `n treg?”

O.V.: De ce a]i f\cut-o?
I.H.: Poate voiam s\-mi ar\t c\ `n c\

o pot face. Nu [tiu de ce. Mereu ac -
]ionez instinctiv. Refuz instinctiv. Ac cept
instinctiv. {i bucuriile mele `mi s`nt da -
te tocmai de faptul c\ ulterior v\d c\ in-
s tinctele mele s`nt corecte, c\
func ]io neaz\, c\ nu m\ `n[el. De c`nd
eram impresar, am avut instinctul de-a
citi oa menii. F\r\ s\ [tiu nimic despre
ei, am sim]it c`nd cineva era plin, c`nd
ci neva promitea. Asta este cu siguran]\,
o calitate a mea, s\ v\d oamenii, chiar
f\r\ s\-i cunosc.

O.V.: A]i fost vreodat\ gelos pe
arti[ti?

I.H.: Da! C`nd eram impresar. Am
fost gelos pe arti[tii care nu m-au ales
[i s-au dus la al]ii. Am luptat `mpotriva
altor impresari, cu `nd\r\tnicie [i ur\!
~ns\ arti[tii m-au iubit [i m\ iubesc. Asta
am constatat-o `n seara aceea de 26
iunie c`nd s-a f\cut gala aceea de adio.
{i to]i arti[tii de acolo au venit [i-au c`ntat
gratis pentru unul care nu le mai putea
oferi nimic, pentru unul care s-a dus
`ntr-un pensionar.

O.V.: At`t de t`rziu v-a]i dat sea -
ma c\ exist\ [i oameni care v\ iu besc?

I.H.: Ei, bine, atunci am primit
convingerea definitiv\ [i total\. Dar [i
s\pt\m`na trecut\, `n Germania, aceas -
t\ c`nt\rea]\, care este un fel de Callas
din zilele noastre, a primit un premiu
important ultra-mediatizat. Ei, [i pe cine
au chemat s\ vorbeasc\ aco lo? Pe mine!
[i-am f\cut-o cu mare bu curie c\ m-au
ales pe mine.

O.V.: Vorbi]i mereu de parc\ v-a]i
demonstra dumneavoastr\ `n[iv\ c\
exist\ [i oameni care v\ apreciaz\.
Spune]i c\ „v-au ]inut”, „v-au su por-
tat mai mult dec`t pe oricine alt ci -
neva”, „v-au ales”. Ce crede]i des pre
dumneavoastr\ de ave]i at`ta nevoie
s\ v\ confirma]i c\ nu s`nte]i un om
ur`t de to]i?

I.H.: Bine, asta e observa]ia dum-
neavoastr\ [i dac\ eu simt c\-i a[a,
atunci e-a[a. De ce e a[a? Asta nu pot s\
spun. Probabil c\ vine din lipsa de-a fi
iubit.
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� interviu cu cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, Ioan Holender

Toat\ via]a am luptat acompaniat de fric\

Mai `nt`i a devenit un fel de „erou comunal” — fiindc\  l-
a luat valul `n ’56, `n miezul revoltei studen]e[ti din

Timi[oara, c`nd a ]inut un discurs pe care l-a pl\tit cu ex-
matricularea de la „Politehnic\”, pierz`ndu-[i dreptul de-a
mai studia `ntr-o universitate. A devenit antrenor de tenis [i
victim\ `n ochii tuturor. Generalul unit\]ii militare pe care o
antrena i-a dat, `ntr-o zi, jeep-ul, ca s\ transporte ni[te
materiale. A[a, din victim\ `n ochii altora, a devenit, `n
proprii s\i ochi, un soi de martir, suspectat pe nedrept de
colaborare cu Securitatea. „M-am compl\cut repede `n
situa]ia de victim\”, `mi spune Ioan Holender, omul care
conduce Festivalul „George Enescu” [i-a c`rmuit Opera din
Viena vreme de 19 ani. ~n ’59 a plecat `n Austria. ~ncerc
s\ `n]eleg cum s-a transformat „omul-victim\” `ntr-un om
puternic, pe fruntea c\ruia s-a [tampilat: „autoritar”. „Au-
toritar am fost mereu. {i c`nd eram antrenor. Le spuneam:
«La ora trei `ncepe antrenamentul. Acum e 3.15.» «{ti]i c\
tramvaiul...» «Pe mine nu m\ intereseaz\ tramvaiul. Eu am
fost aici, iar dumneata, nu. Du-te acas\. Nu mai am
nevoie de tine». Deci am fost un profesor r\u”. Eu cred c\
a obligat oamenii s\-[i asume responsabilitatea. Pe to]i,
chiar [i pe arti[ti. „Angela Gheorghiu m\ ur\[te fiindc\ i-
am spus c\ nu merge cu fi]ele ei. «Am fost la San Fran-
cisco» mi-a zis. «Atunci du-te `napoi la San Francisco». {i
s`nt multe Angela Gheorghiu”. Cel mai fericit a fost pe
scen\, iar nu `n fotoliul de director. „C`nd am c`ntat `n ul-
tima oper\ de copii, contemporan\, am intrat `n aceea[i
fervoare ca acum 40 de ani. Deodat\ am devenit colegul
lor! Totul s-a schimbat!” Eu cred c\ atunci, omul at`t de
criticat s-a sim]it, `n sf`r[it, acceptat de oamenii din
preajm\. „Mi-e fric\ de tot [i de toate”, `mi spune cel care
a fost numit p`n\ [i „dictator”. „Adic\ tot comportamentul
acesta, de om puternic, vine din fric\?”, `l `ntreb. „Prin
`nfr`ngeri devii victorios, nu prin victorii”, `mi r\spunde.  

O.V.: Dup\ ce a]i fost dat afar\
din facultate, a]i devenit antrenor de
tenis, `n pantalonii de frac ai tat\lui [i
v\ pl\cea. P\re]i s\ v\ fi bucurat de
via]\.

I.H.: Am scris dou\ c\r]i despre
via]a mea. Prima, probabil c\ cea mai
important\, „De la Timi[oara, la Vie -
na”, reeditat\ de Cuv`ntul, e concepu t\
acum 12 ani. Am scris o carte fiindc\ la
un moment dat am sim]it nevoia s\ pun
`n ordine `nt`mpl\rile prin care am tre-
cut, pentru mine. „Spuse, tr\ite, dorite”,
a doua, este foarte diferit\ de prima.
Asta [i fiindc\ pe prima am scris-o fiind
`nc\ `n func]ie, iar a doua, c`nd Ia[ul
mi-a sugerat s-o scriu [i am f\cut-o `n
jum\tate de an, e conceput\ dup\ ce m-
am retras. ~n prima carte  am povestit

aceast\ tinere]e a mea, ca re n-a fost
chiar at`t de fericit\ [i luminoas\ cum
zicea]i c\ v\ pare.

O.V.: Dar spunea]i, totu[i, c\ v\
pl\cea ce tr\ia]i – tenisul, orele par-
ticulare de muzic\. ~n timpul facul -
t\]ii v-a]i `mboln\vit de meningit\ [i
tot `nv\]a]i pentru examene. De ce
nu v\ prezenta]i `nt`mpl\rile vie]ii ca
pe ni[te drame?

I.H.:Atunci c`nd m-am `mboln\vit
de meningit\ am dramatizat faptul c\
`nv\]am [i...

O.V.: Tat\l dumneavoastr\ nu v-a
spus c\ urma s\ fi]i exmatriculat [i v-
a l\sat s\ `nv\]a]i degeaba.

I.H.: A[a e. {i-am mai dramatizat
`nt`mplarea de la opt ani.

O.V.: C`nd un elev de la [coala
German\ v-a b\tut m\r cu-o b`t\,
chiar `n fa]\ casei, fiindc\ [tia c\ s`n -
te]i evreu.

I.H.: Ei bine, acea b\taie a produs o
ran\. ~n carte, am scris c\ a n\scut o
„disonan]\”. Bine, poate c\ „disonan ]\”
e un cuv`nt prea blajin.

O.V.: „Blajin” vorbi]i despre tot
ce-a fost negativ. V-a]i ferit de su -
ferin]\?

I.H.: Nu.
O.V.: A]i vrut s\ crede]i `n po -

ten]ialul formativ al „`ncerc\rilor”?

I.H.: Da.
O.V.: V-a `nfuriat faptul c\ dup\

ce-a]i fost b\tut, tat\l dumneavoastr\
nu i-a cerut socoteal\ b\t\u[ului, c\
nu a spus „nu”?

I.H.:N-am `n]eles. Dar nu te su peri
`n mod con[tient, la opt, nou\ ani, pen-
tru ce a f\cut sau n-a f\cut un p\ rinte.

O.V.: ~n tinere]e a]i apreciat oa-
 me nii care au [tiut s\ spun\ „nu”. V\
aminti]i foarte bine discursul cole gu -
lui D\r\ban, din ’56, c`nd studen]ii ti -
mi [o reni au criticat socialismul. Apoi
vi-l aminti]i foarte bine [i pe profe-
sorul Argheriade, de la Insti tu tul de
Ma te ma tic\ [i Fizic\, care, dup\ ce
primise ordin s\ v\ pice, fiind c\ nu
mai „avea]i voie” s\ studia]i, a re-
fuzat s\ se supun\ or di ne lor de par-
tid.

I.H.: Am un respect deosebit pen-
tru oamenii cu o verticalitate din a c\ rei
pricin\ au avut dezavantaje `n via]\. ~i
pre]uiesc pe cei care s`nt con[tien]i c\
demnitatea lor `i expune pericolului [i
totu[i nu renun]\ la principiile lor. Dar,
pe de alt\ parte, nu s`nt de acord c\ oa-
menii s-ar fi n\scut ca s\ fie disiden]i
sau eroi. Eu s`nt convins c\ oamenii s-
au n\scut ca s\ supravie ]u ias c\.

C`nd un elev al {colii Germane m-a b\tut `n fa]a
casei, s-a n\scut `n mine o disonan]\



OPINIA VECHE: V\ place Orfeu?
IOAN HOLENDER: Orfeu [i Eu  -

 ridice. Revenirea din Iad... Da! ~mi pla -
ce povestea [i prin muzic\ putem
`n vinge `mpotriva R\ului, `mpotriva
Ia dului, `mpotriva mor]ii...

O.V.: ~n orfism, e „responsabil” [i
de misterele prin care zeul e dez mem-
brat [i apoi re`nviat. A]i avut vreo-
dat\ senza]ia c\ via]a v\ tot desface
`n buc\]i?

I.H.: Absolut! Via]a m-a tot cons -
tr`ns s\ p\r\sesc drumurile alese de mi -
ne. Acum, asta o spun faptic, f\r\ du reri
[i f\r\ sentimente. Via]a m-a cons tr`ns
nu s\ fac ce nu vreau, dar s\ nu fac ce
vreau.

O.V.:  Un jurnalist a scris c\ ar
trebui s\ fi]i recunosc\tor comunis-

mului, fiindc\ a[a a]i plecat `n Viena.
A]i reac]ionat abrupt, accentu`nd c\
a]i fost `ndep\rtat de la traseul pe ca -
re l-a]i ales. A]i dezvoltat nevoia de-a
fi st\p`n pe propria via]a, de avea
controlul?

I.H.: Hot\r`rea care a reprezentat
apogeul vie]ii mele n-am luat-o eu. Au
luat-o al]ii, iar eu am acceptat-o. De ve -
nirea mea `n fruntea acestui institut, al
Operei din Viena, n-a fost decizia mea!
N-a fost, nici m\car, tendin]a mea! N-a
fost `mpotriva voin]ei mele, dar n-a fost
voin]a mea. N-a fost ceva n\scut din
mine, ca s\ r\m`nem cinsti]i. |sta nu-i
un r\spuns la `ntrebarea ta, dar nici de-
 parte nu este.

O.V.: A]i fost vreodat\ o persoa n\
introspectiv\, problematiz`nd ce se

`nt`mpl\ cu via]a dumneavoastr\?
I.H.: Nu! N-am avut niciodat\ tim-

pul necesar s\-mi pun problemele as tea.
Mi le pun acum, poate mai mult dec`t
`n orice perioad\ a vie]ii mele.

Caut  s\  m\  simt  spectator
pentru  a  putea  judeca  
obiectiv

O.V.: Din pricina v`rstei?
I.H.: Da, m\ surprind din ce `n ce

mai des f\c`nd bilan]uri. Asta n-am f\ -
cut-o niciodat\ `nainte. Cred c\ s`nt spe-
 riat de anii pe care-i am.

O.V.: V\ g`ndi]i ce va r\m`ne `n
urma dumneavoastr\?

I.H.: Nu. Eu nu m\ g`ndesc la asta,
de[i `mi este mereu amintit acest as pect
de c\tre al]ii care-mi spun: „Ce a]i f\cut
dumneavoastr\...”. Asist din ce `n ce
mai des la cuvinte care se spun despre
mine, iar r\spunsul meu e: „As cult [i
am impresia c\ asist la `nmor m`n tarea
mea”. Asta o spun, a[a, f\r\ sentimente.
Relatez.

O.V.: Apropo de aceast\ impresie,
c\ „asista]i”. V-a]i sim]it vreodat\
spectator fa]\ de propria via]\?

I.H.:M\ simt [i caut s\ m\ simt – [i
am dorin]a [i voin]a de-a m\ sim]i –
spectator. Pentru a putea judeca obiec-
tiv [i f\r\ exager\ri, situa]iile. {i a mea,
proprie.

O.V.: Nu s`nte]i o fire pasional\?
V\ pl\ceau celebrit\]ile [i `n tinere]e
a]i pierdut un an de studii fiindc\ 
v-a]i `ndr\gostit.

I.H.:M\ `ndr\gostisem de handba -
lista Lucia Dobre, iar celebritatea are,
`ntr-adev\r, ceva catalizator. Am fost
foarte m`ndru s\ merg la terasa Corso
`mpreun\ cu ea. Acest lucru nu s-a
schimbat. {i ast\zi celebritatea atrage [i
are un efect erotic.

O.V.: Ce au deosebit oamenii ce le-
 bri fa]\ de anonimi, `n afara de no -
roc?

I.H.: Dar nu norocul declan[eaz\
ce lebritatea. ~n primul r`nd, celebri t\ ]i le
[tiu ceva ce majoritatea nu [tie. Arta,
spune Goethe, `ncepe acolo unde teh -
ni ca nu mai poate r\zbate. Tehnica, toa -
t\ lumea [i-o poate `nsu[i, nu-i a[a?
Fe ti]ei mele, care va avea un concert `n
seara asta [i e foarte timorat\ [i ne c\ ji t\,
i-am spus: pentru tine, `n viitoarea ta
via ]\ de artist\, singurul parametru ca re
te duce mai departe e[ti tu `ns\]i. Dac\
`n seara asta vei avea succes la public,
dar tu vei [ti c\ ai c`ntat prost, atunci
]ine-te de ce [tii tu. {i invers. Dac\ ai un
e[ec, dar tu crezi c\ ai c`ntat foarte bine,
atunci s\ fii mul]umit\.

Toat\  via]a  am  luptat.  Nu  m-
am  jucat  mai  niciodat\

O.V.: A]i fost bun `n sport, `n
matematic\, a]i c`ntat. A]i sim]it c\
trebuie s\ v\ hot\r`]i [i s\ alege]i un
singur  talent pe care s\-l cultiva]i?

I.H.:O persoan\ mi-a spus c`ndva o
fraz\ care s-a `nfipt `n subcon[tientul
meu: `n via]\ trebuie s\ faci ceea ce `]i
permite s\ oferi celorlal]i, cu cel mai
mare randament. {i ceea ce-]i aduce
succesul personal. Iar succesul este
con cluzia ta, nu a celorlal]i, prin care `]i
dai seama c\ tu ai ceva ce al]ii nu au, iar
asta te face mul]umit, ca s\ nu spun

„fericit”. |sta a fost punctul nevralgic
care m-a adus la canto. Ziua cea mai
`mplinit\ din toat\ via]a mea de p`n\
acum a fost cea `n care mi s-a spus: „~]i
oferim un post de prim bariton”, `n
stagiunea din ’63 – ’64. Am fost `n
ceruri de fericire. Niciodat\ nu mi s-a
mai `nt`mplat a[a ceva. Nici c`nd am
fost la Opera din Viena, care a avut
dou\ faze: prima c`nd am fost numit de
Eberhard Waechte [i a doua, dup\ ce
a murit [i am r\mas singur.

O.V.: Abia atunci v-a]i sim]it sin-
gur?

I.H.:Da. M-a `ntrebat o televiziu ne
cum m\ simt, c\ am preluat toat\ put-
erea. Dar eu sim]eam c-am r\mas
foarte, foarte singur. P`n\ atunci lupta -
sem. Nu avusesem timp de g`nduri din
acestea.

O.V.: ~n via]a dumneavoastr\,
pre ponderent a]i luptat sau v-a]i ju -
cat?

I.H.:Toat\ via]a am luptat. Nu m-am
jucat mai niciodat\. Timpul de „joac\”
nu l-am prins nici la sf`r[it. Fiindc\ `n -
treaga via]\ m-a acompaniat frica. {i
acum. Am avut conferin]a aceasta la
Ia[i [i-am fost terorizat vreme de-o s\p -
t\m`n\ `ntreag\. Fiindc\ am ales un
subiect care n-a fost u[or. Am vrut s\
vorbesc despre Lucian Boia, recapitu -
l`nd capcanele istorice care l-au p`ndit,
despre epur\rile legionarilor, despre
epur\rile comuni[tilor, despre Sa do vea -
nu [i aderarea lui la ideologia comu-
nist\ [i tot a[a.  C`nd am anun]at despre
ce vreau s\ vorbesc, mi s-a spus: „E
fantastic s\ aborda]i subiectul acesta,
dar l\sa]i-l c\ e riscant”. Am fost m`n -
dru de mine c-am abordat aceast\ te m\.
Dar am fost foarte u[urat c`nd m-am
uitat `n sal\ [i-am v\zut doar 26 de per-
soane. Fiindc\ [tiu ideile preconcepute

ale celor mai `n v`rst\, despre ceea ce s-
ar chema „rom=nism”. Obiectivitatea
fa]\ de noi `n[i[i poate produce [i mult\
repulsie.

O.V.: {i c`nd era]i director avea]i
obiceiul de-a vorbi despre tabu-uri
cul turale. ~l tot pomenea]i de Karl
Böhm, ultimul director al Operei din
Viena din perioada nazist\ [i primul
director de dup\ R\zboi.

I.H.: {i-am fost huiduit public pen-
tru faptul c\ i-am spus numele! „{i-a cum
s\ v\ spun cum se nume[te, fiindc\ noi,
cu to]ii, [tim cine e, dar nu-i spunem pe
nume. E Karl Böhm”, [i n-am terminat
de pronun]at c-au `nceput cu „huo!” [i
„termina]i!”. Le-am zis: „N-am termi-
nat, ave]i r\bdare, c\ vreau s\ mai spun
[i alte lucruri. Nu huidui]i acum prea
tare c-o s\ ave]i motive [i mai puternice
s\ protesta]i!”

M\car  s\  pun  [i  eu  m`na  pe
teiul  lui  Eminescu

O.V.: A]i ales subiecte sensibile
[tiind ce reac]ii ve]i provoca?

I.H.:N-am f\cut-o ca s\-mi dau im-
 portan]\. Doar c\ nu m-am `ngr\dit la
„cele necesare”. S-a spus: „Se bag\ `n
toate Holender. Despre orice se-a pu c\
s\ vorbeasc\”. Dar am vorbit mereu fi-
indc\ m-am sim]it cumva obligat s\
abordez aceste aspecte. De ce tocmai eu
am adus aminte acestui popor austriac
despre acea perioad\ de [apte ani, ’38 –
’45, pe care au acoperit-o? Am sim]it,
pur [i simplu,  instinctiv c\ am aceast\
obliga]ie. Acum, o fi ceva legat de...
(r`de) tragerea `n roat\ a lui Horia,
Clo[ca [i Cri[an [i r\zbunarea mea `m -
po triva urma[ilor acestora. Vede]i, aceas -
t\ educa]ie socialist\, comunist\,

rom= neasc\ e foarte intim prins\ `n\un-
trul meu. Rom=nismul meu e foarte
ad`nc a[ezat `n mine.

O.V.: A]i spus c\ v\ sim]i]i ca un
copac „[i cu c`t te `ndep\rtezi mai
mult de sol, cu at`t mai mult t`nje[ti
dup\ r\d\cini”.

I.H.: Asta pentru c\ r\d\cinile de -
vin din ce `n ce mai puternice, cu c`t co-
pacul cre[te mai mult. Altfel, s-ar
d\ r` ma! Iar eu am tr\it p`n\ la 25 de ani
`n Rom=nia, iar r\d\cinile mele s`nt
profund rom=ne[ti.

O.V.:  „Suna]i” romantic. V\ pla ce
natura?

I.H.: Foarte mult! {i aici, `n Ia[i, m-
am dus s\ m\ plimb prin Gr\dina
Botanic\ cu Alina, feti]a mea. Am
`nt`rziat `n Gr\din\, dar `mi pare r\u [i-
acum c\ p`n\ la Teiul lui Eminescu n-
am ajuns. I-am zis: „Uite, Alina, nu-i
p\cat c\ am venit p`n\ aici [i n-am ajuns
la tei?” „Tata, da-i mult mai frumos
aici!” {i-am spus: „Nu, nu, la Teiul lui
Eminescu... M\car s\ pun [i eu m`na pe
el, dac\-s aici, la Ia[i”. Sigur, po]i s\ zici
c\ \sta-i un sentimentalism! Dar pe de
alt\ parte, `n ciuda sentimentalismului
meu, eu pot spune c\ Celan este mai
cunoscut `n lume dec`t Emi nes cu.

NNiimmeennii  nnuu  ppooaattee  ss\\  ssppuunn\\
cc\\  HHoolleennddeerr  ssee  `̀mmbboogg\\]]ee[[ttee
ppee  ssppiinnaarreeaa  nnooaassttrr\\

O.V.: V\ `mprosp\ta]i colind`nd?
I.H.: Absolut! Urc`nd pe piscul de

munte. Chiar [i `n vara asta am f\cut-o,
de[i e mult peste puterile mele. Doam -
ne, ce `mplinire extraordinar\ `]i d\ mo-
 mentul `n care ajungi `n v`rf, la crucea
aceea! {i ce plin te sim]i c`nd ajungi jos,
ridici ochii spre cer [i spui: „Eu am fost

acolo, sus”. Orele acelea de ur ca re, de
efort, ̀ n care nu vorbe[ti, ca ̀ ntr-un peleri-
naj, `]i limpezesc mintea! {i mai e ceva
ce fac cu mare pl\cere – `not. M\ for]ez
s\ `not aproape zilnic. Poate c\ [i din or-
goliu sau din vanitate. ~mi este fric\ s\
nu decad `n forma unui om `n v`rsta, cu
burt\, dureri [i neputin]e. S`nt foarte
auto-critic cu mine! Adic\, lipsurile
mele `mi sunt foarte con[ ti en te mie
`nsumi.

O.V.: {i printre aceste „lipsuri” se
num\r\ [i orgoliul?

I.H.: Eu? Nu consider c\ s`nt o per-
 soan\ orgolioas\. Legenda mea spu ne
asta despre mine. Am, de exemplu –
probabil – ceva ]ig\nesc `n s`ngele meu,
fiindc\ m\ bronzez foarte repede, f\r\
s\ stau prea mult la soare. Iar unii crit-
ici r\u-voitori, au spus c\ „domnul di-
rector `[i petrece vremea la solar”. ~n
via]a mea n-am fost `ntr-un solar! M-au
judecat c\, „uite, Holender a jucat tenis
[i acum conduce Opera”.

O.V.: A]i tr\it o „poveste de suc-
ces” standard. A]i pornit de jos,
schimb`nd becuri c\]\rat pe st`lpii de
iluminare public\, a]i condus tram-
 vaiele care trebuiau reparate [i tot
a[a p`n\ a]i devenit directorul Operei
din Viena. Nu v\ m`ndri]i c-a]i condus
tramvaie?

I.H.: M-am sim]it m`ndru c`nd s-a
filmat documentarul acela despre mine,
„Holi”, [i am [tiut c`nd am condus tram-
vaiul tot ce am de f\cut. Omul care era
l`ng\ mine zice: „Doamne, da’ de unde
[ti]i?” {i i-am spus, „p\i cum s\ nu [tiu,
dac\ voi n-a]i mai moderni zat nimic [i
tot ca pe vremea mea se conduc?!” M\
rog, s`nt a[a, ni[te nimicuri, poate, ni[te
sentimentalisme. Dar `n Rom=nia am
satisfac]ii nu mai mari dec`t `n alt\
parte, dar poate mai profunde. Simt
totul mai intens aici, dar m\ [i dor mai
intens unele lucruri care se petrec, [tiind
c\ n-am puterea s\ schimb nimic.

O.V.: Nu ave]i puterea formal\.
Dar v\ lipse[te [i cea informal\, iar
opiniile dumneavoastr\ s`nt trecute
cu vederea?

I.H.: ~mi s`nt trecute cu vederea, da.
Cred c\ Festivalul „George Enes cu” e
singurul care `mi d\, aici, o anumit\ au-
toritate formal\, fiindc\ `l organizez
onorific. {tiu c\ astfel am mult mai mult\
putere. Fiindc\ nimeni nu poate s\
spun\: „Holender st\ pe un post [i se
`mbog\]e[te pe spinarea noastr\”. ~n
situa]ia asta din Rom=nia, c`nd orice
po pulism are un foarte mare impact
ime diat, s-au re]inut s\ spun\ ceva c`nd
le-am prezentat situa]ia financiar\ a fes-
 tivalului [i le-am spus c\ totul cost\ [ase
milioane de dolari. Nimeni n-a dat `n
mine, nici un partid.

NN--aamm  ffoosstt  uunn  oomm  iiuubbiitt
O.V.: A]i refuzat s\ vorbi]i sau s\

v\ `nt`lni]i cu destui politicieni `n
Aus tria. Cu politicienii rom=ni, `n
schimb, a]i fost mereu foarte bl`nd.

I.H.: P\i cu politicienii din Rom= -
nia nu am leg\turi directe, din perspec-
tiva postului meu. Am zis: „Vinde]i loja
central\ [i nu mai da]i invita]ii la toate
ministerele [i la pre[edin]ie”. „Nu se
poate”, mi s-a spus. „Se poate sau nu se
poate, c`t s`nt eu aici, faci a[a. O vinzi.”
„Nu, nu putem s-o vindem”. Am zis:
„Da? Atunci a[tept\m zece minute [i
apoi o `mp\r]im gratis la studen]i”. {i s-

a f\cut asta. Dar nu-i mare lucru, fiindc\
a[a am f\cut [i la Viena. Loja primaru-
lui, loja pre[edintelui, toa te locurile ofi-
ciale se ]in 24 de ore, p`n\ la `nceperea
spectacolului [i se v`nd numai atunci. A
durat ceva p`n\ am descoperit asta [i-
am zis: „Asta o schim b\m!” „Nu se
poate”, mi s-a r\spuns, „c\ doar le vin-
dem”. „Le vindem, da, `n ultima zi,
c`nd nu le mai cump\r\ nimeni. Dac\
vrei s-o d\m gra tis la studen]i, o d\m la
studen]i. Fac a[a cum vrei dumneata, fi-
indc\ dumneata vrei asta!” Atunci, s-a
schimbat: „Bine, bine, `ncercam s\
schimbam. Vom cere asta”. “Nu vom
`ncerca nimic. Pur [i simplu scriu o
scrisoare pe care o voi semna. Este o
comunicare, nu o cerere! Nu `ntreb, ci
comunic!” Cu chiu cu vai, am reu[it s\
schimb regula: cu o s\pt\m`n\ `nainte
trebuie s\ se declare cine dintre oficiali
`[i dore[te s\ participe la spectacol. Al-
tfel, locurile s`nt scoase la v`nzare. {i
a[a au ap\rut: „Holender este autoritar”,
„se crede buricul P\m`ntului”, „crede
c\-i Opera lui personal\”. Toate astea au
venit, dar, totu[i, m-au ]inut. M-au su-
portat mai mult dec`t pe ori ci ne
altcineva `naintea mea.

O.V.: V-a]i sim]it creator?
I.H.: Da! M-am sim]it creator pen-

tru a facilita crea]ia altora! Exact asta e!
Dar responsabil m-am sim]it publi -
cului! ~ntotdeauna! De exemplu, acum
ni[te ani, m-a deranjat taxa de gardero -
b\. Adic\ intri `ntr-un teatru, pl\te[ti bi -
letul de intrare dup\ ce ai pl\tit deja
subven]ia prin taxele [i impozitele re ]i -
nute automat din salariu. De asta, pre ]ul
biletului de intrare, ceea ce se pl\ te[ te a
doua oar\ de c\tre om, `n nici un caz nu
poate fi unul comercial! Dar s\ mai
pl\te[ti [i pentru garderob\?! Am zis:
„Scoatem taxa aceasta!” Mi s-a spus:
„Nu se poate, c\ r\m`nem f\r\ bani”. Se
adun\ din banii pe garderob\ sute de
mii de euro, pe stagiune. Chel tu ielile
mici determin\ cheltuielile mari. Asta a
fost deviza mea toat\ via]\. {i s`nt con-
siderat un om foarte `ngust [i zg`rcit.
Am spus: „N-am nevoie de acest venit”.
„Dar dac\ e gratis, tot va trebui s\
pl\tim garderobierii”. „Da, `i pl\tim”.
Am ajuns p`n\ la ministrul de Finan]e.
„Atunci, v\ reducem bugetul” “Reduce]i
bugetul. Salariile garderobie   rilor trebuie
s\ fie incluse `n buget [i eu nu pot s\ v\
dau `napoi ni[te bani care deja v-au fost
pl\ti]i din taxe [i im po zi te. Ar fi un
furt.” „Deci nu-mi da]i”, `mi zice. „Nu
eu `]i dau. Nu-s banii mei. Eu `]i dau
banii altora. Dac\ dumneata vrei s\ fii
ajutat de mine, `]i dau eu, `n particular,
dac\ `mi ceri. Dar eu nu pot s\-]i dau
banii altora”.

O.V.: A]i [tiut `ntotdeauna s\ in-
 timida]i oamenii?

I.H.: Da! Cred c\ da, am [tiut me -
reu s\-i dezarmez! Dar dragostea fa]\ de
mine n-a crescut prin aceste ac]iuni. Eu
n-am fost un om iubit. {i nici `n ins -
titu]ie n-am fost. Acum, am auzit [i
fraza asta: „Dragostea domin\ ̀ n interio -
rul Operei de c`nd Holender s-a dus”.
Acesta e un om foarte dr\gu] cu toat\
lumea, vorbe[te `ncet, are timp de to]i, `i
ascult\. Eu spuneam: „Mai repede! Nu-
mi spune acela[i lucru de trei ori. Am
`n]eles!”

SS\\  ttee  llaa[[ii  ss\\  aajjuunnggii  llaa
`̀nnffoommeettaarree  ttee  oobblliigg\\  ss\\  iinnttrrii

`̀nn  ssiinneeaa  ttaa
O.V.: A]i ap\rat mereu oamenii

pe care i-a]i ales?
I.H.: M-am luptat cu ei! Uneori,

aproape la cu]ite! Am avut un infarct
din cauza lui Andrei {erban. A spus-o
[i c`nd a primit distinc]ia de Doctor
Honoris Causa, c\ [i-l aminte[te pe
Holender url`nd. Dar Holender url\
foarte rar. Da, de patru, cinci ori Ho len-
 der [i-a pierdut st\p`nirea de sine [i a
]ipat. Asta a r\mas: Holender ]ip\ la oa-
meni.

O.V.: Spunea]i c\ v-a]i sim]it m`n -
dru [i curios `n momentul `n care s-a
difuzat la radio anun]ul `n che ie rii
mandatului dumneavoastr\. De ce?

I.H.:M`ndru [i orgolios m-am sim -
]it fiindc\ la 18.35 am anun]at acest
lucru unei singure agen]ii de pres\ [i
diminea]a, la ora nou\, `n [tirile de trei
minute de la radio, a [i fost difuzat
anun]ul meu. Da, am fost foarte plin de
mine! Probabil c\ un anun] de acest gen
sau o renun]are la un astfel de post, at`t
de important `n aceast\ ]ar\ nu s-a mai
`nt`mplat niciodat\. A fost decizia mea
[i mi-am asumat-o f\r\ s\ trec prin
etapele intermediare, formale, conform
c\rora, mai `nt`i afl\ cei afla]i deasupra
`ntr-o ierarhie, ace[tia `[i dau acordul [i
abia apoi decizia are dreptul s\ fie ur -
ma t\ [i f\cut\ public\. Eu am ac]ionat
direct. M-am hot\r`t [i foarte repede,`n
ziua aceea rece din Stockholm, c`nd
`mi era frig [i `mi era foame. Atunci
c`nd `]i este foame, mintea merge mai
repede. Era vinerea lung\. Ziua de iom-
kipur am respectat-o `ntotdeauna- n-am
m`ncat 24 de ore, uneori, chiar 26. ~n
aceste zile mi-au venit idei ex tra -
ordinare. Lucrul \sta, s\ te la[i s\ ajungi
p`n\ la `nfometare, m\car pentru o zi,
nu este r\u deloc. Asta te oblig\ s\ intri
`n sinea ta. Mi-am dat seama atunci c\
vor ap\rea cu siguran]\ voci care vor
spune: „|sta o s\ r\m`n\ aici p`n\ o s\
se senilizeze”.

TToo]]ii  aarrttii[[ttiiii  aauu  cc`̀nnttaatt  ggrraattiiss
ppeennttrruu  uunnuull  ccaarree  nnuu  llee  mmaaii
ppuutteeaa  ooffeerrii  nniimmiicc

O.V.: V-a]i g`ndit c\ s`nte]i obse-
dat de performan]\?

I.H.: Probabil c\ da. Adic\ nu pro -
babil, ci sigur, da. {i acum, la Ia[i, a fost
ziua aceasta, `n care am avut conferin]a.
~n timpul zilei, m-am `nt`lnit cu Pre-
lipcean, directorul Filarmonicii, ca re
joac\ tenis bine. {i m-a invitat la o par-
tid\ [i-am acceptat. Am jucat de do u\
ori. Am zis, „P\i, eu, la una fac fa]\. Dar
la dou\...”, [i p`n\ la urm\, am luptat.
{i-am c`[tigat. N-a fost u[or. ~n timpul

jocului m-am surprins g`ndindu-m\:
„Uite, joc p`n\ la patru, dup\ aceea tre-
buie s\ m\ sp\l [i n-am nici m\car cinci
minute s\ m\ culc, s\ m\ odihnesc, p`n\
la conferin]\”. Dar am f\cut-o! Deci pot
s-o fac. So]ia mea mi-a spus: „Dar de
ce te duci acum, s\ te omori, c`nd [tii c\
disear\ trebuie s\ fii `n treg?”

O.V.: De ce a]i f\cut-o?
I.H.: Poate voiam s\-mi ar\t c\ `n c\

o pot face. Nu [tiu de ce. Mereu ac -
]ionez instinctiv. Refuz instinctiv. Ac cept
instinctiv. {i bucuriile mele `mi s`nt da -
te tocmai de faptul c\ ulterior v\d c\ in-
s tinctele mele s`nt corecte, c\
func ]io neaz\, c\ nu m\ `n[el. De c`nd
eram impresar, am avut instinctul de-a
citi oa menii. F\r\ s\ [tiu nimic despre
ei, am sim]it c`nd cineva era plin, c`nd
ci neva promitea. Asta este cu siguran]\,
o calitate a mea, s\ v\d oamenii, chiar
f\r\ s\-i cunosc.

O.V.: A]i fost vreodat\ gelos pe
arti[ti?

I.H.: Da! C`nd eram impresar. Am
fost gelos pe arti[tii care nu m-au ales
[i s-au dus la al]ii. Am luptat `mpotriva
altor impresari, cu `nd\r\tnicie [i ur\!
~ns\ arti[tii m-au iubit [i m\ iubesc. Asta
am constatat-o `n seara aceea de 26
iunie c`nd s-a f\cut gala aceea de adio.
{i to]i arti[tii de acolo au venit [i-au c`ntat
gratis pentru unul care nu le mai putea
oferi nimic, pentru unul care s-a dus
`ntr-un pensionar.

O.V.: At`t de t`rziu v-a]i dat sea -
ma c\ exist\ [i oameni care v\ iu besc?

I.H.: Ei, bine, atunci am primit
convingerea definitiv\ [i total\. Dar [i
s\pt\m`na trecut\, `n Germania, aceas -
t\ c`nt\rea]\, care este un fel de Callas
din zilele noastre, a primit un premiu
important ultra-mediatizat. Ei, [i pe cine
au chemat s\ vorbeasc\ aco lo? Pe mine!
[i-am f\cut-o cu mare bu curie c\ m-au
ales pe mine.

O.V.: Vorbi]i mereu de parc\ v-a]i
demonstra dumneavoastr\ `n[iv\ c\
exist\ [i oameni care v\ apreciaz\.
Spune]i c\ „v-au ]inut”, „v-au su por-
tat mai mult dec`t pe oricine alt ci -
neva”, „v-au ales”. Ce crede]i des pre
dumneavoastr\ de ave]i at`ta nevoie
s\ v\ confirma]i c\ nu s`nte]i un om
ur`t de to]i?

I.H.: Bine, asta e observa]ia dum-
neavoastr\ [i dac\ eu simt c\-i a[a,
atunci e-a[a. De ce e a[a? Asta nu pot s\
spun. Probabil c\ vine din lipsa de-a fi
iubit.

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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� interviu cu cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, Ioan Holender

Toat\ via]a am luptat acompaniat de fric\

„Nu consider c\ s`nt o per soan\ orgolioas\. 
Legenda mea spu ne asta despre mine”

O.V.: Dup\ ce a]i fost dat afar\
din facultate, a]i devenit antrenor de
tenis, `n pantalonii de frac ai tat\lui [i
v\ pl\cea. P\re]i s\ v\ fi bucurat de
via]\.

I.H.: Am scris dou\ c\r]i despre
via]a mea. Prima, probabil c\ cea mai
important\, „De la Timi[oara, la Vie -
na”, reeditat\ de Cuv`ntul, e concepu t\
acum 12 ani. Am scris o carte fiindc\ la
un moment dat am sim]it nevoia s\ pun
`n ordine `nt`mpl\rile prin care am tre-
cut, pentru mine. „Spuse, tr\ite, dorite”,
a doua, este foarte diferit\ de prima.
Asta [i fiindc\ pe prima am scris-o fiind
`nc\ `n func]ie, iar a doua, c`nd Ia[ul
mi-a sugerat s-o scriu [i am f\cut-o `n
jum\tate de an, e conceput\ dup\ ce m-
am retras. ~n prima carte  am povestit

aceast\ tinere]e a mea, ca re n-a fost
chiar at`t de fericit\ [i luminoas\ cum
zicea]i c\ v\ pare.

O.V.: Dar spunea]i, totu[i, c\ v\
pl\cea ce tr\ia]i – tenisul, orele par-
ticulare de muzic\. ~n timpul facul -
t\]ii v-a]i `mboln\vit de meningit\ [i
tot `nv\]a]i pentru examene. De ce
nu v\ prezenta]i `nt`mpl\rile vie]ii ca
pe ni[te drame?

I.H.:Atunci c`nd m-am `mboln\vit
de meningit\ am dramatizat faptul c\
`nv\]am [i...

O.V.: Tat\l dumneavoastr\ nu v-a
spus c\ urma s\ fi]i exmatriculat [i v-
a l\sat s\ `nv\]a]i degeaba.

I.H.: A[a e. {i-am mai dramatizat
`nt`mplarea de la opt ani.

O.V.: C`nd un elev de la [coala
German\ v-a b\tut m\r cu-o b`t\,
chiar `n fa]\ casei, fiindc\ [tia c\ s`n -
te]i evreu.

I.H.: Ei bine, acea b\taie a produs o
ran\. ~n carte, am scris c\ a n\scut o
„disonan]\”. Bine, poate c\ „disonan ]\”
e un cuv`nt prea blajin.

O.V.: „Blajin” vorbi]i despre tot
ce-a fost negativ. V-a]i ferit de su -
ferin]\?

I.H.: Nu.
O.V.: A]i vrut s\ crede]i `n po -

ten]ialul formativ al „`ncerc\rilor”?

I.H.: Da.
O.V.: V-a `nfuriat faptul c\ dup\

ce-a]i fost b\tut, tat\l dumneavoastr\
nu i-a cerut socoteal\ b\t\u[ului, c\
nu a spus „nu”?

I.H.:N-am ̀ n]eles. Dar nu te su peri
`n mod con[tient, la opt, nou\ ani, pen-
tru ce a f\cut sau n-a f\cut un p\ rinte.

O.V.: ~n tinere]e a]i apreciat oa-
 me nii care au [tiut s\ spun\ „nu”. V\
aminti]i foarte bine discursul cole gu -
lui D\r\ban, din ’56, c`nd studen]ii ti -
mi [o reni au criticat socialismul. Apoi
vi-l aminti]i foarte bine [i pe profe-
sorul Argheriade, de la Insti tu tul de
Ma te ma tic\ [i Fizic\, care, dup\ ce
primise ordin s\ v\ pice, fiind c\ nu
mai „avea]i voie” s\ studia]i, a re-
fuzat s\ se supun\ or di ne lor de par-
tid.

I.H.: Am un respect deosebit pen-
tru oamenii cu o verticalitate din a c\ rei
pricin\ au avut dezavantaje `n via]\. ~i
pre]uiesc pe cei care s`nt con[tien]i c\
demnitatea lor `i expune pericolului [i
totu[i nu renun]\ la principiile lor. Dar,
pe de alt\ parte, nu s`nt de acord c\ oa-
menii s-ar fi n\scut ca s\ fie disiden]i
sau eroi. Eu s`nt convins c\ oamenii s-
au n\scut ca s\ supravie ]u ias c\.

C`nd un elev al {colii Germane m-a b\tut `n fa]a
casei, s-a n\scut `n mine o disonan]\



~l rog pe Daniel s\ `nce ti neas -
c\, c`t `ncerc s\-mi recap\t pentru
c`teva clipe r\suflarea. M\ pri ve[ -
te pe dup\ um\r [i m\ face s\-mi
doresc s\ fi [tiut s\ merg pe bici-
clet\, pentru c\ m-a avertizat de la
`nceput c\ o c\l\torie dintr-asta nu
e una u[oar\ ca pieton. Fiindc\ to -
tu[i m-am `ncumetat s\-l `nso]esc,
`ncerc s\ nu-i pun prea multe `n -
tre b\ri, nu cumva s\-i distrag aten -
]ia de la drumul pietruit – care mai
mult e `n repara]ii – pe care-l sim -
te prin fiecare spi]\ a ro]ilor. „No -
roc c\ nu e mult”, `mi spune Da -
niel c`nd pare s\ „mergem” la pas
pentru a nu ne `mpiedica de oa -
menii care mai z\bovesc pe strada
L\pu[neanu [i prin Pia]a Unirii.
De aici, `l urmez printre blocuri [i
dup\ `nc\ zece minute de ]inut pa -
sul cu el, ajungem pe Strada Ar -
mea n\.

~n fa]a sc\rii indicate de GPS,
Daniel caut\ prin ghiozdan moti vul
pentru care s`ntem aici, un pachet

de mici dimensiuni, ambalat `ntr-un
plic maroniu [i pe care nu este scris
dec`t numele expeditorului. Pe cel
al destinatarului `l are notat `ntr-un
caiet pe care-l r\sfoie[te de zor.
„Ar trebui s\ urc\m p`n\ la etajul
trei”, constat\ b\iatul [i formeaz\
un num\r din tastele interfonului.
Dup\ o repriz\ de trepte, s`ntem `n
fa]a unui apartament nemarcat, `n
u[a c\ruia cioc\ne[te. ~l `nt`mpin\
un b\rbat mirat c\ruia i se prezint\
„De la BiciCurier, v-am adus cole-
tul”, [i care-l roag\ s\-l a[tepte pu ]in.
P`n\ c`nd acesta se `ntoarce, are
timp s\-[i aranjeze una dintre ro -
]ile bicicletei pe care a urcat-o cu
el [i pe care niciodat\ nu o las\ la
`nt`mplare. C`nd locatarul revine,
z`mbe[te, `l felicit\ pentru ini]ia ti v\
[i `i spune c\ „`n tinere]e am kilo-
metrat [i eu pe a[a ceva”, `n m` n`n -
du-i dou\ sau trei h`rtii de un leu
`n plus, „pentru efort”.

Din u[\-n u[\
C`nd ie[im din holul slab lumi-

nat, b\iatul `mi zice c\ „asta a fost
tot pe azi”, fiind [i singurul motiv
pentru care am putut s\-i fiu `n so -
]i tor. Cum „misiunea” a fost `n -
che iat\ cu succes, poposim `n cel
mai apropiat parc, din spatele
agen]iei CFR, unde `[i aminte[te
s\-[i `nchid\ dispozitivul GPS.
„Dac\ n-ar fi fost acesta, a[ fi f\cut
mult mai multe cercuri `n jurul
unui bloc de pe l`ng\ Bahlui, cum
treci spre Podu Ro[, care era [i sin-
gurul dintr-un cartier de case, `ns\
nu m\ g`ndeam c\ ar fi chiar \la”. 

Nu i-a luat mult p`n\ s\ devin\
popular, iar asta pentru c\ e printre
primii pe lista c\ut\rilor de pe
Google. Pentru asta `ns\ a trebuit
s\ bat\ [i pe la u[ile virtuale ale
blog-urilor, ale celor pe care i-a
cunoscut `nc\ de c`nd scria [i el pe
unul. A[a a venit [i recomandarea,
apoi a `nceput s\-i sune telefonul
[i „de c`te trei sau patru ori pe zi”.
Se mai `nt`mpl\ s\ nu se poat\ duce
chiar el, pentru c\, fiind `n clasa 
a-XII-a, are [i examenul de Ba ca -
la ureat de preg\tit, a[a c\ sarcina
revine altui coleg „de munc\”. Cu
chitan]ele [i „partea legal\” a fost
mai greu, deoarece nici unul din-
tre b\ie]ii din echip\ nu era `nc\

major. ~n felul acesta au ajuns s\
lucreze cu Asocia]ia „Mai Bine”,
care se preocup\ `n special de eco -
lo gie [i protec]ia mediului `n con -
jur\tor, „acolo holul e plin de bici-
clete”. ~[i ia meseria `n serios [i se
`ncrunt\ pu]in c`nd spune c\ „dou\
ore ne s`nt de ajuns, iar dac\ avem
de-a face cu zone periferice nu
uit\m s\ le men]ion\m asta nici
ce lor care ne sun\”, pentru a [ti [i
`ntre ce tarife se vor `ncadra.

Pare s\ scruteze o list\ imagi-
nar\ de clien]i. Pre]urile [i le so co -
tesc dup\ c`t de repede trebuie s\
ajung\ pachetul, astfel o livrare `n
aceea[i zi va costa `n jur de 15 lei,
pe c`nd una ce mai poate a[tepta
`nc\ 24 de ore va fi cu cinci lei mai
pu]in. „Pentru cele cu prioritate ma -
xim\, cu un timp mediu de dou\
ore, tariful e de 20 de lei”, m\ l\ -
mu re[te Daniel, „iar asta nu e mult
pentru cei care nu pot pleca de la
birou”.

{i-a scos c\r]i de vizit\, stickere,
[i a dichisit [i c`teva tricouri sub
sigla lui, „BiciCurier”. Iar de seara
`n care „mi-a venit ideea” vorbe[te
amuzat, „n-am mai dormit, m\ g`n -
deam c\ voi da lovitura [i nici pen-
tru pagin\ nu mi-a trebuit prea mult,
era gata `ntr-o s\pt\m`n\”. Dar cum
nu [tia foarte bine de unde trebuie
s\ porneasc\, l-a sunat pe Ariel, un
prieten din Bucure[ti pe care l-a
cunoscut la una dintre `nt`lnirile
iubitorilor de ciclism. „El f\cea
asta de c`]iva ani [i l-am `ntrebat
dac\ pot merge cu el c`nd are de
dus o comand\”, iar Ariel nu l-a
refuzat, [i chiar „mi-a dat c`teva
sfaturi”. Cum `n capital\ concep-
tul a prins destul de repede, Daniel
s-a g`ndit s\ aplice aproape ace -
ea[i re]et\ [i Ia[ului, „pe care l-am
`mp`nzit cu ab]ibilduri. Singura
di feren]\ e c\ aici avem mai multe
dealuri [i nu drum drept, iar noi nu
avem pene pe cap”, cum au cei din
„Tribul” lui Ariel.

„Mai rapid ca o rachet\”
Mai apoi `ns\ a venit [i r`ndul

lui s\ fie sunat de al]ii pentru a ce -
re c`teva indica]ii despre cum se
pun bazele unei afaceri pe bicicle t\.
„Am avut pe cineva din Foc[ani,
apoi din Suceava, doar c\, fiind [i
eu la `nceput, nu [tiam prea bine
ce s\ le spun sau ce greut\]i ar pu -
tea `nt`mpina ei”. I-ar pl\cea s\ `i
`nt`lneasc\ pe to]i din ]ar\ care se
ocup\ cu forma aceasta de curierat,
la o `nt`lnire asem\n\toare cu cea
a biker-ilor, `ns\ „nu [tiu cine ar
veni, nu s`ntem mul]i cei care fa cem
asta”, [i de aceea nu se `ncumet\
s\ lanseze zvonul unei astfel de
adun\ri.

Singur n-ar fi reu[it s\ onoreze
comenzile `n timp util [i, cum era
`n timpul vacan]ei, [i-a luat ca aju-
toare doi colegi de clas\, pe An -
drei [i Dani, care „aveau bicicleta
lor” [i erau dispu[i s\ pedaleze
pentru un ban de buzunar. „Fieca re
`[i ia suma convenit\, pe comanda

sa”, `mi spune b\iatul, care parc\
face calcule, c`t timp `[i aranjeaz\
o [uvi]\ din p\rul castaniu. De mul -
te ori c`[tigurile pot fi socotite c`t
un pumn de m\run]is, dar asta nu-l
deranjeaz\ prea tare. A reu[it s\-[i
scuteasc\ p\rin]ii de banii pe care
i-ar fi dat pentru ie[itul `n ora[, chit
c\ a investit mai mult `n piesele
pentru biciclet\ [i `n publicitate. 

Iar de livrat are de obicei
scrisori sau acte ce trebuie s\ ajun -
g\ mai repede „dec`t dac\ ar fi tri -
mise cu un curier normal”. {i c`nd

au de-a face cu cele mai m\ri [oa -
re, au convenit s\ fie p`n\ `n cinci
kilograme si s\ `ncap\ `n ghiozda -
nul pe care-l poart\-n spate. I-a dat
totu[i b\t\i de cap un cadou, care
„fiindc\ era ambalat, nici nu [tiam
ce e `n\untru” [i pe care nu-l putea
for]a s\ intre `n geant\, „de fric\ s\
nu sparg ceva”.

Scrisori pe [a
Dac\-l z\re[ti a[a, m\run]el [i

zb`rlit, n-ai crede c\ abia a `mplinit
18 ani [i l-ai vedea ca pe un copi-
landru ie[it la o plimbare, doar tri-
coul tr\deaz\ c\ e „`n timpul servi-
ciului”. A b\tucit [i p\m`ntul pote-
cilor sub cercurile sub]iri ale ro ]i -

lor, fiindc\ `nainte de toate „e o
pasiune”. Cu grij\, `[i `ndreapt\ ar\ -
t\torul de la o pies\ la alta, pe care
le-a `nlocuit c`nd a cump\rat bici-
cleta, `n final, nici m\car cadrul nu
a r\mas acela[i. „I-am schimbat
aproape tot, de la manete [i de ra ior
p`n\ la lan], po]i spune c\-i perso -
nalizat\”, d\ din umeri b\iatul
c`nd `[i admir\ micile retu[uri. Pri -
mise de la un prieten `n urm\ cu
doi ani o „juc\rie” cu care acesta
f\cuse traseul de pe Trans f\ g\ r\ -
[an, dar c`nd i-a fost furat\ din fa ]a
u[ii asta l-a ambi]ionat s\-[i pun\
la punct [i el una, cu care ar vrea
s\ refac\ acela[i traseu. „E greu
fiindc\ `]i trebuie [i o ma[in\, nu te
po]i porni oricum, iar drumul e [i
el destul de lung, trebuie f\cute
pa uze”, spune Daniel [i m\ face s\
`n]eleg de ce nu-[i las\ niciodat\ la
`nt`mplare, prin holuri de bloc bi -
ci cleta atunci c`nd are de onorat
comenzi.

Pe cai noi, f\r\ biciclet\
La terminarea liceului ar vrea

s\ plece `n Danemarca, pentru a
studia domeniul afacerilor, lucru
ce i se pare firesc pentru un viitor
antreprenor. ~n Copenhaga mai are
`nc\ doi amici care i-au propus,
c`nd va ajunge, s\ se fac\ b\iat ca re
arunc\ ziare din u[a-n u[\, „cum
vezi prin filme”. O ocupa]ie destul
de popular\ `n suburbiile capitalei
daneze, `ntruc`t oamenii c`nd „se
trezesc ei vor s\ [tie c\ le-a fost
adus cotidianul preferat [i nu se
mai obosesc s\-[i deschid\ laptopu -
rile”, iar dintr-o astfel de ocupa]ie
un student `[i poate permite „s\-[i
pl\teasc\ masa [i cazarea”. ~[i face
griji `ns\ `n privin]a adrenalinei,
care nu va mai ajunge probabil la
acela[i nivel pentru c\ „cel mai
`nalt punct de acolo are 200 de
metri, nu e ca-n Ia[i, s\ te duci pe
Bucium sau Galata [i s\ [tii c\ e
chiar o aventur\”.

~ns\ cel mai `ngrijorat e `n pri -
vin]a bicicletei de care a ajuns, cu
vremea, s\ se ata[eze. Nu [tie cum
ar putea s\ o ia `n cap\tul cel\lalt
de lume.

M\d\lina MORARU

Pe drum de po[t\
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Daniel Damian a
`nceput cu doi prie -

teni, pe care i-a chemat
`n ajutor, s\ colinde co -
tloanele str\zilor. Cu un
ghiozdan `n spate, un
ceas pe care-l prive[te
mereu [i c`teva viraje
pentru a evita aglome -
ra ]ia, a dat mersului pe
biciclet\ un alt `n]eles,
acela de curier, c`nd a
`nfiin]at prima firm\ de
acest fel din Ia[i. Iar
pentru a ajunge de
fiecare dat\ la timp `[i
calculeaz\ zdrun ci n\ tu -
ri le `nainte de a urca pe
[a. ~[i a[az\ casca [i
cotierele [i apoi pleac\
m`nat de av`ntul care-l
`nvioreaz\ ori de c`te ori
afl\ c\ mai are de
`nso]it `nc\ un pachet
p`n\ la destina ]ie.

Pe dou\ ro]i, r\va[ele sosesc mai iute
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� „f\r\ GPS a[ fi f\cut mult mai multe cercuri `n jurul
unui bloc de pe l`ng\ Bahlui” � dac\-l z\re[ti a[a,
m\run]el [i zb`rlit, n-ai crede c\ abia a `mplinit 18 ani

Pedalatul poate dura [i trei ore

„Noi avem doar tricou”

A[a ar vrea b\iatul s\ arate o urm\rire ca-n filme



Planul a fost stabilit `nc\ de
prin martie, c`nd Marin Chirazi a
hot\r`t c\ datorit\ „mobilit\]ii spo -
rite [i modului `n care `]i transmite
fiecare mi[care”, caiacul e cea mai
potrivit\ ambarca]iune pentru o
aventur\ de-a lungul a 2600 de
kilometri, pe cel de-al doilea fluviu
ca lungime din Europa. Zis [i
f\cut, acesta [i l-a ales drept parte -
ner `n aventur\ pe Alin, un student
pe care-l remarcase `n facultate, `n -
s\ nu i-a spus dec`t cu o lun\ `na -
inte de plecare, pentru a nu-l de -
ranja din `nv\]at. P`n\ atunci profe-
sorul s-a antrenat mental pentru
c\l\torie, deoarece, de[i lumea nu
prea ia `n seam\ acest aspect, „de
acolo porne[te mai `nt`i excursia”.
De aceea trebuie s\ ai grij\ cu cine
te urci `n barc\, pentru c\ „dac\ stai
treizeci de zile cu o singur\ persoa -
n\, poate s\ fie [i cea mai `ndr\git\,
c\ tot ajunge s\ te plicti seasc\ cu
ceva. Atunci m-am g`n dit la urm\ -
to rul lucru: Alin n-o s\ m\ contra zi -
c\ niciodat\. Chiar dac\ nu am drep -
tate, el o s\ zic\ c\ am”, chicote[te
b\rbatul `n timp ce Alin aprob\ din
cap amuzat. Cu echipa stabilit\,
ace[tia au `mpachetat [i s-au pre g\ -
tit pentru 26 iulie, ziua `n care ca -
noele urmau s\ mu[te din apa flu-
viului.

Un neam] la u[a cortului
Odat\ ajun[i `n Germania, de

unde `ncepe Dun\rea s\ fac\ spu -
me, dup\ ce cu chiu cu vai [i-au
g\sit loc de campat, s-au trezit `n
diminea]a urm\toare cu doi ofi]eri
la cap. Nem]ii i-au anun]at c\ se
afl\ pe o baz\ de preg\tire a ar ma -
tei germane [i i-au rugat s\ plece.
Cum oricum trebuiau s\ se gr\ -
beas c\, au `mpachetat rapid [i au
revenit pe traseu. Cu autorit\]ile
aveau s\ se mai `nt`lneasc\ [i `n
Rom=nia, `ns\, spre deosebire de
b\rba]ii `n uniform\ din Ger ma -
nia, „care erau `mbr\ca]i impecabil
[i [tiau s\ vorbeasc\ mai multe limbi,
al nostru era mai greu de luat `n

serios”. Cu un tricou deco lo rat de
pe care abia se mai distingea „Po li -
]ia de frontier\”, [i `nc\l]at „`n ni[ te
[lapi de bazar pe care `i `nmuia `n
ap\ ca s\ se r\ co reasc\”, ofi]erul i-
a `ntrebat de acte. Dup\ ce le-a veri -
ficat, i-a l\udat pentru ini]iativ\,
dar le-a spus c\ „oric`t de mult a[
iubi Dun\rea, nu a[ face niciodat\
as ta”. 

Soarele `nc\ era sus, iar p`n\
c`nd aveau s\-[i usuce v`slele, cei
doi aventurieri trebuia s\ mai arun -
ce `n spate c`teva valuri. Apoi la
l\sarea `ntunericului „totul era o
chestie de noroc, pentru c\ ori dor -
meam pe p\m`nt ori pe ciment”. Iar
a doua zi `ncepea odat\ cu lu mi na
soarelui, c`nd apucau din nou v`s -
lele [i porneau `n aval, pe Du n\rea
albastr\, p`n\ aproape de `nserare.
De[i se trezeau la timp, la `nce pu -
tul excursiei cei doi nu au reu[it s\
respecte `ntocmai nor ma pe care [i-
o propuseser\, fiind c\ au avut de
trecut [i peste 20 de baraje. ~ns\ nu
[i-au c\rat caiacul ca b\[tina[ii, pe
cre[tetul capului, ci au g\sit ni[te
c\ rucioare l\sate dinadins acolo
pentru aventurieri. Dar, chiar dac\
nu exista tax\ sau operator, de mul -
te ori ie[enii pre ferau s\ ia ambar-
ca]iunea `n m`n\ dec`t s\ mai mear -
g\ c`teva sute de metri `n plus [i s\
piard\ timp. 

Astfel, dac\ pe la vreo 10 ju -
m\tate erau optimi[ti [i aveau chef
de vor b\, mai apoi se l\sa o lini[te
de morm`nt, iar undeva pe la trei,
„pe mine m\ apuca un somn `nc`t
nu mai [tiam ce s\ fac s\ r\m`n
treaz”, `[i aduce aminte Marin
Chi  razi. Masterandul recunoa[te
`n s\ c\ a r\mas surprins de experien -
]a profesorului s\u, `n care a `n v\]at
s\ aib\ `ncredere. Cel mai bine `[i
aminte[te, de exemplu, de o zi `n
care, dup\ multe ore petrecute pe
ap\ f\r\ s\ se hidrateze, acesta i-a
ar\tat un copac „pe la vreo doi ki -
lo metri distan]\” [i i-a zis c\
„«acolo, unde o s\ ne oprim, este
un izvor». {i a avut dreptate.”

Supa din fluviu
Cu m`ncarea le-a fost cel mai

greu, [i au fost nevoi]i s\ se ali-
menteze de mai multe ori de la ma -
gazinele pe care le g\seau `n `m -
pre jurimi. C`nd venea vorba de
mers, Marin Chirazi era cel mai
fericit, deoarece o f\cea `n fug\
pentru a-[i trezi mu[chii care `nce-
peau s\ se atrofieze. Nici cu hidra -
tarea nu au stat foarte bine. Din
cauza compartimentelor mici din
caiac, a c\rui greutate ajungea pe
la 50 de kilograme dup\ o apro vi -
zio nare, nu puteau s\ care dup\ ei
foarte multe lucruri. {i, travers`nd
Dun\rea vara, cu temperaturi foar -
te mari, ca s\ nu se dehidrateze, `n
fiecare sear\ scoteau ap\ din fluviu
din care f\ceau sup\. „Dimi nea]a,
turnam `n apa aia un praf. La cu -
loare era un fel de lapte, `ns\ gus-
tul…”, [i pe fa]a profesorului se
`ntinde o grimas\. 

La finalul c\l\toriei, ace[tia [i-au
dat seama c\ au ajuns s\ bea c`te 50
de litri de ap\ de Dun\re. {i asta
doar `n zilele `n care f\ceau pauz\
[i apucau s\ o fiarb\ fiindc\ erau
perioade de timp `n care cei doi
nici nu se opreau, vr`nd s\ profite
de viteza apei, [i aveau pre g\tite c` -
teva sandviciuri. Mai multe lucruri
nici nu le `nc\peau `n caiac, de oa -
re ce, pe l`ng\ m`n care [i ap\, `n
com partimente `[i mai f\ceau loc [i
c`teva echipamen te folosite pentru
a le se moni toriza efortul, fiindc\
aven tura lor a avut [i o parte [ti in -
]i fic\, `n care trebuiau s\ stabi leas -
c\ cum evoluau anumi]i parametri
fizici [i psihologici ai organismu-
lui. „Sim plul fapt ca trebuia s\ ne
dez br\c\m ca s\ ne c`nt\rim [i afa -
r\ erau roiuri de ]`n]ari, nu [tiu c`t
era de placut”, `[i aminte[te de ca -
nul. 

Cum toate proviziile abia `n c\ -
peau `n ambarca]iunea deja grea,
profesorul [i studentul spun c\
probabil ar fi scos un timp mai bun
dac\ beneficiau de alte echi pa men -
te. Ei au str\b\tut fluviul `n caiace
con cepute special pentru tra see de
munte, realizate cu o gro si me su -
pli mentar\ [i `n loc s\ des pi ce val-
urile, acestea le urcau. Iar de la

caiacul care `]i limiteaz\ pozi]ia `n
care stai a[ezat, b\ie]ii au avut
probleme [i cu spatele deoarece,
du p\ primele zile, acestora au `n ce -
put s\ le apar\ r\ni pe care le
resim]eau din plin atunci c`nd se
atingeau de haine. Dac\ mu[chii `i
dureau la fiecare pauz\, palmele le
aveau at`t de umflate `nc`t noap tea,
dup\ ce puneau cortul, nu pu teau
s\ adoarm\ dec`t cu ele `n bu zunar.
Dar cel mai mult i-au afectat
]`n]arii, cu care s-au obi[nuit abia
dup\ mai bine de [apte zile petre-
cute pe ape. „~n prima s\p t\ m` n\
f\ceau irita]ii [i se `nro[eau. C`nd
am ajuns `n Delt\, `i spu neam lui
Alin «da’ aici nu s`nt t`n]ari?». Nu
erau, pentru c\ nu-i mai sim ]eam
eu. C`nd m-am uitat pe m`n\,
mam\, era plin.” ~ns\ durerile mus  -
culare au avut [i o parte bun\, c\ci
decanul [i-a putut sus]ine ar gu -
mentele `n fa]a studentului, care
do rea `n permanen]\ s\ mearg\ mai
rapid. Dup\ primele dureri de ar ti -
cula]ii `ns\, a priceput c\ efortul
trebuie dozat [i nu gr\bit.

Oamenii s`nt adev\ratele
monumente 

De-a lungul celor 2600 de ki -
lometri, sportivii au cunoscut „tot
felul de oameni simpli”, care le
`nc\lzeau seara [i le oferea destul\
motiva]ie s\ continue, chiar dac\
ace[tia nu s-au g`ndit nici o clip\ s\
renun]e. „~l sim]i c`nd te cheam\
cu toat\ inima la mas\ [i au fost
care ne-au invitat la gr\tare, `ns\ n-
am onorat vreo invita]ie pentru c\
am vrut s\ ne ]inem de orar”, spune
de ca nul. ~nt`ia experien]\ ne pl\ cu t\
cu oamenii li s-a `nt`m plat `n Aus -
tria, unde, de[i erau c`teva persoa -
ne ce se ridicau din b\rci s\ strige
„Hai Rom=nia”, au dat [i peste „un
om care ne-a `n curajat cu «]i ga -
ne»”, `[i aminte[te amuzat Alin.
Tot aici, dup\ ce-au mai mers c`]i -
va kilometri, au cu nos cut doi fra]i
gemeni `n v`rst\ de 70 de ani,
ambii membri ai unui club de ca -
iac. {i, chiar dac\ unul dintre fra]i
avea dizabilit\]i, nu-l `mpiedica s\

se poat\ bate cu curen]ii Dun\rii.
Entuziasma]i [i impresiona]i de ]e -
lul rom=nilor, b\tr`nii le-au oferit
tot felul de sfaturi, precum [i `n tre -
gul club pe m`n\, `ns\ ace[tia nu au
abuzat dec`t de curentul electric,
pen tru a-[i `nc\rca bateria de la
lap top. 

Valurile fluviului s`nt zdrobite
de pasiona]ii de canoe `nc\ de prin
1960, iar `n mod normal traseul s-ar
parcurge `n aproximativ dou\ luni
[i jum\tate. {i nu doar ie[enii au
reu[it `n aceea[i perioad\ s\ stabi -
leasc\ un record, ci [i o pereche de
v`rstnici pornit\ pe fluviu pentru a
zecea oar\, chiar dac\ cei doi cano -
tori amatori nu aveau „dec`t 80 de
ani”, dup\ cum spune cu un z`m bet
[iret decanul. Degeaba porni se r\ b\ -
tr`nii cu o lun\ `naintea spor ti vi lor
de la „Cuza” `ns\, pentru c\ mer -
geau c`te 40 – 50 de ki lometri pe
zi, au fost ajun[i de c\tre Marin [i
Alin la intrarea `n ]ar\, `n Ol te ni ]a.

La un moment dat, pentru a-[i
]ine mintea ocupat\, ie[enii au
jucat un mic joc `n care trebuiau s\
identifice ce elemente din jurul lor
le sugereaz\ c\ au ajuns `n ]ar\. ~n
glum\, Alin se uita nostalgic dup\
„dealurile domoale”, dar profe-
sorul num\ra pescarii. Dac\ `n Ger -
mania au trebuit s\ a[tepte trei zile
p`n\ s\ z\reasc\ unul, la noi ul ti -
mul pescar se afla fix `n punctul `n
care nu mai po]i merge mai de parte
pe Dun\re. 

Pentru Alin, cea mai bun\ par te
a fost experien]a `n sine, deoarece
„mi-am schimbat modul de g`n di -
re. ~nc\ din anul al doilea, de c`nd
am f\cut expedi]ia cu domnul pro-
fesor pe Moldova, acesta de fiecare
dat\ ne spunea c\ trebuie s\ avem
gri j\ la ce ne spune corpul, s\-l as -
cul t\m, [i s\-i d\m ceea ce trebuie.
Eu, ca orice student, da… da… dar
nu `n ]elegeam lucrurile astea, nu
pu team s\ le explic de[i p\reau
u[o are.”

***
La finalul celor 30 de zile `n

care au reu[it s\ str\bat\ fluviul,
dru me]ilor nu le-a r\mas doar titlul
care cu siguran]\ va fi b\tut `n vii -
tor, ci [i experin]a comun\. Drume -
]ii au avut de `nv\]at unul de la
celalalt, Mihai Chirazi `mprumu -
t`nd din elanul lui Alin Vornicea -
nu, iar acesta din urm\ din expe-
rien]a decanului, reu[ind nu doar s\
bat\ un record mondial, ci [i s\ de -
monstreze c\ adev\ratele prietenii
le faci atunci c`nd `mpar]i acela[i
cort, bor[ din Dun\re [i „mu[c\ -
turi” de ]`n]ar.

Iulian B~RZOI
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Povestea Dun\rii, `n
2600 de kilometri

� cel mai mult i-au afec-
tat ]`n]arii, cu care s-au
obi[nuit dup\ o
s\pt\m`n\

Acum patru luni, `ntr-o zi de joi, dou\ steaguri cu
tricolorul României f\ceau umbr\ `n ora[ul `n

care s-a n\scut fizicianul Albert Einstein. Din Ulm,
doi ie[eni au pornit `ntr-o c\l\torie de 2600 de kilo-
metri de-a lungul Dun\rii, debut`nd din locul `n care
fluviu izvor\[te [i `ncheind la Sf. Gheorghe, `ntr-o
curs\ cu b\t\ile de ceas. Marin Chirazi, decan al
Facult\]ii de Educa]ie Fizic\ [i Sport de la Univer si ta -
tea „Alexandru Ioan Cuza” [i Alin Vorniceanu, mas-
terand al aceleia[i facult\]i, au stabilit astfel un nou
record mondial. De[i au ajuns acas\ cu imunitate la
pi[c\turile de ]`n]ari, r\ni pe spate [i cu m`inile
umflate, ambii sper\ ca prin aceast\ drume]ie s\
inspire [i pe al]i studen]i s\ porneasc\ `n vreo expe-
di]ie, deoarece, pentru ei, aceast\ experien]\ „valo -
rea z\ c`t o carte citit\. Cu siguran]\.”

Cu tot cu provizii, caiacul c`nt\rea aproximativ 50 de kilograme

Mihai Chirazi [i Alin Vorniceanu
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Aproape c\ e surprinz\tor fap-
tul c\ `n ultima vreme, serialele te -
levizate au dat audien]ele posturilor
de televiziune peste cap, posturile
de [tiri pierz`nd zeci de mii de te -
le spectatori pe minut. Rom=nii nu
ur m\resc un singur tip de serial, ci
pornesc de la cel rom=nesc de co -
me die [i ajung p`n\ la cel turcesc,
inspirat din istorie. Astfel, cre[ te ri -
le de audien]\ s`nt `nregistrate de
pos turile PRO TV [i Kanal D, `n
spe cial seara cu aproximativ 100.000
de telespectatori mai mult fa]\ de
s\pt\m`nile precedente.

Octombrie a fost luna comediei
dac\ avem `n vedere topul pre fe -
rin]elor telespectatorilor,  `n serile
de joi liderul de audien]\ fi ind
PRO TV cu „Las fierbin]i” [i
„Spi talul de demen]\”, peste 2,2
milioane de oameni urm\rind cele
do u\ seriale. Sloganul folosit este
u nul simplu, „]ara o arde pe co me -
die” [i asta s-a v\zut din num\rul
de ochi `ndrepta]i c\tre televizor.
Mai ales c\ datorit\ sistemului de
m\surare „people meter” [tim cu
e xactitate c\ publicul comercial es -
te din mediul urban, cu v`rste cu -
prin se `ntre 18 [i 49 de ani, iar
Antena 1 cu „Next Top Model” sau
„Un show p\c\tos” ob]ine valori
de trei ori mai mici. Meritul cel mai
mare al celor dou\ produc]ii e c\
destind. {i o fac simplu, prin inter-
mediul glumelor inspirate din rea -
li tate, condimentate cu pu]in\ iro -
nie [i aer [treng\resc, f\r\ s\ uite s\
includ\ [i g`ndirea rom=neasc\ de
genul „improviz\m, c`rpim [i re -
zol v\m orice.”

Un alt serial care a prins pu -
bli cul rom=n este unul turcesc, ca re
de[i e difuzat doar de dou\ ori pe
s\p t\m`n\, lunea [i mar]ea de la
20.00, s-a `nscris `nc\ din luna sep -
tembrie `n competi]ia pentru pri mul
loc la nivel de audien]\. „Suleyman
Mag ni ficul - Sub domnia iubirii”
pare s\ atrag\ prin intermediul po -
ve[tii in spirate din istoria secolu-
lui al XVI-lea, c`nd la conducerea
Im periului O to man se afla Su -
ley  man, „cel mai iubit sultan al
turcilor.” Chiar da c\ povestea a
fost difuzat\ `n peste 40 de ]\ri, iar
`n ]ara natal\ este criticat pentru c\
nu respect\ adev\rul istoric, pu -
blicul rom=n pare s\ fie furat de
costumele [i bijuteriile ca re `n cear -
c\ s\ respecte moda a ce lor vremuri.
Schimbarea care pare s\ se fi pro-
dus `n programul zilnic al te les -
pec tatorilor poate s\ aib\ un sub-
strat moralizator. Se simte ne vo ia
de a citi sau auzi c`teva replici
amu zante pe care s\ le ]in\ min te `n
locul celor din politic\ sau ac tua -
litate. Poate pentru a se apropia de-o
realitate [i-a se `ndep\rta de altele.

M\d\lina OLARIU

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Coasta de est a Statelor Unite ale
Americii a fost devastat\ s\pt\m`na
trecut\ de cel mai mare hazard natu-
ral din ultimul se col. Uraganul San -
dy s-a intensificat [i a lovit ]\rmul de
nord-est al continen tului american, `n
New Jersey, pe 29 octombrie, av`nd
rang de furtun\ tro pical\ [i o vitez\ a
v`ntului de 110 ki lometri pe or\. ~n
New York, guverna torul Andrew

Cu omo declarase de ja stare de ur gen -
]\, iar „la momentul im pactului po du -
ri le peste East River, li niile de me trou,
cale ferat\, aeroportu rile JFK, LaGuar -
dia [i Newark erau toate `n chise”
(Agence France Presse, luni, 29
octombrie). 

V`ntul puternic [i apa care a ur cat
p`n\ la patru metri pe str\zile Man -
ha ttanului au distrus dou\ reactoare
nu cleare, o mare parte din ora[ r\ m` -
n`nd f\r\ energie electric\ p`n\ s`m -
b\ t\, 3 noiembrie. „Lipsa curentului e -
lectric a afectat `n total 8.5 milioane
de locuin]e din 17 state de pe ]\rm, zo -
na afectat\ `ntinz`ndu-se din Ca ro li na
de Nord p`n\ `n Canada” (guar di -
an.co.uk, mar]i, 30 octombrie). Pre -
[e dintele Barack Obama a decre tat
mar]i diminea]\ stare de catastro f\
ma jor\, decizie care a permis ac ce sul
persoanelor afectate de furtun\ la
fondurile federale ale comitatelor

Bronx, Kings, Nassau, Richmond,
Suffolk, New York [i Queens. Tot
mar]i, Sandy a ajuns deasupra Ca na -
dei, l\s`nd „130.000  de locuin]e f\r\ e -
lectricitate `n provinciile Ontario [i
Quebec [i provoc`nd moartea a dou\
persoane. Ulterior, furtuna a pierdut
din intensitate [i s-a stins `n regiunea
Ma rilor Lacuri” (torontosun.com,
mier curi , 31 octombrie). 

Sandy a l\sat `n urm\ pagube ma -
teriale cuprinse `ntre 30 [i 50 de mi -
liarde de dolari [i un total de 175  de
vic time. Autorit\]ile au demarat o pe -
ra]iuni de salvare a sinistra]ilor `n zo -
nele afectate, iar reprezentan]ii Cru -
cii Ro[ii au trimis camioane cu m`n -
ca re, ap\ [i medicamente. Revenirea
la normal a institu]iilor este, `ns\, un
proces greoi, ]in`nd cont de faptul c\
nu mai „`n New York 65 de [coli pu -
blice nu se vor putea deschide luni
(n.r.: 5 noiembrie) pentru c\ fie s`nt

grav afectate cl\dirile, fie nu exist\
curent electric ̀ nc\. ~n plus, trei spitale
au fost complet evacuate din ca u za
efectelor inunda]iilor iar ora[ul ris c\ s\
intre ̀ ntr-o criz\ a combus ti bi lu lui din
cauza pagubelor cauzate de fur  tun\
asupra benzin\riilor” (cnn.com, s`m-
b\t\, 3 noiembrie). 

Repercusiunile s`nt unele pe ter -
men lung, iar „`n zonele sinistrate din
Staten Island [i Rockaways, unde
distrugerile la nivelul caselor au fost
cele mai serioase, ca [i în New Jer sey,
ale c\rui ]\rmuri la Oceanul Atlantic
au fost devastate, locuitorii r\ma[i
f\r\ ad\post au un nou inamic: fri -
gul. Se a[teapt\ ca temperaturile s\
sca d\ p`n\ aproape de zero grade Cel -
sius în acest weekend” (media fax.ro,
s`mb\t\, 3 noiembrie). Sub ap\sarea
unei traume de asemenea propor]ii,
Statele Unite trebuie s\-[i recupe re -
ze acum trupurile victimelor, infra-
structura, sistemul sanitar, activi t\ ]i -
le economice de orice fel [i s\ fie, pe
6 noiembrie, preg\tite de alegeri pre -
ziden]iale.

Anca TOMA

Inspira]i
de realitate

America dup\ valuri
� Sandy a cauzat pagube ma teriale cuprinse `ntre 30
[i 50 de miliarde de dolari [i 175  de vic time
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Ea, g\tit\ de s\rb\toare. Nimic nu
`i lipse[te S\lii Mari a Teatrului Na -
]ional. M\[tile minu]ios gravate pe ve -
chile poale ale balcoanelor cu loje ca
odinioar\, unele z`mbind, altele z\ -
p\  ci te de uimire, draperiile vi[inii cur  -
g`nd atent peste urmele pa[ilor priv-
itorilor de demult. C\ptu[eli distinse
[i plu[uri trandafirii `mbrac\ u[ile
care des part reprezent\rile `ndumne -
ze ite din interior de zgomotul [i a gi -
ta]ia p\ tima[e de afar\. 

Ei, nedumeri]i, p\[ind nesigur, cu
ochi `ntreb\tori, parc\ f\r\ s\ aud\ su -
netul primului gong, `n sala inundat\
de rumoare [i fream\te din glasuri de
copii. Cu p\rin]i grijulii de m` nu ]\, ca -
re le explic\, `n r\stimpuri, c`te ceva
despre sal\ [i balet, ori al\turi de e du -
catoare care `i a[az\ pe locurile unde
ar `nc\pea c`te doi. Iar al doilea gong
s\ `i prind\ vr\ji]i de m\re]ia s\lii pe
ca re, cei mai noroco[i, o pot privi de
sus. 

El, cel de-al treilea gong, surprin -
de `ngerii de pe cupola s\lii privind
peste marea de lini[te a[ternut\ peste
spectatorii care au l\sat vacarmul s\
dis par\. ~nlocuit de t\cerea de mor -
m`nt a ochilor a]inti]i c\tre scen\, din
vuietul prelung a r\mas numai pri vi rea

atent\ a a[tept\rii unui semn pentru ri -
dicarea cortinelor. C`nd plu[ul las\ s\
se vad\ doar v`rfurile poantelor unor
dansatori, [irurile de aplauze `nce-
pute parc\ prea devreme rup atmos-
fera de acalmie [i concentrare. 

E[arfa iubirii furi[ate
Colas, suflet pios [i f\r\ o prea

bu n\ situa]ie material\, care tresalt\
`n mi[ c\ri fluide [i alerte, apare acom -
paniat ba de tonurile grave ale viorilor
de repertoriu clasic, ba de sunete ju -
c\u[e de fluier. De sub straiele l\l`i, ca -
raghioase, imit`nd penele de g\in\,
c`]iva pui s`nt alinta]i de t`n\rul ]\ran
cu inima ne`ntinat\, pentru ca apoi
s\ se lase antrena]i `ntr-un dans cu e -
le mente de cabaret, cu viori repezi [i
pa[i mici, pe v`rfuri de degete care ro -
tesc trupurile ginga[e, ca fluturii pri -
m\ vara. Lini[tea s\lii ia, din timp `n
timp, forma unor aplauze fine sau a
mur murelor [optite `ntocmai ca vise-
le. 

C`nd t`n\rul pleac\, l\s`nd e[arfa
ro[ie `n curtea cu pui, Lise apare p\ -
[ind fermec\tor ca sunetul pianului
du p\ care `[i orienteaz\ fiecare mi[ -
ca re, p\[it\ atent [i gra]ios, `ntorc`nd

dup\ sine, pe trupul suplu, volanele
rochi]ei bleumarin cu flori mici pic-
tate pe ele. Mama Lisei, Simone, a -
pa re lipsit\ de orice delicate]e, flu-
tur`nd o m\tur\ ca `ntr-o amenin]are
fictiv\, pentru ca mai apoi s\ bat\ cu
putere `n c`teva perne, ca [i c`nd le-
ar scutura de un colb imaginar. Lise
g\se[te e[arfa cea ro[ie a ]\ranului Co -
las, `n care se `nf\[oar\ `ntr-un dans
lin, ml\dios, circular `ntocmai ca sen -
timentele eterne ce `i leag\. Pe v`rful
piciorului se `nv`rt ame]itor piruete de
fericire, `n timp ce rochia i se un du -
ie[ te pe corp, `n pauzele dintre saltu -
ri le `nalte, ca p`n\ la cer, c`t dra gos -
tea ce i-o poart\ t`n\rului plebeu. 

Sentimente m\rturisite
dup\ ploaie  

Dansul Lisei cu Colas `ncunu -
ne az\ mi[c\rile ritmice ale dansato-
rilor `ntr-un miraj mi[ c\ tor, cu salturi
[i piruete `nalte, ludice, pline de o vi -
ta litate a copil\riei a pu se, care se sting
`ntr-un joc romantic, li ni[ tindu-se pro-
gresiv. Apari]ia Simonei `n scen\ ̀ i fa  -
ce pe `ndr\gosti]i s\-[i piar d\ cum p\ -
tul, sub privirile `n m\r mu rite ale co -
piilor din sal\, ale c\ror suspine de
spai m\ rup t\cerea. Colas fuge, ̀ n timp
ce Lise este dojenit\, `n acompania-
mentul tobelor tun\toare, sub a me nin -
]area c\s\toriei cu Alain, fiul unui bo -
g\ta[ `ng`mfat. 

~n cel de-al doilea act, nevoit\ s\
se plimbe cu tr\sura `mpreun\ cu mi -
rele sortit, Lise asist\ la o scen\ de se -
cerat, un dans ritmat dar `nc\rcat de
lirism. Reflectoarele se sting `n timp
ce jocuri de lumini curg `ntocmai ca
pi c\turile de ap\, f`[ii de alb i nu n d`nd
sala, cu tobe grave care anun]\ o ploa -
ie f\r\ aseam\n. Nici pio[enia [i nici
teama de Simone nu-l pot ]ine ̀ ns\ de -
parte pe Colas, care vine `n ajuto rul
ginga[ei Lise.  

C`nd scena arat\ din nou ca o zi ̀ n -
sorit\ de toamn\, fata este pedepsit\
[i obligat\ s\ lucreze, `n cas\, la fus.
~n ochii mari, de sub fruntea `n crun -
tat\, Lisa nu `ntrevede alt\ speran]\
dec`t a-[i adormi mama `n c`ntul tam -
burinei, al c\rei ritm `l `ncetine[te trep -
tat. F\r\ prea mult noroc, contractul
va fi `ns\ semnat, iar Simone `[i va
dansa bucuria `ntr-un joc halucinant
de pantomim\, liber dar alert, f\r\ `n -
s\ a fi foarte feminin. Tinerii `[i ob ]in
`nduplecarea `ntocmai ca `n basme, cu
mi[c\ri line. Iar s\rb\toarea o dan sea z\
`mpreun\, `n a plauzele muzicale ale
co piilor cu ochii mari [i mu]i de a ten -
]ie. P`n\ la urm\, „Fata r\u p\zit\” a lui
Ferdinand Hérold a fost o idil\ `m -
po dobit\ cu flori, dansat\ ̀ n pa[i de oa -
meni mari pentru ochi mici [i z`m be te
m\runte. {i toate s-au jucat nu pe-o sce -
n\, ci l`ng\ focul unui c\min cald [i-a
unor ap\s\ri ginga[e de poante. 

Livia RUSU

Seceri[ul de toamn\ se s\rb\tore[te `n valuri de dans

Dansatorii români [i
japonezi [i-au

dep\nat `n premier\
povestea `n pa[i de dans
[i jocuri de pantomim\ `n
spectacolul „La fille mal
gardeé”. Miercuri, 31
octombrie, `ncep`nd cu
ora 18.30, `n Sala Mare
a Teatrului Na]ional,
chipurile tragediei
pasionale [i-au ar\tat
fa]ete comice, `ntr-un joc
viu de culori [i lumini, pe

fundalul acordurilor care
le-au c`ntat povestea.Una
rupt\ din partitura com-
pozitorului Ferdinand
Hérold, `n coregrafia lui
Mihai Babu[ka, `n care
personajele principale,
Lise [i Colas, au fost
interpretate de dansatorii
debutan]i Mariko
Kawahisashi [i Keigo
Ueshima. 

� serialul turcesc s-a `n -
scris deja `n competi]ia
pentru cea mai mare
audien]\

� Colas tresalt\ `n mi[ c\ri fluide [i alerte � balerinii se
las\ antrena]i `ntr-o poveste cu `nv\luiri de cabaret, cu
viori repezi [i salturi m\runte

Un dans legat cu ppaanngg ll ii cc\\  rroo[[ iiee



Mihai I este aruncat, în zilele
mohorîte ale României, ca ramura
lui Stendhal, din pesimista teorie
a „cristaliz\rii”, în minele din Salz -
burg. În min]ile noastre r\t\cite de
disperare cotidian\, de condam na re
la imprevizibil ca la un oxigen otr\ -
vit, crengu]a se împodobe[te cu fan -
tezii. Onoare, protocol, conduit\, le -
ge, simbol, toate ar p\rea din nou po -
sibile, fie [i într-o societate de sa cra -
lizat\ [i exasperat\ de moral\ elec-
toral\. Nimic altceva decît o pu e -
ril\ dragoste oportunist\, un interes
provocat de „cum ar fi dac\...”. 

Îns\ regele nu exist\ pe lume
ca s\ pl\teasc\ facturile. În luna ia -
nua rie a anului ce st\ s\ se sfîr [eas -
c\, Mihai I îl surclasa pe pre[e din -
te le Traian B\sescu într-un sondaj
IMAS (pentru ziarul „Adev\rul”,
dintr-un trust ce tocmai [i-a de cla -
rat insolven]a). Sondajul dorea s\
ia temperatura încrederii pe care o
mai au românii în semenii lor de va -
z\, îns\ într-un moment nefast pen-
tru ei, cînd temperatura lor urca, pe
zi ce trece, ca într-o febr\ mortal\,
în fa]a facturilor la înc\lzire. Un alt
ziar, „Evenimentul zilei”, cataloga
de curînd drept „Imaginea secolu-

lui” fotografia în care Ion Iliescu
strîngea, cu o sincronizare nu lipsi -
t\ de caraghiosul lipsei de protocol
[i de aten]ie cuvenit\, [i dreapta lui
Mihai I, [i dreapta Principesei Mar -
gareta. 

În mintea unui sceptic, gestul lui
Ion Iliescu, pre[edintele care-i re fu -
za regelui, în 1994, accesul în Ro -
mâ nia, nu poate trece decît pro-
fund odios. În percep]ia cuiva mai
optimist, salutul s\u rapace [i pose -
siv poate p\rea o dovad\ c\ po li ti -
cia nul nu dore[te s\ r\mîn\ an chi -
lo zat în ur\ [i obr\znicie. Imaginea
lui Mihai I ne este picurat\ în su -
fle tele noastre de români terapeu-
tic, dac\ vre]i. Acolo el se învele[te în
nevoile noastre na]ionale cele mai
ascunse, în aspira]iile personale [i
colective. 

Unii îl vor pentru str\ lucirea
coroanei, al]ii pentru protectorat, al -
]ii poate cu gîndul la miracolul unor
facturi mai mici, iar al]ii pentru
scînteierea rece a stelei sub care s-a
n\scut, dar c\reia i-a supravie]uit.

Dana Balan este senior-editor
la revista Opinia veche
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La cap\tul discursurilor

Citind clasamentul (n. red.: reali zat
de c\tre ziarul „Adev\rul” pe 28 oc -
tom brie, `n urma c\ruia cititorii l-au
votat pe Nicolae Ceau[escu cel mai
bun conduc\tor al ]\rii), se impune o
remarc\: majoritatea zdrobitore a r\s -
pun surilor se îndreapt\ spre epoci tre-
cu te – fie c\ e vorba de cea interbel-
ic\ sau de cea comunist\. Concluzia e
simpl\: oamenilor nu le place via]a pe
care o duc. Pornind de la aceast\ pre mi -
s\, devine u[or de în]eles c\ cei mai
mul]i responden]i î[i îndreapt\ op]iu ni -
le spre epoci despre care nu [tiu dec`t
din manualele de istorie sau din re la -
t\ rile celor mai v`rstnici.

Un studiu similar a ar\tat c\ cei mai
mul]i dintre cei care îl regret\ pe Cea -
u[escu s`nt oameni tineri, care n-au apu -
cat s\ se bucure de beneficiile „epocii
de aur”. Mediul online în care a fost f\ -
cut\ ancheta despre care discut\m acum
ne îndrept\]e[te s\ credem c\ grosul
r\s punsurilor a venit de la persoane

av`nd sub 40 de ani. Ei [tiu c\ pe atunci
toat\ lumea avea un loc de mun c\ (în
timp ce [omajul în r`ndul tineri lor atin -
ge azi propor]ii alarmante), primea ca s\
de la stat (ei se chinuie în za dar s\ str`n-
g\ banii pentru prima cas\), m`ncarea
era ieftin\ (ei se mul]umesc adesea cu
incerta compozi]ie a unei [aorme). Nu-s
îns\ sigur c\ le-ar pl\cea s\ nu vad\ la
televizor dec`t discursurile condu c\ to -
rului iubit, s\ nu poat\ trece niciodat\
de Ruse, s\ poarte to]i acela[i model de
haine. Unii, mai b\tr`ni, regret\ vremu -
rile c`nd puteai merge lini[tit pe stra d\,
f\r\ s\ te temi de ho]i – doar de se cu -
ri[ti.

Despre ultimul rege al României,
e greu de spus c`t de bine a condus ]a ra
(în fapt, ocupat\ de tancurile sovietice)
între 1944 [i 1947. Admira]ia este, pro-
babil, îndreptat\ mai degrab\ c\tre omul,
dec`t c\tre [eful de stat care a fost Re -
gele Mihai. Faptul c\ monarhia apare
ast\zi, pentru mul]i români, o solu]ie

salvatoare este rezultatul nesf`r[itelor
[i obositoarelor lupte pentru putere la
care s-au dedat pre[edin]ii României
post-comuniste [i cei din jurul lor.

Oric`t ar suna de ciudat, cei doi pre-
fera]i ai cititorilor „Adev\rului” au ce -
va în comun: faptul c\ reprezint\ do u\
epoci (comunismul [i monarhia) ce au
[anse minime de a se reîntruchipa. Un
Iliescu, un Constantinescu, ba chiar [i
un nou B\sescu ar putea fi reinventa]i
pentru a fi adu[i în fruntea ]\rii. Fap tul
c\ doar o infim\ minoritate îi apreci-
az\ este m\sura lipsei de speran]\ cu
care tr\ie[te electoratul român.

P.S. Cititorilor „Adev\rului” li s-a
oferit o list\ a „conduc\torilor Ro mâ -
niei din ultimii 85 de ani” din care
lipse[te numele mare[alului Anto nes -
cu, conduc\torului statului între 6 sep -
tembrie 1940 [i 23 august 1944. Oare
de ce?

Mircea Kivu este sociolog

� despre ultimul rege al României, e greu de spus c`t de
bine a condus ]a ra � acesta nu exist\ pe lume ca s\
pl\teasc\ facturile

O stea, nu o coroan\

Între Ceau[escu [i
Regele Mihai, f\r\

speran]\

Mircea KIVU

� `n mintea unui sceptic, gestul lui Ion Iliescu, pre[e -
dintele care-i re fu za regelui, în 1994, accesul în 
Ro mâ nia, nu poate trece decît profund odios

Dana BALAN

Speran]\ [i manipulare

Dezbaterile pe tema „republic\ ver-
sus monarhie” în România, at`tea c` te
exist\, ar putea fi segmentate în dou\
componente interdependente. Prima
se refer\ la „restaurarea” mo nar hiei,
s-a declan[at înc\ din decembrie 1989
[i a sc\zut în intensitate. Cea de-a do -
ua vizeaz\ „instaurarea” mo nar hiei [i
se afl\ abia la început.  

Teza „restaur\rii” monarhiei por -
ne[ te de la convingerea c\ pentru vin-
de carea r\nilor comunismului (c\ ro ra,
în timp, li se ad\ugau altele noi, pro-
duse de tranzi]ie) era necesar\ re ve -
ni rea la o form\ de guvernare care, în
1945-1947, promitea s\-[i înt\reasc\
vir tu]ile [i s\-[i corecteze defectele,
dar care a fost eliminat\ de ocupantul
str\in. Aceast\ cale p\rea a se re des -
chide în decembrie 1989, iar e[e cu ri le
po litice [i economice ale anilor 1990

au f\cut ca aceast\ op]iune s\ reziste:
pa ranteza nefericit\ (anii comunismu -
lui plus, eventual, anii tranzi]iei) tre-
buia închis\ prin revenirea la valori [i
ins titu]ii democratice mai vechi, pe te -
melia c\rora s\ se construiasc\ altce-
va. Regele Mihai este simbolul viu al
acestor valori, iar v`rsta sa înaintat\
nu este un impediment, pentru c\ valo -
rile [i institu]iile supravie]uiesc oa me -
nilor ce le întruchipeaz\.

Teza „instaur\rii” monarhiei por -
ne[ te de la intui]ia defectelor solu]iei
cons titu]ionale alese dup\ decembrie
1989 [i de la aceea c\ ne-am putea
afla în fa]a unei alegeri în privin]a vi -
i torului, iar argumentele legitimit\]ii
[i tra di ]iei r\m`n într-un plan secun-
dar. Mo nar hia propus\ este cea pe ca re
ro mâ nii o cunosc din contactul (di -
rect sau me diat) cu realit\]ile mo nar -

hi ilor occiden tale – conteaz\ mult [i
aspectele ce remoniale, cotidiene, chiar
mondene. Regele este un arbitru po li -
tic onest, generator de solidaritate na-
]io nal\. Suveranul [i ceilal]i membri ai
Casei Regale se angajeaz\ s\ fie mo -
dele în societate, s\ îmbine vechile
tradi]ii cu valorile noi, asociate pro-
gresului.

Aceste teze au generat reac]ii [i
contrareac]ii. Evident c\ discursurile
monarhiste cele mai conving\toare
s`nt acelea care combin\ în mod adec -
vat punctele tari din ambele viziuni,
iar asemenea discursuri – f\r\ a fi nu -
me roase – exist\. În timp, „instaura -
rea” va c`[tiga tot mai mult teren în
de tri mentul „restaur\rii”, în r`ndurile
par  tizanilor monarhiei. 

C`t de nu me ros [i de influent va fi
acest grup în ca drul societ\]ii, în anii
[i deceniile vii toare, va depinde mult
de performan ]e le actualelor institu]ii
politice ale ]\rii.

Lucian D`rdal\ este analist
politic [i lector universitar

Dou\ teze interdependente despre
monarhie: restaurare [i instaurare
� discursurile monarhiste cele mai conving\toare s`nt
acelea care combin\ în mod adec vat punctele tari din
ambele viziuni

Lucian D~RDAL|

� unii regret\ vremu rile c`nd puteai merge lini[tit pe
stra d\, f\r\ s\ te temi de ho]i — doar de se cu ri[ti

Cum s-a `nclinat balan]a `ntre
secer\ [i coroan\Clasa politic\ din Ro -

mânia se afl\ `n fa]a
celui mai greu examen
din perioada post-decem -
brist\. Nici unul dintre
pro gramele forma]iunilor
politice nu mai ofer\ `n -
cre dere românilor, care,
`n lipsa unor modele, se
`ntorc la c\r]ile de istorie
sau la amintirea vremu ri -
lor „epocii de aur”. Ast -
fel, `nainte de alegerile
parlamentare, românii se
uit\ cu indiferen]\ la Pon -
ta, B\sescu sau Ungurea -
nu [i viseaz\ la o mo -
narhie utopic\ p\str`nd
pe perete un portret al
tovar\[ului.

Nu ajung to]i monarhii din lume s\ `ndeplineasc\ dorin]ele
românilor
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OPINIA DE LA CENTRU

Calea Grivi]ei 193 B, l`ng\ Gara
de Nord. Din noianul de muzee necu -
noscute din Capital\, la adresa asta se
g\  se[ te ceea ce ar trebui s\ fie Muzeul
C\i lor Ferate din România. Ascuns în
cl\ direa Centrul Na]ional de Calificare
[i Instruire Feroviar\, nimic nu anun]\
existen]a lui acolo. Doar portarul [tie
unde este [i pe cine s\ cheme dac\ apa re
vreun vizitator r\t\cit. O mu zeo gra f\ [i
di rectorul, Mircea Doroban]u, sunt sin -
gurii care te pot ghida în lumea c\i lor
ferate. „Muzeografa are dou\ facul t\]i [i
un doctorat. Mi-a spus c\ ea nu mai
poate s\ tr\iasc\ cu 11 milioane, cât are
salariu, [i c\ p`n\ la Cr\ciun se g`n de[ te
s\ plece. Dac\ pleac\ ea, cred c\ se în -
chide [i muzeul”, spune descump\nit di -
rectorul Mircea Doroban]u.

În spatele unei u[i ponosite, dar atent
vopsite în crem, se afl\ aproape toat\
comoara c\ilor ferate din Româ nia. Pe o
coal\ A4 lipit\ pe u[\ este scris pro -
gramul, de miercuri p`n\ duminic\, între
orele 10.00 [i 18.00, [i tariful: 3 lei. 

Prima înc\pere este ocupat\ aproa pe
în întregime de o dioram\ imens\. Are

14 metri [i prezint\ un traseu de mun te
pe care alearg\, pe linii mici, c` teva biju-
terii feroviare. A fost construit\ bucat\ cu
bucat\ de Mircea Dor oban ]u [i al]i c`]i -
va pasiona]i de la Centru. Re licve ale
în  ce puturilor c\ilor ferate se g\ sesc în
toate col ]urile primei înc\ peri a muzeu-
lui. Res turi de locomotive istorice, tam-
poa ne [i inscrip]ii vechi de trenuri î]i
spun fie  care o povestioar\ [i parc\ auzi
încet un cl\n]\nit de ro]i [i un fluierat
r\gu[it. În „acvarii” de sticl\ stau a[ezate
cu grij\ machete ale locomoti velor din
diferite timpuri. Cea de-a doua înc\pere
te tran spune dintr-o dat\ într-un birou de
mi[ care din secolul trecut. Trei ceferi[ti
stau nemi[ca]i la posturi. Unul e de paz\
la centrala Siemens-Hal sche de ceasuri,
un panou imens cu multe ceasuri dup\
care se regla ora în toate g\rile din ]ar\,
unul ]ine socoteala la „mi[care”, iar cel
de-al treilea e te le grafistul. Tot în aceast\
în c\pere se g\ se[ te [i o machet\ de auto-
motor, o dre zi n\ [i un felinar original cu
ulei de rapi]\.

Cea de-a treia sal\ este poate cea
mai interesant\. Aici se g\se[te, într-un

col], biroul lui Anghel Saligny, o ma -
chet\ a podului de la Cernavod\, c\r]ile
celebrului inginer, dar [i o serie de docu-
men te importante pentru istoria c\ ilor fe -
rate. Ca un copil, te pierzi fascinat în fie -
care m\run]i[ care face ca aceast\ mi nu -
ne a secolului al XIX-lea, trenul, s\ fun -
c]ioneze. De la [uruburi la documen te cu
pe cete de sultan sau de domni tor al ]\rii
Române[ti, sau de la va go netul de m`n\
la locomotiva cu aburi ori locomotiva
Diesel lumea transporturilor fero viare te
absoarbe în mij lo cul ei. Mircea Do ro -
ban]u, directorul Mu ze  ului CFR, este
st`lpul de rezisten]\ a ceea ce re prezint\
acum mu zeul. „Am cerut s\ ne dea un
teren al CFR-ului s\ a ducem aco lo ni[te
locomotive, s\ ame naj\m un mu zeu ade -
v\rat. Ne-au spus c\ terenul acela are o
va loa re imo biliar\ mare. Avem mai mul -
te lo co  motive prin ]ar\, la Sibiu [i la
Cluj. Noi nu avem voie s\ ne punem o

fir m\, nu avem cum s\-i anun]\m pe oa -
meni c\ aici este un muzeu”, sus]ine
dezam\git directorul. 

Adev\ratul muzeu al c\ilor ferate ro -
mâne ar trebui s\ func]ioneze în Gara
Filaret. Prima gar\ din Bucure[ti, o cl\ -
dire de patrimoniu, ce a împlinit în sep -
tembrie 143 de ani. Chiar a[a, jerpe lit\,
murdar\ [i spurcat\, Gara Fi la ret con-
tinu\ s\ domine dealul Fila re tu lui, lu`nd
în piept miile de ma[ini ce trec într-o zi
pe acolo. Un grup de ini ]ia tiv\, înfiin]at
de un fost director al Me tro rex, Oc ta -
vian Udri[te, încearc\ s\ salveze cl\ -
direa din ghearele rechinilor imobi liari,
care nu a[teapt\ altceva dec`t s\ se d\ -
r`me, [i s\ îi pun\ în valoare ade v\ ra tul
s\u rol: acela de muzeu al c\ilor fe ra te
ro mâne. De aici, în 1869, a plecat pri mul
tren în România, spre Giurgiu.  

Oana BALAN

14

Nu mi se întîmpl\ des s\ m\ duc
la un interviu f\r\ s\ am în minte o
lis t\ cît de cît conturat\ de întreb\ri.
Dar dup\ ce am r\scolit internetul în
c\ u tare de date biografice, nu am re -
u [it s\ îmi formulez o curiozitate cla r\,
legat\ de protagonistul interviului meu,
Eduard Novak, românul care la edi -
]ia din 2012 a Jocurilor Para lim pice
de la Londra, a ob]inut dou\ medalii
olimpice. Ar fi trebuit s\ rezulte din
întîlnirea asta o poveste extraordina r\,
din acelea care ne fac s\ ne sim]im prost
c\ ne v\ic\rim din orice, c\ sîntem ne-
recunosc\tori pentru tot ce ne-a dat
via ]a. Dar nu a fost a[a. 

Ne-am întîlnit la velodromul de la
Dinamo, aflat în paragin\. „Trebuie s\
îi fac o poz\, s\ i-o trimit antrenorului
meu din Italia.” Atunci cînd merge la
an trenamente afar\, are la dispozi]ie un
velodrom dublu fa]\ de acesta, cu
par chet pe jos [i toate condi]iile. Î[i d\
jos tricoul polo alb, jean[ii Levi’s [i î[i
pune costumul de ciclist, casca, o che -
larii de soare [i proteza albastr\, pentru
piciorul drept. Îi convine c\ i-am ce rut
s\ poarte costumul. E imprimat tot cu
reclame [i asta e bine pentru sponsori.
„Eu trebuie s\ port reclam\. Din asta
tr\iesc, a[a c\ n-am încotro.” În lipsa
unui manager, [i-a creat singur re ]ea ua
de sponsori, care îl sus]in fi nan ciar. 

Sportul de performan]\ presu pu ne
eforturi financiare uria[e, iar banii ve-
ni]i de la Guvern, federa]ie [i clu bu -
rile la care mai e înscris nu sînt nici pe
departe suficien]i s\ acopere aceste
costuri. E plin\ presa de [tirea cum c\
Victor Ponta l-a asigurat c\ va primi
aceea[i sum\ de bani ca [i ceilal]i
olim pici, c\ pre[edintele B\sescu l-a
de corat, c\ Ecaterina Andronescu l-a

întîmpinat la aeroport. Adev\rul e c\
o biciclet\ de concurs cost\ cam zece
mii de euro, ca s\ nu mai vorbim de
cos turile pentru antrenamente, de pla -
s\ri, cazare. 

De aceea se [i afl\ aici, la 14 du -
p\-amiaza, în Bucure[ti, pe jumate des-
hidratat, s\tul de interviuri, suportînd cu
stoicism un soare prea puternic pentru
o zi de toamn\. Pentru c\ are nevoie de
PDF-ul cu acest articol, precum [i de
restul PDF-urilor cu articole rezulta te
în urma interviurilor la alte reviste, zia-
re etc. Are nevoie de ele ca s\ le tri -
mi t\ sponsorilor, s\ le arate c\ e cu nos-
cut, c\ i se face publicitate, c\ in ves ti-
]ia în el merit\ to]i banii. Da, e s\tul s\
repete aceea[i poveste care lui nici nu
i se mai pare atît de extraordinar\. Cum
c\ zece ani de zile a fost campion na -
]ional la patinaj vitez\, c\ atunci cînd se
deplasa spre o competi]ie în Italia, [i-a
pierdut laba piciorului într-un accident
de ma[in\ [i c\, dup\ doi ani de con-
fuzie [i dezn\dejde s-a reapucat de sport
[i a ajuns la performan]ele la care a
ajuns. 

Acum Eduard se bucur\ de o pe -
rioad\ de repaos. Pedaleaz\ lejer, f\ r\
program fix, cîteva ore pe zi, o dat\ la
dou\-trei zile. Într-o lun\, cînd va fi
dat uit\rii de pres\, va începe antre-
na mentele intensive. Urm\torii trei sînt
ani de calific\ri pentru Olimpiada de
la Rio. “Am vrut s\ scriu istorie pe p\-
mînt românesc. Primii ani nu a [tiut
ni meni nimic de mine [i nici nu m-a
in teresat s\ [tie. Mi-am zis c\ fac ce fac
pentru mine [i poate cîndva cineva o
s\ m\ recunoasc\. Iat\ c\ a venit cli -
pa.” Acum e momentul lui Eduard de
glorie, de[i aproape c\ nu se mai bu -
cu r\ de el. Parc\ ar vrea s\ îl l\s\m în
pa ce, s\ se întoarc\ la antrenamen te le
lui [i s\ termine cu deplas\rile la
Bucure[ti.

Alina B|ISAN

Alina B|ISAN este senior
editor la „Opinia veche”

Un paralimpic la Bucure[ti 

~n a doua jum\tate a secolului al
XIX-lea, pe c`nd au ap\rut ̀ n Bu cu re[ -
ti mahalalele, iar cele deja existen te
s-au l\rgit, cre`nd denumirile de “Nou”
[i “Vechi”, Precupe]ii Vechi [i cei Noi
se intersectau, ca [i azi, cu alte maha-
lale, denumite dup\ natura obiceiurilor
locului – O]elari, F\i nari, Olari. La
intersec]ia dintre Pre cupe]ii Vechi cu
noul F\inari, Mar cel mai p\streaz\
`nc\ din amintirea comercian]ilor vre -
mii, lucr`nd pe post de zarzavagiu, la
aprozarul din col] al familiei sale. E cu
juma’ de cap mai `nalt dec`t tej gheaua
pe care se afl\ c`ntarul electronic [i, da -
c\ nu te ui]i atent, zici c\ nu-i nimeni
care s\ supervizeze ro[iile [i salaturile
tur ce[ti. 

Bondoc, dar cu ochii [ire]i ai mi -
cu lui afacerist, Marcel e foarte si gur
pe ceea ce vinde, cu toate c\ tocmai a
`m plinit 12 ani. E drept, nu face asta `n
fiecare zi. Merge la [coal\. ~ns\, `n va -
can]e ori dup\ programul obligato riu
de studiu, `l g\se[ti la post, mai ales
dup\-amiezile, chiar `nspre `n se rat. La
fel de adev\rat e c\, la `n ce put, era me -
reu cineva `n spatele lui: tat\l sau chiar
v`nz\toarea angajat\ cu nor m\ fix\ la
aprozarul de cartier. De ce? Simplu:
tocmai ca Marcel s\ prind\ gus tul afa -
cerii, s\ miroase cum se vor be[te cu
omul, s\ vad\ care e rostul banului.
Nu-i lucru simplu s\ fii at`t de fraged
ancorat `n realitatea str\ zii, dar pe
Mar cel acest aspect l-a prins m\ nu[\,
ca [i cum ar fi fost n\scut pen tru a ridi-
ca [i sus]ine afacerea cu zar zavaturi.
Nu se `ncurc\ vreodat\ `n p\s t`rnaci,
dov lecei, ]elin\ ori leu[ tean. Mereu
cunoa[te pre]ul corect la ana nas, c`nd
[i cum a fost adus, de unde, iar, dac\

cumva nu [tie, tacticos – de te minu -
nezi v\z`nd cum ̀ i joac\ ochii, ca la sti-
cle]i – se repede roat\ prin a pro zar [i
cite[te, pentru a-[i confirma c\ nu face
vreo tr\znaie, pre]ul corect.

L-am apreciat, pentru c\, `n spi ri -
tul lui nativ de comerciant, amabil din
fire [i foarte jovial cu fiecare client (pe
care deja-l cunoa[te dup\ obiceiuri),
nu are ̀ ncredere dec`t ̀ n el, ca nu cum -
va s\ `ncerce vreunu’ sau altu’ s\-l tra -
g\ `n piept. O lec]ie de via]\ pe care
b\iatul \sta, bondoc [i fraged, a `n v\ -
]at-o singur, cot la cot cu be]ivii ca re se
aciueaz\ nop]ile ̀ n fa]a apro za ru lui sau
cu ]ig\ncile care-[i caut\ ba nii de prin
fuste, uit`ndu-se parc\ fio ros la tine, de
]i-e team\ s\ nu scoat\ vreun cu]it. Nu
[tiu dac\ e precaut din fire, dar, cu si -
gu ran]\, printre zarzava turi [i bonuri
fis cale, secondat de cli entela pestri]\ a
fos telor case de ma ha la, [i-a ascu]it
sim ]urile mai ceva ca un om mare. ~n -
tr-o zi, l-am `ntrebat da c\ `i place la
[coa l\ [i mi-a r\s puns, cu polite]ea u -
nui copil maturizat de vre me, c\ [coa la
`l ajut\ pe deasupra `n pla nurile lui de
viitor afacerist. {i p`n\ a-mi spune la ce
viseaz\, a [i zbughit-o ̀ n fa]a a pro za ru -
lui, lu`nd rolul b\rbatului ce se prinde
`n g`lceav\ cu cei care dau pe g`t bere
la pet, chiar `n fa]a afacerii lui cu zar -
za vaturi. Intuind pericolul c\-[i poa te
pierde clien]ii, Marcel s-a strecurat
agil `n mijlocul lor [i, cu ochii lui verzi
electrizan]i, i-a rugat politicos s\-[i
mute [andramaua mai `ncolo. “Eu am
treab\, domnilor! Nu-mi bloca]i cli     -
en]ii!”. At`t le-a spus Marcel, zar za va  -
giul din noua mahala. Iar ei au `n ]e les. 

Diana ROTARU

Marcel, zarzavagiul din noua mahala

Jurnal din capital\

Resturi de locomotive [i inscrip]ii vechi `]i spun o povestioar\

Diana ROTARU este 
reporter la postul de 
televiziune „România TV”

Oana BALAN este city editor
la publica]ia „Adev\rul”

G`ndurile unui reporter

� parc\ ar vrea s\ `l
l\s\m `n pace

Paula SC~NTEIANU 
este senior editor la 
„Opinia veche”

....mor [i c`te trei patru pe zi.
~n accidente de ma[in\, majorita tea
sf`r[esc ̀ ncarcera]i, iar o parte dintre
neferici]i ̀ [i lungesc durerea prin spi -
tale ca pe o gum\ prins\ de talpa
pan tofului. Trist este c`nd se `n -
t`m  pl\ `n zile de toamn\ t`rzie, plo-
ioase ori cu v`nt rece, de-]i amor ]esc
m\dularele. Pentru cei care nu mor
pe loc, str\pun[i de vreo fiar\ con-
tor sionat\, moartea poate p\rea o
m`n g`iere, o dorin]\. 

Cine ar vrea s\ moar\ ̀ ntr-o zi cu
vreme ur`t\? {i totu[i, dup\ o sta-
tis tic\ provizorie, pe care am f\ -
cut-o cu ochiul liber, descop\r c\
`n fiecare an, ̀ naintea Cr\ ciu nu lui
ori a Pa[telui, nenorocirile curg g`r-
l\. Iar num\r\toarea se face `n vie]i
omene[ti, ̀ n special de femei [i copii.
Mai mereu moare so]ia, fiica ori
ma ma, iar [oferul e cel care cum -
p\  r\, dup\ spitalizare, sicrie [i gr`u
pen tru coliv\. Dac\ p`n\ acum pri -
meam de la ISU un mesaj pe s\p -
t\ m`n\ cu evenimente de genul
„in cendiu la un autoturism `n mun.
Suceava, b-dul George Enescu,
l`ng\ Cartodrom”, sau „Incendiu
glug\ de coceni, com Mu[eni]a,
sat B\ine] [i incendiu vegeta]ie us -
ca t\, com. P\tr\u]i”, cam de pe da -
ta de 1 noiembrie, primesc [i c`te
trei me saje pe zi cu „Accident ruti-
er cu victime multiple, la ie[ire din
Sal cea”, „Accident rutier cu vic-
tim\ `n carcerat\ `n Ipote[ti”, „per-
soan\ c\zut\ `n f`nt`n\ `n P=rte[tii
de Jos”, „Accident rutier cu trei au -
to turis me implicate, spre R\d\ u]i
pe E 85”, „Incendiu locuin]\ cu o
victim\ de cedat\, Boroaia”, etc. {i
`mi vi ne s\ pl`ng c`nd r\sfoiesc a -
cum me sa jele din memoria telefo -
nului. ~na in te de Pa[te la fel, [i a -
nul acesta, [i anul trecut, [i acum
doi ani [i acum patru ani. De parc\
Dumnezeu `[i cere tributul cu fie -
care post im por tant din calendar.
~ns\ cei r\ ma[i `n urm\ nu dau ni -
cio dat\ vina pe El. 

Dac\ a[a a fost dat s\ fie, m\ -
car bine c\ unii mai scap\ cu via]\.
C`nd pot ori c`nd SMURD-ul a -
jun  ge la timp. De sufletele lor se
`ngrije[te preotul prin altar cu
dou\-trei lum`n\ri [i un parastas,
iar chipul le mai r\m`ne amintire
doar `n poze. Mai nou, pe face-
book. Aproape to]i mor]ii au profil.
{i e bine, c\ci altfel cum po]i s\
g\  se[ti mai repede poza pentru ar -
ticol cu mortul viu? Tot `n aceast\
perioad\, anual pe ]ar\ s`nt cele
mai multe sinucideri, cei mai mul]i
`ne ca]i [i c\lca]i de tren. {i ca s\ v\
convinge]i, `n cazul `n care nu v\
place s\ v\ delecta]i cu presa lo -
cal\, deschide]i televizorul. Nu cu
mult timp `n urm\, o mam\ [i-a
aruncat copilul de pe un pod, iar o
alta [i-a fl\m`nzit pruncul de [ase
s\pt\m`ni p`n\ a ajuns schelet. C`t
de mare s\ fie ploaia care s\ ne
poat\ sp\la de p\cate?

Paula SC~NTEIANU

Din Cetatea lui {tefan

C`nd El `[i
cere tributul

`n vie]i...
� de sufletele lor se
`ngri je[te preotul, iar chi -
pul le mai r\m`ne amin -
tire doar `n poze
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Un muzeu pe moarte
� lumea transporturilor feroviare te absoarbe 
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A [asea edi]ie a Fes ti va lu -
lui Na ]io nal de Muzic\ Pop Ia[i
Music Star, se va des f\ [ura `n -
tre 7 [i 9 noiembrie, de la ora
19.00, `n sala Gau dea mus a
Ca sei de Cultur\ a Stu den ]i -
lor.

Intrarea este liber\.

FESTIVAL

Dintr-o mie de CD-uri

Forma]ia britanic\ Muse a jon glat
aproximativ un deceniu cu di fe ri tele
ra muri desprinse din rock-ul drama tic,
de la cel alternativ, progresiv [i apoi
simfonic, `n `ncercarea de a-[i con-
fec]iona un stil. Pe ca re solistul [i chi-
taristul Mat thew Bel lamy, basistul
Chris topher Wol sten holme [i res pec-
tiv to bo[arul Do minic Ho ward, l-au
`m binat `n at` tea feluri `n c`t nici ei nu
mai [tiu des pre ce-a fost vorba la
`nceput. 

La cel de-al [aselea album de stu  -
dio, „The 2nd Law”, au lucrat apro xi -
mativ patru ani, pe care i-au con vertit
apoi `n 13 piese sub un titlu in spirat
de cea de-a doua Lege a Ter mo di na -
micii. F\r\ a fi socotit necesar un pream -
bul, „Supremacy” ata c\ t\cerea celor
c`teva secunde de in tro printr-un riff
f\cut pe [apte corzi de chi tar\, pe un
fundal or ches trat ce anun]\ mai de -
grab\ `n ceputul unui film de ac]iune
de c`t pe cel al unui al bum.

~n not\ discordant\ vine „Mad -
ness”, `n care se resimte nevoia de ex -
pe rimentare a lui Bellamy, pentru c\
me lodia este una dubstep, iar ba sul
nor   mal e `nlocuit cu cel sintetic, pro    -
dus pe calculator cu ajutorul unui dis -
po zitiv ata[at acestui instrument. Nu-
mai „Survival”, care a fost [i te ma mu-
zical\ din acest an a Jo cu ri lor O lim -
pice, mai aminte[te pu]in de celelalte
ma teriale disco gra fice, fiindc\ „Pa nic
Station” [i „Ani mals” nu se asea  m\n\
cu nimic din ce a c`ntat trioul p` n\
acum. Cu adev\rat neo bi[nuite s`nt
„Sa ve Me”, urmat\ de „Li quid Stat”
`n care basistul Chris to pher Wol sten-

holme ia locul so lis tu lui, piesele ne -
fiind `ns\ accentu ate foar te bine in -
stru mental. Iar c\ l\ to ria se `ncheie cu
o fan tezie mai ve che a ce lor de la Muse,
[i anume un sce nariu apoca lip tic, din
dou\ p\r]i „Un  sus  tainable” [i „Iso la -
ted Sys tem”, contopit ̀ ntr-un ecou fan-
tas ma goric de bu buituri [i c\deri de bas.

„The 2nd Law” pare s\ combine
influen]ele disco ale lui David Bo wie
cu perioada de glorie din anii ’80 a
ce lor de la U2, la care se adaug\ su-
f lul me tal-ului simfonic, dar [i exer-
ci ]iul vo cal ce l-ar face pe Freddie
Mer  cury s\ sur`d\. B\ie ]ii au cap tat [i
c`te ceva din influen ]ele dub step ale
lui Skrillex, cu care ar putea con cura
cu suc  ces pentru c\, spre deo se bire de
a ces ta, instrumentele lor s`nt cizelate
`ntr-un studio.

M\d\lina MORARU

Ecua]ii pe portativ

Muse — „The 2nd Law” (2012)

~n ultimii ani, mai multe produc ]ii
clasice au fost ref\cute, ambalate `n car -
case reciclate, [i apoi redistri bu ite `n
cinematografele din lume pen tru a pu tea
fi rev\zute `ntr-un 3D ca re `]i d\ uneori
migrene. Filmele, pe l`n g\ faptul c\ nu
erau necesare, au pi  cat [i `n capcana de
a folosi cli[ee, f\ c`nd originalul s\ pa r\

mai slab. ~n s\, `n cazul lui Dredd, sce -
nari[tii au v\zut unde a gre[it predece-
sorul lor, Judge Dredd, [i au `ncercat
s\ as tupe din golurile l\sate de acesta
cu c` teva idei proaspete.

Filmul are o poveste simpl\, dar tot
intr\ `n categoria produc]iilor con  si -
derate „clasice”, precum Ram bo, `n
care gloan]ele s`nt mai carismatice de -
c`t personajele. ~ntr-un vii tor apo ca lip -
tic, distrus de un r\zboi nu clear, oa -
me nii nu au `mbr\cat pri mele piei de
animale g\site, ci s-au u nit [i au `n cer -
cat s\ reconstruiasc\ ci viliza]ia. Ast fel,
800 de milioane de cet\]eni au ajuns
s\ tr\iasc\ `n Me ga-Ora[ul 1, unde
cri ma, furtul [i purtarea ne cu viin cioa s\
devin sluj be tot mai po pu lare. Singura

solu]ie g\ sit\ la a cea s t\ problem\ a
fost s\ le ofere for ]elor de ordine pute-
rea de a judeca [i da sen tin]e la locul
faptei, f\r\ proces. 

Karl Urban poart\ casca unui
astfel de magistrat, Judge Dredd, ca -
re prime[te misiunea de a evalua pe te -
ren un `ncep\tor, pe Anderson (O li -
via Thirlby). Cei doi r\spund la ceea
ce pare a fi un apel obi[nuit, dar din
gre[eal\ dau peste b`rlogul unui [ef de
mafio]i, care le blocheaz\ ie [irea din
cl\direa pe care o conduce cu for ]\. Ast -
fel, `ntr-un „mega apar ta ment” `n care
tr\iesc 75 de mii de oa meni, cele dou\
for]e pornesc un ade v\rat r\zboi, Dredd
[i Anderson `n cer c`nd s\ supravie ]u -
ias c\ ata cu rilor in ter mi nabile ale r\u -

f\ c\torilor. Pe l`ng\ asta, cei doi s`nt
nevoi]i s\ `nve]e cum s\ lucreze ca o
echip\, av`nd fiecare o viziune dis-
tinct\ asupra legii.

Premisa peliculei seam\n\ foarte
mult cu cea a produc]iei din 2011,
The Raid, de la [eful mafiot, cl\ direa
`n chis\, p`n\ la nenum\ratele ]in te mi[-
c\toare pentru protagoni[ti. Sea m\n\
un pic cam mult, dar Dredd 3D `[i me-
rit\ locul `n cinematografe, c\ci `n ce le
95 de minute ale sale nu plictise[te.
Scenele de ac]iune s`nt cli[eistice, dar
tot reu[esc s\ te ]in\ `n priz\ iar lipsa
de un strop de umanitate a r\uf\ c\ to -
rilor devine un deliciu c`nd ace[tia s`nt
`nvin[i `n felurite moduri.

Paul ANDRICI

Stop cadru Justi]ie dup\ gratii

Era `n vacan]\. Iunie 2005, spre
sear\. Ziua trecuse p`n\ atunci li ni[ -
ti t\, `ns\ dup\ [tirile de la ora 19.00,
p\m`ntul se r\sturnase [i p\ rea c\ `n-
su[i R\ul se aciuase pe te ri toriul Ro -
m=niei. La m\n\s tirea Ta  nacu din
jude]ul Vaslui, pre o tul Daniel Coro -
geanu, ajutat de c` te va m\icu]e, exor -
cizase o t` n \r\ diagnos ticat\ cu schi -
zofrenie, crucifi c`n  d-o. A[a a ]ipat
presa na ]io na l\ c` teva luni. C`nd aproa-
pe se r\cise su bi ectul, jurnalistul fran-
cez Paul Bruckner l-a ̀ nviat, iar „La
possé dée de Moldavie” a `nsp\i m`n -
tat lu mea. 

Un an mai t`rziu, `n 2006, Ta ti -
a  na Niculescu Bran publica la E -
di tu ra Humanitas romanul „Spo  -
ve da nie la Tanacu”, dup\ ce au toa -
rea cer cetase am\nun]it eve ni men t e -
le premerg\toare mor]ii Iri nei Cor -
ni ci. Iar acestea, `n viziu nea ei, `n -
ce peau cu dorin]a ar z\toare a ti nerei
de a se m\rturisi, pentru a pri mi ier -
ta re de p\catele din lume. Pa ras chi va,
prie  tena fe tei de la c\ mi nul de copii
`n care au crescut a m`n dou\, `[i a f la-
se li ni[tea la m\ n\stirea Tanacu, iar
Irina voia s\-i urmeze calea [i s\-[i
g\seasc\ lo cul. Era frumos s\ vad\
c\ toate mai cile s`nt importante `n
ni micnicia lor [i `nde plinesc c`te un
rol `n iconomia ob [tii, fie c\ `ngri-
jeau gr\ dina m\ n\ s tirii, fie c\ f\ceau
as cul tare la vi te. Ea, care r\t\cise pe

mul te c\ r\  ri, `n c\ nu aflase aceast\
`m  plinire [i pen tru ca s\ se anine de
ea trebuia s\ se m\rturiseasc\. ~ns\
spo vedania Iri nei se `ntoarce `m po -
tri va ei, iar g`n dul c\ a p\c\tuit cu
dia volul o chi nuie [i-i am\r\[te su fle -
tul. Ne cu ratul se `ntrupeaz\ `n min tea
ti ne rei [i `n chilia ei, [i astfel d\r`m\
oaza de li ni[te de la m\n\stire.

Spre deosebire de reac]ia vio-
len t\ a mass-mediei, ̀ n romanul „Spo -
 ve danie la Tanacu”, Tatiana Ni cu -
les cu Bran nu dezvolt\ sen za ]io na -
lul fap  telor, ci provoac\ ci titorii s\
tr\ iasc\ a l\turi de Irina, p\  rintele Da-
niel, m\icu]ele de la Ta na cu [i doc -
torii ca  re au supra ve gheat-o pe t` n\ -
r\. }i se `nmoaie suf letul c`nd ea za -
ce a mor  ]i t\ la spi tal, te sperii c`nd
d\ r`m\ luc ru rile din chi lie cu for]a
unui ti tan [i te bu curi c`nd se adre -
seaz\ co pil\re[te mo nahiei Neo nila
[i p\ rin telui Da niel cu numele de
„mami” [i „tati”. 

Iulia CIUHU

� influen]ele disco ale lui
David Bo wie se combin\
cu perioada de glorie din
anii ’80 a celor de la U2

� crima, furtul [i purtarea necuviincioas\ devin sluj be
tot mai populare

„Albumul seam\n\ cu un
blockbuster la care mergi pen-
tru cascadorii [i efecte speci -
ale”-www.guardian.co.uk

Tanatos la
m\n\stire
� spo vedania Iri nei se
`ntoarce `m po tri va ei, iar
g`n dul c\ a p\c\tuit cu
dia volul o chi nuie [i-i
am\r\[te su fle tul
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GEMENI: Ai reu[it s\
prinzi burs\ anul acesta, [i
cum intr\ banii pe card, cum

dai iama `n magazinele de haine. C`nd
r\m`i f\r\, treci pe la SH-uri.

LEU: }i-e dor de stu-
den ]ii \ia care `mp\r]eau do -
ze de Cola / Pepsi `n fa]a

Universit\]ii. At`t de dor ̀ nc`t treci zilnic
pe acolo, chiar dac\ nu mergi la [coal\.

FECIOAR|: Ai aflat
c\ ni[te colegi de facultate
vor s\ te prind\ [i s\-]i dea

geac\. Ce nu [tiu ei e c\ e[ti expert `n
b\t\i [i perverse ca pe Tg. Ocna.

BALAN}|: De c`nd
te-ai mutat de la c\min la
chirie ]i-e foarte bine, dar `]i

lipse[te un singur lucru. Lenjeria de pat
cu model de leopard.

SCORPION: Nu [tii
cum s\ le `mpaci pe toate,
facultatea, jobul [i prietena.

Cum prima e, bine`n]eles, facultativ\,
te rezumi la munc\ [i certuri.

S|GET|TOR: Nu mai
su por]i ]`n]arii de noiembrie.
A ajuns s\-]i miroas\ toat\

casa a Killtox [i a pastile de ]`n]ari.
~ncearc\ ni[te scoci cu lipici, ca la ]ar\.

CAPRICORN: Ie[i
at`t de des `n ora[ `nc`t to]i
barmanii din centru [tiu `n

ce zile prime[ti pachet de acas\ [i ai
bani.

V|RS|TOR: Colegii
de la c\min nu [tiu nimic alt -
ceva dec`t bere, manele [i

semin]e. Dac\ o ]in tot a[a, ̀ n cur`nd o s\
`nve]i versurile melodiilor lui Salam.

PE{TI: Iar n-ai prins c\ -
min. P`n\ acum a fost OK,
cald. De s\pt\m`na asta se

face frig, `ns\, a[a c\ te g`nde[ti s\-]i
cumperi o aeroterm\ pentru cort.

BERBEC: Cum nu-]i
g\se[ti de munc\, te-ai apucat
de f\cut m`ncare. Azi o cior -

b\, m`ine un pilaf. Nu-i panic\, posturi
de shawormar s`nt destule.

TAUR: Chiar dac\ ai
terminat facultatea, din c`nd
`n c`nd mai treci prin c`te un

c\min studen]esc s\ mai furi c`te o stra-
chin\ de p`rjoale.

RAC: Ai de g`nd s\ joci
la lotto s\pt\m`na asta, `n
fiecare zi. Te sim]i foarte

norocos. Nu de alta, dar ai c\lcat `n vreo
trei azi, `n drum spre Universitate.

Scrima nu a fost niciodat\ un
sport corect. ~n ea e nevoie de o sin-
gur\ lovitur\ pentru a d\r`ma toat\
cariera unui sportiv de top. Secretul
st\ `n sincronizare [i `n tehnic\. Tre -
buie s\ [tii c`nd s\ parezi, c`nd s\ te
retragi [i c`nd s\-]i „`n]epi” adversa -
rul. Nu e timp de g`ndire, totul tre-
buie s\ ]in\ de instinct, iar o jum\ -
ta te de secund\ poate `nsemna pa tru
ani de antrenament irosi]i `n `ncerca -
rea de a ob]ine o medalie la Jo cu ri -
le Olimpice. ~ns\, ca [i multe alte
„boli”, odat\ ce ai fost infectat, nu
mai po]i s\ te vindeci. Din p\cate la
noi e greu s\ r\m`i bolnav. Pentru pu[ -
tii care n-au nici bani de tramvai s\
ajung\ la club pentru antrenamente,
este esen]ial s\ aib\ acea pasiune
care poate duce chiar spre nebunie. 

~ns\ pentru unii politicieni, cu -
v`n tul sport este sinonim cu promo -
va re. Medaliile c`[tigate de c\tre cam -
pionii no[tri la Londra au fost fo lo -
site ca pretext pentru unii s\-[i cata-
pulteze numele [i s\-[i lustruiasc\
armurile str\lucitoare ̀ n timp ce une -
le echipamente din s\lile de antre-
na ment s`nt mai vechi dec`t pere]ii
care le-nconjoar\. Drept dovad\, nici
`n ziua de azi medalia]ii din 2008 de
la Beijing nu [i-au primit banii pro -
mi[i de la stat.

S\pt\m`na trecut\, dintre cele pa -
tru regine ale spadei, doar Ana Ma -
ria Br`nz\ a anun]at c\-[i va re ̀n ce -
pe antrenamentele. Simona Gher -
man [i Anca M\roiu au declarat c\
vor lua o pauz\ pentru a deveni ma -
me, iar Loredana Dinu peste dou\
s\pt\m`ni va decide clar ce va face
`n continuare. Londra nu a decurs
precum se a[teptau, c\ci cele patru
fete, campioane mondiale [i euro pe -
ne, au terminat pe locul [ase la `n -
tre cerea pe echipe, Ana declar`nd
tot s\pt\m`na trecut\ c\ „a fost un
concurs ratat”.

Nici la b\ie]i nu e foarte clar\
situa]ia, c\ci pentru ace[tia, nici fe -
de ra]ia [i nici comitetul olimpic nu
au propus deocamdat\ vreun plan
pentru viitorul apropiat. Astfel,
r\m`n`nd f\r\ indemniza]ie [i f\r\
bursa olimpic\, sportivii nu au o
situa]ie financiar\ clar\ [i trebuie s\
decid\ p`n\ la sf`r[itul anului dac\
se vor retrage sau nu.

A[adar, este greu de prev\zut
cum va evolua la noi scrima, `ntr-o
perioad\ `n care p`n\ [i modelele ce
vor r\m`ne cu siguran]\ pe pano u ri le
de istorie ale cluburilor se g`ndesc
s\-[i pun\ sabia `n teac\.

Iulian B~RZOI

Scor la pauz\

Cu s\biile
ruginite

� doar Ana Ma ria
Br`nz\ a anun]at c\-[i va 
re ̀n ce pe antrenamentele

„Dredd 3D” (2012)
Regia: Pete Travis
Gen: ac]iune, SF.



E ora 20.00, iar din Sala Gau -
dea mus se aude un zumz\it ca din -
tr-un stup de albine. Locurile s`nt ocu -
pate `n `ntregime, iar cei `nt`rzia]i se
aranjeaz\ dup\ r`ndurile din urm\,
fiind nevoi]i s\ stea `n picioare. Tre-
ce doar un sfert academic [i `n sce na
`mpodobit\ de scaune, stative, mi -
cro foane [i diverse instrumente mu -
zi cale, apar cei 15 arti[ti predispu[i
`n seara aceasta s\ comunice pe lim -
ba motivelor de jazz. S`nt modest
`m br\ca]i, `n  blugi, sa co uri sau c\ -
m\[i, niciodat\ am`ndou\ la un loc,
[i teni[i. Dup\ c`teva mi[ c\ri de
`nc\lzire a instrumentelor, aerul din
sal\ `ncepe a vibra. 

Primele se aud tobele, acestea
se afl\ `n mijloc [i `mpreun\ por-
nesc unda contagioas\ a su netului.
Iar vestimenta]ia tobo[a ru lui sare din
imaginea complet\ a echi pei.
Acesta pare a fi un contabil ca re a e -

v a dat de la serviciu [i s-a ascuns
imediat dup\ tobe f\r\ ca s\ reu [eas-
c\ s\-[i arunce c\ma[a alb\ [i crava ta.
R`nd pe r`nd, de urechile publicului
se prind notele clapelor, saxofonului,
acordeonului, contrabasului, trompe -
telor [i tromboanelor, iar abia la ur -
m\ intr\ `n scen\ vocea Elenei. 

Ea [i Theresia reprezint\ cele do -
u\ ex tre mit\]i ale imaginii feminine.
Ele na e `ntr-o rochie lung\ care-i
acoper\ tot corpul [i au p\rul l\sat
pe spate, iar al\turi st\ colega sa cu
e tuns\ scurt, `ntr-un sacou [i pan-
taloni. ~n timp ce undele sonore ne
sfredelesc prin corp [i se opresc `n
speteaza scaunului, un cameraman
pitic se plim b\ `n spatele forma]iei,
iar un altul din sal\ decide [i el s\
urce pe scen\, mai aproape de fo ca -
rul g\l\ giei care ia amploare cu fie -
care secun d\.

{ez\toare pe limba lor
Ceea ce se `nt`mpl\ pe scen\ mai

mult seam\n\ cu o [ez\toare, doar c\
pe motive jazz. Pe r`nd, membrii echi -
pei interpreteaz\ partituri solo, iar
dac\ instrumentele ar fi fost elastice
ace[tia ar fi f\cut noduri din ele.
Luben `ntinde acordeonul p`n\ la
podea `n timp ce degetele i se mi[c\
at`t de repede `nc`t nu li se poate
deslu[i nici forma. 

Cel mai `n v`rst\ dintre to]i e
Nicolas, din Bucure[ti, care abia
reu[e[te s\ se schimbe de la saxofon
la clarinet [i invers la timp ca s\ nu
ias\ din ritm. Peter st\ exact `n fa]a
tobelor, c`nt\ la saxofon [i danseaz\
pe [ezut, `[i mi[c\ picioarele, ume -
rii, capul [i din c`nd `n c`nd ridic\
m`na `n sus d`nd semnale colegilor
s\i. Theresia face [i ea c`]iva pa[i
`n fa]\ pentru a fura aten]ia publicu-
lui. Sufl\ cele mai sub]iri por]iuni
de melodii din saxofonul s\u [i se ri -
dic\ `n v`rful degetelor, apoi co boa -
r\ cu c`teva tonalit\]i `n timp ce `[i
`ndoaie [i genunchii. 

E trecut de jum\tatea concertului
c`nd se repet\ motivul melodic cu
care a debutat acesta. La un moment
dat, una din piesele care `ncepe `n -
tr-o tonalitate alert\ trece `ntr-o t`n -
guire dulce care las\ sala mut\. Lu -
ben de parc\ vorbe[te cu acor de -
onul iar acesta `i r\spunde cu du io -
[ie. Dup\ ce se deslu[e[te vocea Elenei

se au de o doin\ ciob\neasc\, de jale,
dar tot odat\ limpede [i lini[titoare.
De pe scaunul din st`nga, colega mea
Eri ka `nc\ nu a obosit s\ stea cu
m`inele `n sus s\ filmeze ceea ce se
tr\ie[te pe scen\, iar Alex ]ine un
telefon pe bra ]e care arat\ c\ `nreg-
istrarea durea z\ mai mult de 40 de
minute.  

~n scen\, improvizarea de [ez\ -
toa re continu\, iar cei mai experi-
menta]i se apuc\ de dat lec]ii celor
tineri. De la un pocnit ritmic de de -
gete porne[te o `n[iruire de melodii,
erupe o avalan[\ care nu are pau ze
nici m\car pentru ca muzican]ii s\
respire. Ei nu v\d publicul, de parc\

ar fi singuri `n sal\, se urm\resc cu
aten]ie [i admira]ie. Peter continu\
s\-[i mi[te corpul `ntr-o concordan ]\
perfect\ cu ritmurile ce r\sun\ din
boxe, iar Elena `mbl`nze[te din c`nd
`n c`nd s\lb\ticia muzicii do mes ticite
de c\tre Backyard Jazz Orchestra.

Ultima pies\ `i reune[te la o
nou\ evolu]ie a tempourilor [i vi -
bra ]iilor care zguduie sala `mp\ ien -
je nit\ de bli]urile aparatelor foto. Iar
acel laitmotiv cu care a `nceput sea ra
r\sun\ din nou, mai glorios, mai cu-
noscut, `ntip\rindu-se chiar [i `n me -
moria unui necunosc\tor sau in di -
fe rent.

Daniela VORTOLOMEI

Multe vedete doresc s\ ias\ `n
eviden]\ prin schimb\ri radicale de
look pentru a atrage aten]ia bli ]u ri -
lor [i a fanilor înfl\c\ra]i, îns\ nu
în totdeauna reu[esc acest lucru. Ul ti -
ma schimbare din peisajul holly-
woodian a fost adus\ de Miley
Cyrus, care [i-a l\sat pletele lungi
[i buclate în mâinile unui stilist tat-
uat [i a ie[it în lume tuns\ scurt,
ras\ pe ceaf\ [i blond\. Acum,
artista seaman\ foar te mult cu Pink
atît prin tunsoare, cît [i prin cercelul
înfipt în nas, [ter gînd orice urm\ de
prin]es\ cu microfon roz întip\rit\
în min]ile tuturor dup\ interpretarea
bine-cunoscutului per sonaj Disney,
Hannah Montana. 

În ciuda faptului c\ nu mul]i din -
tre fanii artistei s-au ar\tat încînta]i
de noua ei înf\]i[are, aceasta a scris
pe contul s\u de Twitter c\ „nu m-am
sim]it niciodat\ mai eu în toat\ via -
]a mea”, [i chiar le-a transmis celor
nemul]umi]i o urare: „dac\ nu ave]i

nimic frumos s\ spune]i, nu mai
spune]i nimic. P\rul meu e ata[at de
capul meu, nu de al altcuiva [i i-am
spus la revedere”. 

De asemenea, artista [i-a în lo cu it
bijuteriile fine pe care le avea înai n -
te cu altele mai „masive”, cu multe
]inte [i lan]uri, a renun]at la rochi]e [i
[i-a pus pe ea mult negru, haine largi,
decolteuri adînci [i bocanci de ar ma -
t\. C`rcota[ii spun c\ atitudinea asta
i s-ar fi potrivit mai bine în perioa-
da `n care se droga, dar asta nu i-a
stat în calea împlinirii visului de a fi
tuns\ b\ie]e[te. P`n\ [i stilul de
muzic\ pare c\ i se schimb\ treptat,
ultima ei pies\ fiind realizat\ `n
colaborare cu artistul despre care se
spune c\ „a ruinat dubstepul”, Bor -
gore, în videoclipul c\reia î[i face de
cap cu iubitul ei, Liam Hemsworth,
îmbr\  cat în unicorn. 

Nonconformismul [i l-a ar\tat [i
la petrecerea de Halloween de anul
acesta, unde fata s-a deghizat în c`n -

t\rea]a de rap Nicki Minaj. Pro ba -
bil `ns\ fanii ei ar fi vrut s-o va d\,
m\car acum, de Halloween, din nou
`n hainele Hannei Montana, pen tru
c\, p`n\ la urm\, \sta e rolul care a
pus-o pe Miley Cyrus pe har ta ce -
le brit\]ii. {i pe caietele, ceasurile,
ghioz danele, br\]\rile, hainele [i pe -
riu]ele de din]i ale copiilor din toat\
lumea.

Iuliana LEONTI
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Miley Cyrus, tuns\ [i nelini[tit\
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Muzica ne une[te pe to]i

� r`nd pe r`nd, de urechile publicului se prind notele clapelor, saxofonului, acordeo -
nului, contrabasului, trompe telor [i tromboanelor

Iubitul meu e unicorn, clar?

� c`rcota[ii spun c\ atitudinea asta i s-ar fi potrivit mai
bine în perioada `n care se droga

Muzicieniii din Balcani [i din Germania s-au unit
`ntr-o formul\ colorat\ de diverse instrumente

[i stiluri de interpretare care reflect\ cultura fiec\ -
ruia `n parte [i s-au numit  Backyard Jazz Orches tra.
Iar cei care au refuzat s\ petreac\ de Halloween au
avut posibilitatea s\-i asculte gratuit pe adep]ii ja -
zzului miercuri, 31 octombrie, `n sala Gaudeamus
de la Casa de Cultur\ a Studen]ilor din Ia[i. 

{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.

»

Zumzetul de pe strada L\pu[ -
nea nu se ̀ mbin\ cu melodiile sem -
nate Aerosmith, care r\sun\ din
difuzoarele amplasate `n afara ca -
fe nelei KM 0. ~ntre Cinema Re -
pu blica [i Muzeul Unirii, terasa
a[teapt\ trec\torii cu mu[cate al -
be `n ghivece [i cu miros de ceai
de fructe aromate.

~n\untru, cele c`teva mese adu -
n\ priviri deasupra aburului de ca -
fea, care se risipe[te printre imagi -
nile `n nuan]e de gri de pe pere]i,
decupate, parc\, din revistele vin-
tage. Ferestrele mari, `mbr\cate cu
]es\turi pastelate, las\ s\ intre ru -
gi na toamnei. Discret, cei de la
AC/DC `[i c`nt\ versurile, acom-
paniind vocile `nc\lzite de ceaiul
Wild Berry servit `n c\ni pentru
infuzii, al c\ror por]elan alb este de -
corat cu modele asiatice `n nuan ]e
aurii. Pentru 5 lei, prime[ti o por ]ie
fierbinte de mure, petale de tran -
da firi, struguri, hibiscus, coac\ze
nerge [i afine. Iar dac\ dore[ti s\
rememorezi zilele de var\ po]i
co manda o limonad\ cu ment\ pen -
tru 6 lei, la care po]i asorta „cr\n -

]\ nele” dup\ plac: alune, covrigei
sau chipsuri. La fel de r\coritor es -
te [i frappe-ul cu sirop de cioco-
lat\ [i fri[c\ sau fresh-ul de porto-
cale, la nota de plat\ r\m`n`ndu-]i
[i rest de la 10 lei.

Ia[ul vechi este imprimat ̀ n pa -
ginile meniului prin imagini ilus-
tr`nd Biblioteca Central\, strada
L\pu[neanu sau Palatul Cultu rii.
Pe rafturile din cap\tul cafenelei
s`nt aranjate c\r]i cu coperte ro[ii
sau verzi [i inscrip]ii aurii, iar da c\
nu `]i sun\ cunoscut titlul vreunui
roman, accesul la WiFi poate re-
zol va dilema. ~ntr-un col], ciucu rii
unei l\mpi cu abajur joac\ atunci
c`nd cineva aduce cu sine `n\ un -
tru r\coarea unei zile de octom brie.

Scaunele albe cu sp\tar `nalt
nu opresc vocile celor din jur, a[a
c\ vorbele rostite deasupra unei ca-
fele vieneze sau a unui vin fiert `[i
g\sesc ecoul `ntre pere]ii ciocola -
tii. Sfaturi [i p\reri s`nt u[or de des -
lu[it printre versurile melodiei
„Have a drink on me” `n timp ce
tainele lui Voltaire s`nt `mp\r t\ [i te
cel mai bine la un pahar de vin alb.
„Secretul de a nu fi plictisitor este
a nu spune totul”, la fel cum se -
cre tul de a ob]ine un ceai aromat
este r\bdarea de a-l l\sa la infuzat
[ase minute.

C\t\lina DOBROVICEANU

Rock cu gust de ciocolat\
� pentru 5 lei, prime[ti o
por ]ie fierbinte de mure,
petale de tran da firi,
struguri, hibiscus,
coac\ze negre [i afine

~n Balcani, doinele se fac jazzzz

Localul Troian


