
Actualitate

Pierderea min]ii, `n 
format digital  
� din tehnologiile pe care le-am

f\urit `nv\]\m prea pu]in

� de noi [i nu de butoane ]ine s\

nu uit\m s\ g`ndim
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Cu motorul `n spate,
dintr-o ]ar\ `n alta 
�Mihai Ciocoiu este primul

moldovean care a participat vreo-

dat\ la Campionatul Mondial de

motocross 

� i s-au pus be]e `n roate [i `n

Basarabia [i `n Rom=nia
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De ziua ei, Politehnica [i-a
serbat dasc\lii 
� s-au ̀ nm`nat 17 titluri de Profes-

sor Emeritus, 14 distinc]ii de Profe-

sor Senior [i patru premii pentru

activitatea de cercetare

pagina 3~ncep`nd cu acest an universitar [i odat\ cu
deschiderea stagiunilor de la Oper\ [i Teatru,
Ia [ul Cultural a `nceput s\ `nvie de printre
gropi, ruine [i manifest\ri underground. Sala
Mare, a Teatrului Na ]io nal „Vasile Alec sand -
ri”, proasp\t redeschis\ dup\ ce a stat `n hi ber -
narea renov\rilor pre] de [ase ani, cheam\
oa me nii s\ se lepede de straiele rutinei [i s\ fie
pro tagoni[tii unei tr\iri artistice sofisticate m\ -
car c`teva ore pe s\pt\m`n\. Faptul c\ re gizorul
Andrei {erban a ales Ia[ul pentru a monta `n
pre mier\ `n Rom=nia spectacolul In diile Ga -
lan te, marcheaz\ un moment care are po ten ]ia -
lul de a restabili prestigiul interbelic al Tea tru lui,
cu impetuozitatea sa baroc\, acordat\ du p\ stilul
rococo. 

Seria de premiere de joi, vineri [i du mi ni c\,
ordonate `ntr-un triptic sugestiv, ne arat\ c\
Ia[ul este ̀ n m\sur\ s\ g\zduiasc\ un spectacol
ar tistic care s\ mobilizeze mai bine de o sut\ de
balerini, soprane, baritoni, muzicieni [i co ri[ti
laolalt\, `ntr-o alegorie de peste patru sute de
costume [i s\ mai [i ]intuiasc\ pe scaunele fas -
cina]iei spectatorii mai bine de trei ore pentru a
privi o oper\ „grea [i necunoscut\”. „Nu se
putea g\si o ocazie mai nimerit\ pentru a ce le-
bra muzica [i teatrul `n aceast\ simbolic\ sal\
ie [ean\, splendid renovat\, dec`t aceast\ ca po -
do per\ festiv\”, stau scrise cuvintele luiAn drei
{erban pe libretul manifest\rii. Indiile Ga lan -
 te nu a fost un spectacol pentru privitorii sec-
olului al XXI-lea, obi[nui]i cu piese la bar sau
`n Sala Studio, ci pentru unii care viseaz\ s\
ajung\ m\car o dat\ la Opera din Viena sau O -
pe ra „Garnier” din Paris. Pentru cei `n se ta]i
s\ respire simboluri ale vie]ii, ale dra gostei [i
ale mor]ii, lansate printr-o explozie de culori [i
semnifica]ii, `ntr-o gam\ major\. Dar [i pentru
cei „speria]i” c\ opera e o preten]iozi ta te de
ne`n]eles pentru cei f\r\ prea mult\ carte. Vi z-
iunea a lui Andrei {erban este de o am ploa re
ce `ntrece orice a[tept\ri. Sub fiecare foa  ie din
crea]ia sa se g\se[te o culoare care poate fi per-
 ceput\ cu i ni ma. 

Pesemne c\ era latent\ `n acest t`rg al Ie [i -
lor o sete de frumos `n oamenii lui gri, o aple-
care spre a petrece festiv [i o sete de-a sim]i
ra finat c`nd v\d maiestuos. {i universit\]ile ie -
[e ne au sim]it acest lucru, poate uitat, sau de-
 cla rat a fi pierdut. De la deschiderea fastu oa s\
a Me di ci nei, p`n\ la Zilele Universit\]ii Teh -
 ni ce „Gheorghe Asachi”, a plutit ̀ n aer un spirit
ceremonios, la grani]a solemnit\]ii academice
cu festivismul. S`mb\ta aceasta, Politehnica [i-a
proiectat via]a [i istoria pe cl\direa principal\ a
Teatrului Na]ional, iar profesorii [i studen]ii
s-au desf\tat cu deliciul „Ia[ilor ̀ n carnaval”. ~n
premier\, tehnica [i arta s-au `mbr\]i[at cu gra -
]ie, spre `nc`ntarea tuturor.

Opera [i teatrul s`nt menite s\ reinves teas -
c\ oamenii cu ce au mai frumos `n ei dec`t ei
`n[i[i, la fel cum elegan]a exterioar\ o mo de -
lea  z\ pe cea interioar\, hr\nind [i spiritul [i ne -
vo ia oamenilor de vizibilitate `n acela[i timp.
A [a c\ e un lucru bun c\ re`ntregirile [i s\r b\ to -
rile se `mbrac\ `n robe sau poart\ bro[e so fis -
ticate la reverul paltoanelor. ~n at`ta noroi
academic [i `n plin\ campanie electoral\, se
sim ]ea nevoia de o str\lucire artistic\ care s\
spele g`ndurile ie[enilor cu `ncrederea c\ mai
exist\ via ]\ [i dincolo de `ncr`ncenare. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL
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Din „Indiile Galante” s-a rev\rsat pasiunea cu o for]\ [i o so fis -
ticare nemai`nt`lnite la Teatrul Na]ional „Vasile Alecsandri” din Ia[i
`n ultimele dou\ decenii, cu prilejul nici unui spectacol de o per\-
balet. Joi, 15 noiembrie, regizorul Andrei {erban a f\cut din Sa la
Mare, `n dou\ p\r]i [i patru acte, pe r`nd [i `n premier\, t\r`m al
Paradisului, Infernului, Purgatoriului [i iar\[i al Paradisului, du p\
un libret de Louis Fuzelier. Pe muzica lui Jean-Philippe Ra meau [i
sub bagheta lui Adrian Morar, dragostea a ̀ nlocuit haina sofistic\rii
baroce cu cea a simplit\]ii s\lbatice, dup\ ce a schimbat mai bine de
400 de costume, mii de piese de decor [i a antrenat peste 120 ba-

lerini, tenori, soprane, muzicieni, cori[ti, `ntr-o alegorie de trei ore ce s-au scurs pe nesim]ite. Re-
gizorul, care a montat spectacolul pentru prima dat\ la Opera „Garnier” din Paris, [i-a vegheat
capodopera de la balcon, de unde spectatorii s-au l\sat n\scu]i dintr-un ou, crescu]i de `ngeri, uci[i
de gelozie [i re`nvia]i pe t\r`mul iubirii autentice. Drept dovad\ c\ de pe buzele `ncle[tate de vraj\
ale privitorilor s-au desprins doar vorbe rupte din Rai. 
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CULTURAL Alfa, Indiile Galante [i Omega

A cui s\ fie vina?

� s`nt `ntru totul adep-
tul dictonului „ce nu te
omoar\, te `nt\re[te”
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Nimic nu `l `mpiedic\ pe t`n\rul de 25 de
ani s\-[i construiasc\ o alt\ Românie

Mai avem
nevoie [i 
de Teatru

interviu cu politicianul
Teodor Baconschi

Festivalul studen]esc care
a lipit Copoul de Bahlui  
� cu prilejul UNIFEST-ului am

fost la Planetariu, ne-am plimbat

cu un tramvai `mpodobit ca de

Cr\ciun [i am jucat FIFA
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Andrei {erban a montat
la Ia[i o divin\ comedie

Cercetarea din
Rom=nia, `n

umbra plagiatului
� oamenii de [tiin]\ din Ia[i sus]in c\ este foarte dificil\ detectarea
fenomenului `n condi]iile `n care nu exist\ o baz\ de date care s\ con]in\
toate lucr\rile de specialitate � din cauza scandalului din ]ar\, comuni-
tatea academic\ interna]ional\ este reticent\ `n ceea ce-i prive[te pe 
tinerii doctoranzi din România
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~n perioada 19 – 25 noiembrie, Uni -
unea Na]ional\ a Studen]ilor din Ro -
m=nia (UNSR) va organiza la Ia[i a
[aptea edi]ie a festivalului Stu den ]ia -
da, `n colaborare cu organiza]iile stu-
den ]e[ti de la trei institu]ii de `n v\ ]\ -
m`nt superior. Universitatea Tehnic\
„Gheor ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I),
U ni ver sitatea „A lexandru Ioan Cuza”
(UAIC) [i Un i versitatea de {tiin]e A -
gri cole [i Me di cin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” (USAMV) vor
pune la dispo zi ]ia organizatorilor spa]ii
[i s\li `n care s\ se desf\[oare eveni-
mentele din cadrul festivalului.

„Studen]iada a fost ini]iat cu scopul
de a promova demersuri creative [i ino -
vatoare `n r`ndul studen]ilor, `n sectoa re
precum educa]ie, cultur\, mediu [i sport”,
a declarat Marius Petrariu, prim-vi ce -
 pre[edinte UNSR. Aceste manifest\ri
vor `ncepe luni, 19 noiembrie, de la ora
12.00, cu o dezbatere pe tema „S\n\ ta-
te pentru to]i – Obezitatea [i anorexia”,
urmat\ de o serie de alte activit\]i, prin -
tre care se num\r\ o degustare de vin [i
proiec]ia unei versiuni a „Serii devo-
ratorilor de publicitate” la Facultatea
de Inginerie Chimic\ [i Protec]ia Me -
diului, `ncep`nd cu ora 20.00. Mar]i,
de la ora 10.00, va avea loc simpo zio nul
na]ional „Electroscientific”, un pro iect
pentru dezvoltarea cuno[tin]elor din

domeniul IT `n care vor fi implica]i 40
de studen]i din centrele universitare din
]ar\. 

Pe 21 noiembrie, complexul studen -
]esc din Agronomie va g\zdui, printre
alte activit\]i studen]e[ti, un concert
„Live `n campus”, de la ora 19.00, la
care va fi invitat interpretul Emeric Im -
re. Ziua de vineri va fi una dedicat\
ex clusiv evenimentelor sportive, cu ex  -
cep]ia unei campanii de donare de s`n ge,
realizat\ de Asocia]ia Studen]ilor Chi-
mi[ti. Restul evenimentelor se vor des -
f\[ura `n intervalul 10.00 – 16.00 [i
vor consta `n meciuri de fotbal, volei [i
biliard. ~n weekend va avea loc o serie
de workshop-uri [i un concert „Pu bli -
ka”, `n Club Queen’s. 

„~n 2006, UNSR, a ini]iat Stu den -
]ia da, festival studen]esc organizat la
nivel na]ional, care a determinat 5000
de tineri s\ participe timp de o s\p t\ -
m`n\ la diverse activit\]i extracuricu-
lare. ~n urm\torul an a avut loc `n zece
ora[e, av`nd 10.000 de participan]i”, a
ad\ugat Marian Petrariu.

Edi]ia din acest an se va desf\[ura `n
16 ora[e, `n aceea[i s\pt\m`n\, [i orga-
nizatorii estimeaz\ c\ num\rul partici-
pan]ilor va dep\[i 40.000 de studen]i.

Paul ANDRICI

Una din zile va fi dedicat\ evenimentelor sportive

Studen]iada, `n 16
ora[e din ]ar\
� pe 21 noiembrie, complexul din Agronomie va
g\zdui un concert live cu Emeric Imre

Facultatea de Economie [i Ad -
mi nistrarea Afacerilor (FEAA) de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cu za”
(UAIC) din Ia[i celebreaz\ 50 de ani
de la `nfiin]are prin 50 de con ferin]e.
Acestea au debutat pe 10 noiembrie [i
vor continua p`n\ pe 19 decembrie. ~n
cadrul acestor manifest\ri, absolven]ii
facult\]ii au ocazia s\ `m p\r t\[easc\
stu den]ilor din experien]a lor. 

La prima conferin]\ care a avut
loc s`mb\t\, 10 noiembrie, a fost invi-
tat Andy Szekely, antreprenor, trainer [i
autor, care a `nceput conferin]a in vi t`nd
studen]ii s\ participe la un exerci]iu de
autocunoa[tere. Acesta i-a sf\tuit s\ `[i
fac\ propriul plan pentru a nu fi inclu[i
`n planurile altora. Mar]i, 13 noiembrie,
Marius Bodoga, directorul Direc]iei
locale de Eviden]\ a Persoanelor Ia[i,
a vorbit despre dificult\]ile `n t`m pi -
nate `n carier\, preciz`nd c\ munca `n
siste mul public necesit\ „r\bdare [i
tre buie s\ existe dorin]a de perfec ]io na -
 re continu\”. 

La cea de-a patra `nt`lnire, des f\ -
[u rat\ miercuri, 14 noiembrie, a parti -
ci pat Florin Mindirigiu, fondatorul
AIESEC Ia[i. Acesta a vorbit despre
dez voltarea personal\ [i preg\tirea `n

carier\, men]ion`nd c\ atunci „c`nd va
ap\rea pasiunea pentru munca pe care
o face]i, ve]i fi una dintre persoanele in -
tegrate foarte bine `n firma respectiv\.
Dac\ ve]i face meseria cu pl\cere, atunci
va ap\rea [i excelen]a ̀ n domeniul ales”.

~n aceea[i zi, `ncep`nd cu ora 18.00,
Eugenia D\sc\lescu, director regional
de Servicii Clien]i BRD, a purtat o
discu]ie despre lucrul `n echip\ [i des -
pre buna cooperare `ntre membri. „~n
afar\ de munc\ este vorba de d\ruire,
de responsabilitate [i de r\bdarea [i do -
rin]a de a-]i face o echip\ [i de a nu-]i
fi team\ s\ fii `nconjurat de oamenii
cei mai buni”, a afirmat aceasta. 

La finalul `nt`lnirilor, studen]ii au
adresat `ntreb\ri invita]ilor, iar ace[tia
au primit din partea organizatorilor di -
pl ome de recunoa[tere [i medalii sim-
bolice.

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

50 de ani `n 50 de conferin]e
� invita]ii le-au prezentat
participan]ilor cum au
reu[it `n cariera lor

Cu ocazia `mplinirii a 71 de ani
de la `nfiin]area Facult\]ii de Con -
struc ]ii [i Instala]ii (FCI) [i a Zi -
lelor Univer si t\]ii Tehnice „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I), s-a
inaugurat Pendulul lui Foucault `n
corpul A al Catedrei de Instala]ii.
La eveniment au fost prezen]i prof.
univ. dr. ing. Ion Giurma, rectorul
TUIA{I, conf. univ. dr. ing. Irina
Lun gu, prorector responsabil cu
rela]ii interna]ionale [i imagine uni-
versitar\, prof. univ. dr. ing. Mihai
Budescu, decanul FCI, prof. univ.
dr. ing. Jan Ignat, directorul De par -

tamentului de Instala]ii, [ef lucr\ri
ing. Sorin Theodoru [i prof. univ.
dr. ing. mat. Daniel Condurache.
A cesta din urm\ a ]inut o prelegere
`n care a explicat misterul experi-
mentului Foucault. „Pendulul ne a -
rat\, f\r\ s\ fim nevoi]i s\ ne uit\m
pe cer, f\r\ s\ fim nevoi]i s\ ins pec -
t\m universul, c\ nu s`ntem singuri
[i c\ P\m=ntul se `nv`rte `n jurul axei
sale”, a subliniat profesorul. De a se -
me nea, acesta a ]inut s\ precizeze pen -
tru studen]ii TUIA{I prezen]i la e -
ve niment c\ „mi[c\rile de tip Fou -
cault s`nt mi[c\ri universale”, men -
]io n`nd c\ fiecare dintre cei 24 de
sateli]i de GPS care asigur\ comuni-
ca]iile `n telefonia mobil\ este un
Pendul Foucault `n raport cu P\ -
m=n tul. Dispozitivul va suferi `n con -
tinuare c`teva modific\ri, pentru c\
„`ntre timp noi am mai f\cut unele
teste [i o s\ in sta l\m un echipament
care s\ introduc\ energia `n sistem,
astfel `nc`t el s\ func]ioneze contin-
uu”, a declarat prof. univ. dr. ing. Mi -
hai Budescu.

~n seria de evenimente prilejuite
de aniversarea FCI s-au mai `nscris  [i
conferin]a „Mate matic\ – Limbaj [i
instrument al Ingineriei”, care a fost
sus]inut\ de [ef lucr\ri dr. Marcel
Ro man, membru al Colectivului de
Matematic\, miercuri, 14 noiembri e.
Prof. univ. dr. ing. Mi hai Budescu le-a
explicat ulterior studen]ilor prezen]i
mecani smul de func]ionare a plat-
formei seismice de la FCI, cea mai
ma re din ]ar\, simularea programat\
fiind  anulat\ din cauza condi]iilor ne -
favorabile ale vre mii. 

FCI a fost `nfiin]at\ la 11 no -
iem brie 1941, iar pe parcursul anilor
au ap\rut sec ]ii de specializare pe
diferite domenii de construc]ii civile,
industriale, agricole [i instala]ii.

Paul ANDRICI

S-a inaugurat primul
Pendul Foucault din Ia[i
� acesta va suferi ulte-
rioare modific\ri pentru a
se face posibil\
func]ionarea continu\ 

Lansarea la Ia[i a volumului „Ide-
ologii politice actuale. Semni fi ca]ii,
evo lu]ii [i impact”, coordonat de prof.
univ. dr. Mihaela Miroiu, de la Facul -
tatea de {tiin]e Politice din cadrul
{colii Na]ionale de Studii Politice [i
Ad mi nistrative (SNSPA) din Bu cu -
re[ti, a fost organizat\ vineri, 16 no -
iembrie, `n Sala Senat a Univer si t\ ]ii
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i. Aceasta a avut loc sub forma
unei dezbateri la care au participat stu -
den]i [i reprezentan]i ai institu]iei de
`nv\]\m`nt superior, printre care s-au
num\rat [i prof. univ. dr. Vasile I[an,
rector al UAIC, prof. univ. dr. Gheor -

ghe Iacob, prorector pentru progra me
de licen]\, precum [i prof. univ. dr.
Nicu Gavrilu]\, decan al Facult\]ii de
Filosofie [i {tiin]e Social – Politice
(FSSP). Acesta din urm\ a moderat
discu]iile din cadrul `nt`lnirii. 

Autor [i coordonator al volumului
„Ideologii politice actuale”, prof. univ.
dr. Mihaela Miroiu a vorbit despre
tipurile de democra]ie aplicate la ora
actual\ `n lume [i despre faptul c\ „ce -
t\]enii ar trebui s\ fie con[tien]i c\ acest
sistem func]ioneaz\ numai dac\ ei se
comport\ fa]\ de politicieni cum te com -
por]i cu ni[te prestatori de servicii [i nu
invers”. Observa]iile sale au condus

c\tre cea de-a doua parte a `nt`lnirii,
`n care studen]i de la toate ciclurile de
`nv\]\m`nt superior prezen]i `n sal\ i-au
putut adresa `ntreb\ri pe tema pus\ `n
discu]ie. Astfel, s-au dezb\tut ches ti uni
precum modul `n care se raporteaz\
politologul modern la „ideologiile
eliberatoare, precum ecologismul sau
homosexualitatea” [i despre dificulta -
tea schimb\rii teoriilor politice odat\
cu formarea de noi partide. 

Prof. univ. dr. Mihaela Miroiu a
ini]iat `n 1998 primul program maste -
ral de Studii de Gen din Rom=nia, `n
cadrul SNSPA din Bucure[ti. A pub-
licat 12 volume `n care trateaz\ teorii
feministe, etic\ [i ideologii politice.

Anca TOMA

La „Cuza” s-a dezb\tut politica
� prof. univ. dr. Mihaela Miroiu a vorbit despre
tipurile de democra]ie aplicate la ora actual\ `n lume
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Festivalul Na]ional de Film de
Scurt Metraj FILMSTUD, aflat
la a cincea edi]ie, se va desf\[ura `n -
tre 21 – 23 noiembrie [i este orga-
nizat de Clubul de Arte Vizuale
„ConceptART” de la Casa de Cul-
tur\ a Studen]ilor (CCS) Ia[i.
P`n\ pe 17 noiembrie studen]ii s-au
putut `nscrie cu produc ]ii proprii la
concursul organizat `n ca drul festi-
valului. Acestea vor fi pro iectate
vineri, 23 noiembrie, de la ora 19.00,
`n Sala Gaudeamus a CCS, `n timp
ce miercuri, 21 no iem brie, de la
aceea[i or\ va avea loc „Sea ra de
publicitate”, iar joi, 22 noiembrie,
„Seara de anima]ie”. 

Aceasta din urm\ va fi organizat\
la Teatru’ Fix, fiind o noutate a aces -
tei edi]ii, c`nd timp de patru ore, vor
fi vizualizate anima]ii premiate la
alte festivaluri de acest gen. „Dac\
s`nt cu adev\rat talenta]i, tinerii au
[an sa s\ fie promova]i mai departe
sau s\ ob]in\ diferite colabor\ri. ~n
primul r`nd, un mare avantaj este
acela c\ `[i pot prezenta crea]iile `n
fa]a unui public [i astfel pot primi
un feedback”, a declarat Daniel Mo -
isii, referent cultural CCS [i organi -
zatorul acestui eveniment. Juriul va
fi format din C\t\lin Apostol, di rec -
tor de programe TVR, Ion Sap da ru,
actor la Teatrul Na]ional [i regizor
de teatru [i C\t\lin {tefan M=n dru,
regizor [i actor la Teatru’ Fix.

FILMSTUD este un proiect
institu]ional care urm\re[te pro-
movarea tinerilor pasiona]i de film.

M\d\lina OLARIU

Postul de radio online FEstu dIS
[i-a reluat, de luna aceasta, emisia.
~n fiin]at `n luna mai a acestui an cu
prilejul edi]iei a XI-a a festivalului cu
acela[i nume, acesta `[i are sediul `n
Casa de Cultur\ a Studen]ilor
(CCS) din Ia[i. Transmisiunea se
face zilnic, de la ora 12.00, iar s`m -
b\ta [i duminica 24 de ore din 24.

„Av`nd `n vedere c\ studen]ii
din Ia[i se `nt`lnesc destul de rar to]i
`n acela[i loc la evenimente de tipul
festivalurilor, ne-a venit ideea de a
crea un canal de comunicare audio
care sa fie practic platforma care s\
uneasc\ CCS, studen]ii [i structurile
de care apa]in ace[tia, indiferent de
universitate. Grila de programe este
foarte diversificat\, av`nd incluse at`t
emisiuni informative c`t [i muzica le,
cu dedica]ii, de divertisment, sau emi -
siuni cu transmisiuni live din c`teva
cluburi din Ia[i `n care se organi zea z\
petreceri private ale unor facult\]i”,
a declarat Daniel Vasilu], directorul
Radio FestudIS. 

Colectivul redac]ional este alc\ -
tuit din 15 studen]i de la specia li za rea
Jurnalism [i {tiin]e ale Comunic\ rii
de la Facultatea de Litere a Uni ver -
sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, dar [i de la specializ\ri ale Uni -
versit\]ii Tehnice „Gheorghe Asa -
chi” din Ia[i. „S`ntem oameni pasio -
na]i, cu diferite niveluri de experien -
]\, av`nd ̀ n vedere c\ activitatea noas -
tr\ este una de voluntariat. Am avut
surpriza pl\cut\ de a fi aborda]i de
dou\ persoane mai tinere dec`t noi,
chiar, elevi de liceu, c\rora le-a pl\-
cut ideea noastr\, care s`nt DJ [i pen -
tru care implicarea `n acest proiect
poate fi o ramp\ de lansare”, a mai
ad\ugat Daniel Vasilu].

Postul de radio FEstudIS poate fi
ascultat online, acces`nd aplica]ia de
pe pagina de Facebook a Radio FE -
s tudIS.

Anca TOMA

Parada cadrelor
scurte

Campus cu viteza
sunetului

M\rturii despre centrul lumii



~n perioada 12 – 17 noiembrie, Uni -
versitatea Tehnic\ „Gheorghe Asa chi”
din Ia[i (TUIA{I) a organizat Zilele
Uni versit\]ii, `n cadrul c\rora au avut
loc premierea [i celebrarea profesorilor
seniori [i a celor cu merite deosebite, un
simpozion [tiin]ific istoric [i dou\ eve -
nimente culturale. De asemenea, `n ace -
ea[i s\pt\m`n\ s-au desf\[urat [i Zilele
Por]ilor Deschise.

Prima manifestare a avut loc pe 15
noiembrie, de la ora 10.00, c`nd a fost

`ntrunit\ {edin]a Festiv\ a Senatului
TUIA{I. Cu aceast\ ocazie, prof. univ.
dr. ing. Ion Giurma, rectorul institu]iei,
a acordat titlul de Profesor Senior u nui
num\r de 17 cadre didactice care au `m -
plinit v`rstele de 75, 80 [i 85 de ani, a  -
ce[tia primind o diplom\ personali za t\
[i medalia „Gheorghe Asachi”. „Fa cem
leg\m`ntul de a v\ urma exemplul, av ̀nd
privilegiul de a v\ fi avut prin preajm\
[i a v\ fi acum al\turi, fiindc\ am în ]eles
care e datoria moral\ de a fi das c\li
pen tru ingineri”, a subliniat prof. univ.
dr. ing. Ioan Giurma, a dre s`n du-se ce -
lor omagia]i.

Prof. dr. ing. Anghel Stanciu, pre -
[edintele Senatului, a `nm`nat distinc -
]i  ile de Professor Emeritus, dup\ care
prof. univ. dr. ing Carmen Te   o do siu,
pro rector cu cercetarea [tiin ]i fi c\, a pre-
miat patru cadre didactice [i cer ce t\ tori
cu performan]e deosebite `n cerce ta rea
[tiin]ific\.

Vineri, 16 no iembrie, `ncep`nd cu
ora 9.00 a fost or ganizat\ cea de-a IV-
a edi]ie a Sim po zionului de Istoria
~nv\]\m`ntului [i {tiin]elor Tehnice.
Seria de confe ri n ]e a fost deschis\ de
prof. univ. dr. ing. Ne culai Eugen Se -
ghe din, prorector res ponsabil cu activi-
tatea didactic\, ca re a afirmat c\ orga-

nizarea evenimentului se datoreaz\ fap -
tului c\ „fi ecare simte nevoia de a ar\ta
c\ discipli na proprie nu ajunge `n neant”. 

Universitatea `n stop cadru
~n continuare, conf. univ. dr. ing.

Mi hai Dorin, de la Facultatea de Me -
canic\, a moderat cele 17 lu cr\ri ale sim -
pozionului, cea dint`i fiind pre zen tat\ de
prof. univ. dr. ing. Florian St\ tes cu,
decan al Facult\]ii de Hi dro teh nic\,
Geodezie [i Ingineria Me diu lui, iar dr.
ing. Monica N\ nes cu, re pre zen tant al
Muzeului {ti in ]ei [i  Teh nicii din Ia[i a
realizat un tur virtual al Mu ze ului me -
mo rial „Poni-Cer n\tescu”.

Lucr\rile au continuat cu o istorie a
`nv\]\m`ntului tehnic rom=nesc pre zen-
tat\ de lect. univ. dr. Gabriel Asan du lui,
iar prof. univ. dr. ing. Mihail Voicu,
membru al Academiei Rom=ne, Filia -
la Ia[i a vorbit despre conceptul de „feed-

back”. ~n ultima zi a manifes t\ ri lor au
avut loc dou\ evenimente, primul fiind
pie sa de teatru „Ia[ii `n carna val”, care
a fost jucat\ de la ora 17.00 la Tea trul
Na]ional, cu u[ile `nchise, partici pan]i
fiind doar studen]i [i profesori ai
TUIA{I. Al doilea a fost proiec]ia unui
film de prezentare a institu]iei `n inter-
valul 17.00 – 00.00, pe fa]ada Tea tru lui
Na]ional „Vasile Alecsandri”. „Peli cu -
la a fost realizat\ integral din fragmen te
care au fost filmate `n interiorul uni-
versit\]ii”, a declarat conf. univ. dr. ing.
Irina Lungu, prorector responsabil cu
rela]iile in terna]ionale [i imaginea uni -
versitar\.

Manifest\rile din cadrul Zilelor Uni -
versit\]ii au marcat `mplinirea a 199
de ani de `nv\]\m`nt tehnic ie[ean. 

Paul ANDRICI
C\t\lina DOBROVICEANU

Spre deosebire de cea din Ro -
m= nia, presa din State e sincer\ cu
o treab\: publica]iile spun dinainte
clar, f\r\ s\ lase loc de interpretare
[i suspiciuni, ce candidat sus]in (a [a-
numitul endorsement de la ei). ~n
fe lul acesta [tii dinainte c\ dac\ te
ui ]i la FOX prime[ti material foar -
te pro-republican [i dac\ cite[ti Hu -
ffington Post e[ti aliat cu de mo cra -
]ii. Mi se pare o dovad\ de profesio -
nalism. Da, e `n regul\ s\ sus]ii un
can didat ca institu]ie de pres\. Fi e -
ca re ziar sau televiziune are o di -
rec ]ie editorial\ care se poate po tri -
vi sau nu cu politica unui anumit par -
tid. ~n orice caz mi se pare mult mai
decent dec`t cum se face la noi.

{tim cu to]ii (bine, aproape cu
to]ii) ce hram poart\ B1 sau An te -
ne le, dar cu toate astea se poart\ fi -
e care de parc\ ei ar fi ap\r\torii a de -
v\rului [i ai drept\]ii [i doar ceilal]i
s`nt „goarne”. Nu, la noi to]i s`nt cu -
ra]i [i dac\ nu e[ti de acord cu p\ -
re rile vreunuia dintre ei e[ti ori b\ -
sist, ori neocomunist.

Mi-ar pl\cea mult mai mult ca
pu blica]iile de orice natur\ din Ro -
m= nia s\ `[i asume de la bun `n ce -
put direc]ia. ~n]eleg c\ exist\ in te re -
se financiare, e greu s\ ]ii o afacere
de genul acesta `ntr-o ]ar\ `n care
lu mea nu este obi[nuit\ s\ pl\ teas c\
pentru con]inut, [i mai `n]eleg [i c\
uneori exist\ leg\turi de afaceri `n -
tre patroni de trusturi [i anumi]i po  -
liticieni. Nu e l\udabil, nici etic sau
mo ral, dar e explicabil. Nimeni nu
face munc\ de caritate aici. ~ns\ a -
su marea unei pozi]ii ar mai sp\la din
p\catele astea care fac din jurnalism
o treab\ mai murdar\ dec`t ar tre-
bui s\ fie.

Mi-e team\ [i sil\ de ce-o s\ se
`n t`mple cu presa rom=neasc\ `n ur -
m\toarele c`teva s\pt\m`ni. De ce va
timp perioadele electorale mur d\ resc
din ce `n ce mai mult paginile zia -
re lor [i emisiile televiziunilor. Mai ]i -
ne]i minte alegerile din 2009, c`nd
Cotidianul deschidea cu [apte pa -
gi ni despre B\sescu? Mai ]ine]i min -
te derapajele din var\, c`nd cu ten-
ta tiva e[uat\ de referendum? Cu ci ne
o s\ ]in\ Badea? C`t de violent va
fi Banciu? Deja s`nt semne c\ Ro -
m= nia literar\ ar fi respins un text
despre actuala direc]ie a Mi ni s te -
ru lui Culturii.

Nu pot dec`t s\ `ndemn la l\ -
m`ie [i r\bdare. Citi]i ziarele cum a]i
citi pove[tile de copii, curio[i, a -
mu za]i [i ne`ncrez\tori. ~mi pare r\u
s\ spun asta, dar `n presa ro m= neas -
c\ a anului 2012 nimic nu e ceea ce
pare.

Ioan STOLERU
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~n semn de recunoa[tere

� a su marea unei pozi]ii
ar mai sp\la din p\ ca -
tele care fac din jurnalism
o treab\ mai murdar\
dec`t ar trebui s\ fie

T`rgu[or la ap\
S\pt\m`na care a trecut a ve -

nit r`ndul aleii de l`ng\ cantina U  -
niversit\]ii de Agronomie s\ fie es -
cavat\. Muncitorii care au trebu -
it s\ schimbe cablurile electrice
nu-s `ns\ ni[te s\p\tori experimen -
ta]i a[a c\ pe l`ng\ faptul c\ ne-au

l\sat f\r\ curent, au reu[it s\ spar -
g\ de trei ori `ntr-o s\pt\m`n\ [i
con ducta de ap\, [oseaua trans-
form`ndu-se `n r`u. {tim c\ bi le te -
le RATP nu-s tocmai ieftine, dar
nu transportul naval e solu]ia.
Nu de alta, dar `ncep s\ se simt\
ca acas\ cei din Vaslui.

Share pentru Cartofi [i
maz\re

Una dintre colegele noastre a
c`[ tigat s\pt\m`na asta un bon de
con   suma]ie de 150 de lei la restau-
rantul „Sante”. Ni s-a cam t\iat `n s\
pofta c`nd am aflat c\ nu au dec`t
produse pentru vegetarieni. Nu vrem

s\ fim nerecunosc\tori pentru pre-
miu [i nici c`rcota[i, dar leguma
noas tr\ preferat\ r\m`ne totu[i car -
nea. 

Mu[chi de hamster
Ne-am g`ndit s\ deschidem o

mic\ afacere. Am a uzit din surse
sigure c\ studen ]ii de la Zo o teh ni e

care au animale de companie `[i
pun problema c\ a cestea se `n gra -
[\ [i devin lene[e. Zilele trecute,
un b\iat din A4 `[i plimba ham-
ste rul pe holuri `n spe ran]a c\ a -
ces ta va mai da jos din burt\. Nu-i
nimic. Des chi dem noi o sal\ cu a -
pa rate, ma saj [i spa. S\ aib\ [i a -
ni m\lu]ele mu[chii tonifia]i.

� s-au `nm`nat 17 titluri de Professor Emeritus [i patru
premii pentru activitatea de cercetare

De ziua ei, Politehnica [i-a serbat dasc\lii

Distinc]iile au fost `nm`nate `n {edin]a Festiv\ a Senatului

Cea de-a XI-a edi]ie a festivalului
studen]esc UNIFEST, care se des f\ [oa  -
r\ `n perioada 12 – 22 noiembrie, a de -
butat cu o serie de activit\]i cultura le [i
de divertisment, la care studen ]ii u ni ver -
sit\]ilor ie[ene au avut acces gratuit. Pe
parcursul primei s\pt\m`ni, tinerii din or -
ganiza]iile implicate au fost pre zen]i la
corturile de informare ale festivalului [i
au distribuit aproximativ 1.500 de in -
vita]ii pentru filme [i muzee.

Evenimentul a fost deschis luni, 12
noiembrie cu un flashmob `n parcarea

Iulius Mall [i a continuat cu proiectul
„Sesiune `n 30 de minute”, organizat
de Asocia]ia Studen]ilor de la Facul -
tatea de Construc]ii [i Instala]ii a
Universit\]ii Tehnice „Gheorghe A -
sachi” din Ia[i (TUIA{I). ~n cadrul
acestuia, pe parcursul a trei zile au fost
organizate concursuri de cuno[tin]e ge  -
ne rale viz`nd materiile de baz\ din pri mul
an, adresate studen]ilor din anul al II-
lea. „Proiectul s-a desf\[urat spon tan, `n
s\lile de curs, iar organizatorii au dorit
s\ demonstreze c\ acord\ importan]\ ̀ n
aceea[i m\sur\ [i ̀ nv\]atului, dar [i vo lun -
tariatului”, a declarat Ciprian Che la -
riu, vicepre[edintele Uniunii Stu den -
]ilor din Rom=nia (USR).

Ziua de joi, 15 noiembrie, a fost de -
dicat\ vizitelor la muzee [i la Plane ta -
riul de la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i, „studen]ii pre -
zen t`nd un interes special, mai ales c\
au aflat abia atunci c\ exist\ Planetariu
`n Ia[i. Ne propunem ca pe viitor s\ or -
ga ni z\m [i alte astfel de vizite”, a com-
pletat Ciprian Chelariu. 

Festivalul va continua [i s\p t\ m` na
viitoare. Luni, 19 noiembrie, va avea
loc specta colul de teatru „O noapte fur-
tunoas\” de Ion Luca Caragiale, care
va fi pus `n scen\ la Casa de Cultur\
„Mihai Ursachi”, ̀ ncep`nd cu ora 21.00.
Festivalul studen]esc UNIFEST se va
`ncheia joi, 22 noiembrie.

M\d\lina OLARIU

Festivalul studen]esc al culturii
� tinerii au distribuit invi-
ta]ii pentru filme [i muzee

Institutul Francez (IF) [i Cen -
trul Cultural German din Ia[i
(CCG), `n parteneriat cu One World
Rom=nia [i Rom=nia Film orga-
nizeaz\ pentru a [asea oar\ Festi v a -
lul de Film Documentar DOC EST.
Acesta se va desf\[ura `n perioada
19 – 24 noiembrie la Cinema Repu -
blica, iar intrarea va fi liber\. Pe par-
cursul celor [ase zile vor putea fi vi -
zionate 19 filme din Rom=nia, Fran -
]a [i Germania [i vor avea loc dis -
cu ]ii cu regizori de film. „Ideile bune
s`nt menite pentru a fi dezvoltate [i iat\
c\ ne afl\m la a [asea edi]ie. DOC EST
a pornit ca un festival angajat care
[i-a dorit s\ propun\ tematici, `ns\
din 2010 [i-a dorit s\ se consacre cu
prec\dere aspectului artistic. De a tunci,
festivalul a ajuns la patru zile de pro -
iec]ii”, a declarat Alain Ramette, di -
rectorul IF. 

Spre deosebire de edi]iile anterioa -
re, proiec]iile vor `ncepe [i de la ora
18.00, iar conform organizatorilor o
alt\ schimbare a festivalului este fap -
tul c\ a c\p\tat o dimensiune europea -
n\, datorit\ parteneriatului cu One
World Rom=nia. „Acestui festival
`i mai lipsesc doar c`teva premii mari,
`n rest este cunoscut `n toat\ Rom= nia.
Anul acesta am selectat filmele cele
mai reprezentative, `ns\ din p\cate
avem doar cinci produc]ii rom=ne[ti
pe care le-am putut alege”, a declarat
Florin L\z\rescu, scriitor [i scenarist
de film.

Printre produc]iile selectate se nu -
m\r\ filmul rom=nesc „Crulic – Dru -
mul spre dincolo”, o dram\ `n regia
Anc\i Damian, „Un g`nd, un vis,
Doy le…[i-un pix” un film documen-
tar realizat din fotografii [i produc ]ia
german\ „Furia broa[tei ]estoa se”, o
biografie a unui om afectat de eva -
da re [i expulzare.

Festivalul de Film Documentar
DOC EST a fost organizat pentru
prima dat\ `n 2007, pe durata a trei
zile la ini]iativa IF [i a CCG [i aborda
tematici precum drepturile omului sau
dezvoltarea durabil\.

M\d\lina OLARIU

{ase zile de
documentare 

� edi]ia aceasta a DOC
EST aduce 19 pelicule

S\pt\m`na aceasta, `n perioada 21
– 23 noiembrie, se vor desf\[ura Zilele
Universit\]ii de Medicin\ [i Far ma cie
„Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i.
Institu]ia de ̀ nv\]\m`nt superior va orga -
niza, cu sprijinul Societ\]ii Studen ]i lor
Medicini[ti din Ia[i (SSMI), o serie de
activit\]i dedicate studen]ilor, cu parti -
ci parea cadrelor didactice ale universi -
t\ ]ii. 

Astfel, miercuri, studen]ii vor pu tea
participa la concursul MedChallenge,
„un proiect care se desf\[oar\ la noi de
trei ani, g`ndit dup\ modelul reziden-
]iatului din Fran]a, `n cadrul c\ruia stu -
den]ii au ocazia s\ se ocupe de rezol -
va rea unor cazuri clinice, de la diag-
nos tic p`n\ la tratament, c`[tig\torii fiind

premia]i la final cu pachete de manua le
medicale”, a explicat Andreea Vra nes -
cu, pre[edintele SSMI.

De asemenea, tot miercuri va fi [i
Ziua Por]ilor Deschise, `n intervalul
11.00 – 17.00.  Atunci se vor organiza
tururi ale universit\]ii pentru elevii de
liceu, `nso]ite de prezent\ri specifice
celor patru facult\]i, Medicin\ Genera -
l\, Medicin\ Stomatologic\, Farma cie
[i Bioinginerie Medical\. Partici pan ]ii
vor putea, de asemenea, s\ participe la
cursuri [i s\ observe manevrarea apara -
turii de specialitate din laboratoarele
universit\]ii.

Joi, pe 22 noiembrie, va avea loc
T`rgul Oportunit\]ilor de Cerceta re,
`ncep`nd cu ora 12.00, `n Aula „Geor ge
Emil Palade”, iar vineri, `n ultima zi,
SSMI va organiza un t`rg de m`nc\ruri
tradi]ionale, `n corturi special amena-

jate pe esplanada UMF. „Av`nd `n ve -
dere c\ studen]ii universit\]ii noastre pro -
vin din 70 de ]\ri, activitatea e menit\
s\ aduc\ `n acela[i loc tradi]iile cu li -
nare ale acestora”, a declarat Robert
Apetrei, vicepre[edinte pe probleme
interne al SSMI. 

„Zilele universit\]ii noastre nu s\r -
b\ toresc doar institu]ia, profesorii [i stu-
den]ii ei, ci au [i rolul de a contura stra -
tegia universit\]ii pentru urm\torii ani.
La `nceputul s\pt\m`nii (n.r.: luni, 19
noiembrie) se vor stabili ̀ ntrunirile pro -
fesorilor [i studen]ilor `n cadrul c\rora
se va discuta acest aspect”, a declarat
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae, rec-
tor al UMF Ia[i. 

Edi]ia de anul acesta a Zilelor UMF
este prilejuit\ de `mplinirea a 133 de
ani de `nv\]\m`nt universitar medical
la Ia[i.

Anca TOMA

Medicina `mpline[te 133 de ani
� miercuri va fi Ziua
Por]ilor Deschise



„S\ spun\ acum cine mai are
nevoie de invita]ie”, ]op\ie Claudiu
de pe-un picior pe cel\lalt, c`t a[ -
tept\m ca din amfiteatrul de l`ng\
Facultatea de Matematic\ s\ ias\
un grup de copii veni]i de la gr\ -
dini]\. Iar m`inii de oameni, c`]i e -
ram la `nceput, i se mai adaug\ c` -
teva degete, reprezentate de studen -
te care se ̀ ntind zgribulite s\ ia [i ele
un p\tr\]el de carton, pe care st\
m`z g`lit „Invita]ie la Planetariu”.
Cei mici se strecoar\ timizi printre
noi, iar cineva glume[te „s\ nu le
pune]i piedic\”, [i le lu\m repede

exemplul de a cobor` `n [ir trep te -
le. P`n\ ne g\sim c`te un loc [i ne
obi[nuim retinele cu semi-`ntuneri-
cul, C\t\lin, cel care „ne va face
cu no[tin]\ cu planetele”, `nchide
u[a repede [i r`de [treng\re[te „v-am
prins [i-o s\ facem matematic\”. 

Lumina se stinge [i `n locul ei
apare o bulin\ ro[iatic\, despre ca -
re ghidul nostru ne spune c\ este
Soarele [i ceea ce vedem „e cerul
zi lei de azi”, `n jurul c\reia s`nt tra -
sate dou\ cercuri pe rotunjimile ta -
va nului. C`nd ma[in\ria din mijloc
`ncepe s\ se roteasc\, ni se atrage
aten]ia c\ „acesta este planetariul,
nu `nc\perea” [i deasupra bolta se
umple cu stele. 

Dar lec]ia de matematic\ [i
astronomie devine una de ghicit zo -
dii, spre `nc`ntarea domni[oarelor

care `ncearc\ s\ uneasc\ cu aju-
torul lui C\t\lin puncte de pe linii
imaginare. Le e mai u[or c`nd a ces -
ta le traseaz\ cu un laser [i Ca pri -
cornul, Gemenii sau Pe[tii iau un
oa recare contur, nefiind totu[i foar -
te sigure pe preg\tirea ghidului nos -
tru `n astfel de „probleme”. ~n st`n -
ga, Ioana [i prietena sa se contra -
zic c`nd calculeaz\ care ar fi dis-
tan ]a dintre Steaua Polar\ [i
Carul Mare, [i am`ndou\ `ng\duie
c\ „cei care au dat numele con-
stela]iilor a veau imagina]ie”. Iar
de la An dro me da pornim spre
Cassiopeia [i Orion, al\turi de
Sirius, c`inele s\u de v`n\toare.
Doar c\ patrupedul „sea m\n\ mai
mult cu o vulpe sau o pisic\”, cum
se gr\be[te cineva din cealalt\
jum\tate de cerc s\ con chid\. Cu

dou\ r`nduri mai `n fa]\, altcineva
`[i aprinde ecranul telefonului pen-
tru a c\uta pe Google semnifica]ii,
acoperind cu lumina acestuia toat\
camera. 

~ns\, c`nd ochii ni se obi[ nu iesc
cu formele albicioase ale C\ii Lac -
tee [i reu[im s\ deslu[im c`teva din -
tre planetele care orbiteaz\ `n jurul
Soarelui, C\t\lin ne anun]\ c\ „doar
at`t am putut s\ v\ `nv\] azi”. 

Convins c\ are de-a face cu
„ni[te speciali[ti”, ne promite c\ ur -
m\toarea dat\ „voi `ncerca s\ nu
v\ gr\besc imagina]ia”, `n timp ce
de pe hol se disting glasurile unei
noi grupe venite de la gr\dini]\, ce
sper\ s\ vad\ m\car o stea c\ z\ toa re.

M\d\lina MORARU

Distrac]ia doar la sf`r[itul cursurilor
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Festivalul studen]esc ccaarree   aa
lipit Copoul de Bahlui

� reu[im s\ deslu[im c`teva din tre planetele care
orbiteaz\ `n jur � cu o ap\sare de buton, se coboar\ o
sca r\, iar eu urc la bordul vasului cu ro]i metalice

Se clatin\ ca o corabie ataca t\
de valuri, iar luminile din geamuri
sem\nau cu o sumedenie de fulge -
re [i tr\snete colorate. Tu n e te curg
[i ele ritmic din boxele ag\ ]ate de
tavanul ambarca]iunii de pe [ine,
care coboar\ Copoul ca un dra k kar
(n.r. barc\ viking\) plin\ de r\z -
boinici ne`nfrica]i. Doar chi pul plic-
tisit al vatmanului, timonierul de
serviciu, dezv\luie adev\rata i den -
titate a vasului g\l\ gios. 

Cu o ap\sare de buton, se co -
boa r\ o sca ra, iar eu urc la bordul
b\rcii cu ro]i metalice unde c` teva
cad`ne, studente la Geo gra fie,
danseaz\ ve sele pe ritmuri de hip
hop. Aflu c\ tocmai m-am `mbar-
cat pentru o c\l\torie „f\r\ ]ig\ri,
b\utur\ sau alte stimulente”, dup\
cum m\ a nun ]\ o fat\ micu]\, bru -
net\ [i cu o chelari, `n p\rul c\reia e
prins\ o benti]\ din h`rtie colo ra t\.

Pauz\ de ]igar\
C`teva baloane sparte la ure-

chea mea m\ fac s\ tresar, dar m\
lini[tesc c`nd `mi dau seama c\ e
doar un cuplu care a prins `n `m -
br\ ]i[area lor micile buc\]i de cau -
ciuc umplute cu aer. De pe Co pou
p`n\ `n T`rgu Cucu nici nu simt
c\l\toria. Mul]imea de cu lori, mu -
zica [i tinerii care danseaz\ r` z`nd,
vocea lui Bogdan, MC-ul tramva -
iului, care ̀ ndeamn\ la voie bun\ [i
baloanele care zboar\ dintr-o m` n\
`n alta m\ fac s\ cred c\ s-a scurs
doar o clip\ de c`nd m-am urcat `n
corabia g\l\gioas\.

~ntre timp m\ `nt`lnesc [i cu
Costi, student `n anul I de master
la Geografie, pe care `l cunosc
`nc\ din liceu. Cobor`m c`nd va sul
acosteaz\ `n sta]ia de l`ng\ m\ n\ s -
tirea Golia, unde to]i fum\ to rii se
ascund pentru o doz\ scurt\ de ni -
cotin\. „Nu avem voie s\ fu m\m
sau s\ bem ̀ n tramvai, dar afar\ mai
tri[\m un pic”, `mi spune a mi cul
`n [oapt\, r`z`nd complice `m pre -
un\ cu Alexandra, prietena lui,
p\rta[\ [i ea la mica f\r\delege.

Dup\ cinci minute pauza ia
sf`r[it, iar MC-ul cu p\r portocaliu
anun]\ `mbarcarea. El e c\pi tan
`n seara asta [i to]i matelo]ii `l as -
cul t\ urc`nd gr\bi]i la bordul va su -
lui ornat cu ghirlande [i h`rtie co -
lorat\. ~n `nghesuiala din tramvai
o cunosc pe Ana, o fat\ mi cu ]\ cu
dou\ gropi]e `n obrajii `mbujora]i
care apar de fiecare dat\ c`nd
z`m be[te. Danseaz\ pe toate melo -
diile [i fur\ privirile tuturor b\ ie -
]ilor din jurul ei, dar `n seara asta
vrea s\ m\ tachineze pe mine a[a
c\ m\ `nghionte[te la fiecare me -
lo die. Ajun[i `n sta]ia din Agro -
no mie ritmul din boxe se schim -
b\, [i `ntr-o clipit\ o hor\ `ncon-
joar\ cu totul vaporul sc\ldat `n
lu mi ni le becurilor colorate. Doar
c`]iva tineri r\m`n pe margine prin -
tre ca re [i un student micu] [i slab
care se uit\ trist la reclama la ]ui c\
de prune de pe tramvai. „Ce-a[ fi
dan sat [i eu dac\ aveam o sticl\
din aia ”.

Andrei MIHAI

� lumina se stinge [i apare o bulin\ ro[iatic\, despre
ca re ghidul nostru ne spune c\ este Soarele

Navigatorii 
[inelor agitate

� baloanele care zboar\ dintr-o m` n\ `n alta m\ fac
s\ cred c\ s-a scurs doar o clip\ de c`nd m-am urcat 

Dou\ s\pt\m`ni de z`mbete

La `ntorsul Carului

La etajul al doilea din Iulius
Mall e plin de galactici. Peste tot
unde ̀ ntorci capul, dai de juc\tori de
la Real Madrid, Barcelona, Chel -
sea, Arsenal, sau AC Milan. Stu -
den ]ii, `n special politehni[ti, c`t s\
formeze vreo trei-patru echipe de
fotbal, s`nt veni]i s\ se `ntreac\ la
joa c\ pe numeroasele X-box-uri cu
FIFA 2013 ce ruleaz\ pe ni[te mo ni -
toare c`t jum\tate de tabl\ [colar\.
{i cum `nscrierea e gratis, nu prea
conteaz\ ce c`[tigi `n final at`t timp
c`t te distrezi. Cel pu]in, a[a spun
competitorii elimina]i `nc\ din pri -
ma rund\.

Unul contra unsprezece
C`nd vine `n sf`r[it r`ndul meu,

m\ a[ez comod pe o canapea ro[ie
[i `l `nt`lnesc pe C\t\lin, adver-
sarul meu. ~mbr\cat cu ni[te blugi
zdren ]ui]i [i o c\ma[\, `n cear c\ s\
m\ intimideze cu creasta sa `n timp
ce se tot `ntoarce s\-[i salute co le -
gii, dar nu prea reu[e[te. Nici cu ze -
cile de op]iuni [i forma]ii la care
tot umbl\ cu ni[te degete agile pre-
cum un pianist, eu abia f\c`nd cu -
no[ tin]\ cu butoanele manetei. 

Nu trece bine un sfert de or\
din partid\ c`nd reu[esc s\ deschid
scorul, [i cu greu `mi potolesc un su -
r`s diabolic. Din p\cate starea `mi
dis pare la fel de repede cum `mi
transpir\ degetele, deoarece C\t\lin
nu doar c\ egaleaz\ ci se mai d\ [i

`n spectacol, reu[ind s\ bage min -
gea `n poarta mea de cinci ori la
r`nd, f\r\ ca eu s\-i mai dau vreo
pas\ portarului s\u. La finalul mi -
nu telor de prelungire, m\ ridic po -
liticos [i dau m`na cu b\iatul, li ni[ -
tit c\ n-am fost singurul care a pier -
dut la o diferen]\ mare. Pu]in mai
`n fa]\, un student firav prive[te de -
za m\git cum pe ecranul s\u scorul
devine 6-3, `n timp ce cel\lalt an tre -
nor se ridic\ `n picioare [i prive[te
sfid\tor c\tre acesta;  „doar nu m\
cre deai noob (n.red.: nepriceput),
nu? Cum s\ joci frate la ̀ nainta[i?”.

Printre „cabine” se plimb\ Ka -
la[, prescurtat de la Ka la[ ni kov,
unul dintre moderatorii evenimen-
tului, care ]ine eviden]a meciu ri -
lor, pu]in iritat pentru c\ Palet\
`nc\ nu a ajuns la timp [i risc\ s\
fie descalificat precum un alt con-
curent dinaintea sa. „P\i, frate aici

vii s\ te joci, nu s\ ie[i cu prietena
`n ora[”, spune un alt b\iat de l`ng\
acesta. Fiindc\ prin natura eveni-
mentului (fotbal [i jocuri video),
organizatorii au exclus fetele, sin-
gura excep]ie fiind o t`n\r\ cu p\ rul
roz [i ni[te bocanci `n picioare, care
este operator la StarNet Play -
ground.

La fel de repede cum se scurge
timpul `n sal\ se `ntind [i nervii
studen]ilor, iar dup\ prima or\ `n -
cep deja s\ se aud\ primele `n ju -
r\turi [i frustr\ri. „Nu pot s\ cred!
Ui te-l, abia dac\ fuge, ce dracu, s-a
`ngr\[at [i \sta ca Maradona?”, se
pl`nge un politehnist `n timp ce d\
din cap `n toate direc]iile [i se
izbe[te ca un copil neast`mp\rat `n
canapea. Spre deosebire de el, care
a pierdut cu cinci la zero, m\car eu
am dat golul de onoare.

Iulian B~RZOI

Sport `n pixeli juc\u[i
� reu[esc s\ deschid
scorul, [i cu greu `mi 
potolesc un su r`s diabolic

Atrebuit s\ a[tept\m,
dar a sosit `n sf`r[it

versiunea studen ]easc\ a
lui 1 Mai, UNIFEST. A[a
c\ ne-am luat cole gii de
camer\ [i i-am dus p` n\
la Pla ne ta riu s\ ni se
citeasc\ `n stele, iar de
aici, inspira]i de Stea ua
Polar\, ne-am plim bat cu
un tramvai `mpo dobit ca
de Cr\ciun, cu ghir lan de
[i h`rtie colora t\, din
care am cobor`t abia `n
Tudor, unde ne-am `ntre-
cut s\ vedem cine [tie s\
butoneze mai ra pid, `ntr-
un concurs de FIFA.

Adversarii trebuie analiza]i cu aten]ie
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Comisii peste comisii

~ncep`nd cu anul 2012, plagiatul din
sistemul de `nv\]\m`nt superior [i din
cercetarea din Rom=nia a devenit su -
biect de discu]ie la nivel interna]ional,
iar acest lucru le-a provocat dificult\]i
tinerilor cercet\tori sau doctoranzi ca re
`ncearc\ abia acum s\ se afirme `n co -
mu nitatea academic\ mondial\. „Ceea
ce s-a `nt`mplat `n ultima vreme a f\ cut
foarte mult r\u `nv\]\m`ntului nostru `n
str\in\tate [i va avea efecte asupra per-
cep ]iei acestuia. Efectul poate fi `n cre -
de rea `n diploma ob]inut\ `n [coala ro-
m=neasc\. Pentru c\ au fost foarte mul -
te exemple `n ultima perioad\ [i atunci
se pot `ntreba unii dac\ diploma ro m= -
neasc\ mai este de `ncredere. Dar eu

v\ spun c\ diploma `n sine nu are nici
o valoare dac\ ea nu este acoperit\ de
competen]e. Trebuie s\ ne vedem se rios
de treab\ `n continuare”, a de clarat prof.
univ. dr. ing. Ioan Doroftei, cercet\tor
[i cadru didactic la Facultatea de Me -
ca nic\, Departamentul de Inginerie
Mecanic\, Mecatronic\ [i Robotic\
de la Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I).

Acesta sus]ine c\ tinerii cer ce t\ tori
s`nt cei care au cel mai mult de suferit
din cauza acestui scandal din cauza fap -
tului c\ rela]iile cu comunitatea acade -
mi c\ interna]ional\ se contruiesc pe ba -
z\ de interac]iune direct\, de o `ncre de -
re, „care se c`[tig\ de-a lungul anilor.

Atunci c`nd ai o rela]ie personal\ cu ci -
neva din str\in\tate conteaz\ mai pu]in
situa]ia general\, at`ta timp c`t omul
are `ncredere `n colaboratorul s\u. Eu
cred c\ un om `n]elept nu generali zea z\
ceea ce se `nt`mpl\. {tim c\ `n politic\
nu apar mereu v`rfurile a[a c\, `n gene -
ral, oamenii `n]eleg c\ ceea ce se `n t`m -
pl\ la un moment dat nu este neap\rat
un lucru care poate fi generalizat pen-
tru ]ara [i mediul respectiv”, a explicat
prof. univ. dr. ing. Ioan Doroftei. 

Baz\ golit\ de date
Problema cea mai mare pe care o re -

clam\ cercet\torii rom=ni e reprezenta -
t\ de absen]a unei baze de date na ]io na le,
a unei platforme care s\ reuneasc\ toa te
lucr\rile [tiin]ifice [i tezele de doctorat
{ existat chiar [i un proiect de lege
care prevedea `nfiin]area acesteia sub
um bre la Consiliului Na]ional de Ates -
ta re a Titlurilor, Diplomelor [i
Certifi ca te lor Universitare (CNAT-
DCU), `n s\ atunci c`nd s-a decis
schimbarea conducerii institu]iei `n
timp ce analiza lucrarea de doctorat a
primului minis tru „s-a abrogat [i acest
ordin. Am fost di zol va]i f\r\ s\
`n]elegem de ce. Ideea era s\ existe un
site care s\ adune toate tezele `n form\
electronic\ [i unde s\ fie analizate.
Practic `nsemna s\ nu ne mai `nt`lnim
noi la Bucure[ti [i s\ ana li z\m `n
c`teva ore c`teva zeci de teze, ci aveam
timp s\ le analiz\m pe `ndelete [i se
puteau descoperi probleme dac\ ap\ -
reau. Se f\cea o baz\ de date cu toate
tezele de doctorat. Acum `ns\ se mer ge
pe metoda clasic\. P\rerea mea este c\
o asemenea platform\ era necesar\ [i
poate c\ speriase pe mult\ lume. Cred
c\ ar fi ridicat pu]in responsabilitatea
celor care lucrau la o tez\, care `ndru-
mau [i ar fi existat teama c\ ulterior lu -
crarea poate fi v\zut\ de c\tre oricine.
Asta era [i ideea `n fond. Nu trebuie s\
v`n\m neap\rat gre[elile, ci s\ le pre ̀n -
t`mpin\m”, a declarat prof. univ. dr.
ing. Ioan Doroftei.

O astfel de platform\ este acum `n
construc]ie la Universitatea de Medi -
ci n\ [i Farmacie „Grigore T. Popa”
din Ia[i (UMF). Ace[tia `[i doresc s\ ia
toate lucr\rile de licen]\, diserta]ie [i
de doctorat realizate p`n\ acum [i s\ le
centralizeze ̀ ntr-o baz\ de date care poa -
te fi utilizat\ at`t pentru studiu c`t [i
pen tru a le analiza comparativ. „Cred c\
ar trebui s\ avem o mai mare seriozita te
`ncep`nd chiar de la lucr\rile f\cute de
studen]i la licen]\ sau diserta]ie [i ar

trebui s\ ne responsabiliz\m mai mult.
Nu e vorba neap\rat de o viciere, ci de
o superficialitate care exist\ `n sistem.
De aceea dorim s\ realiz\m baza de da te,
dar este o munc\ titanic\. ~nseamn\ s\
sca nezi toate documentele [i s\ le pui
`ntr-un format electronic, dar nu este
foarte simplu, nu a existat cerin]a ca
textele s\ fie predate [i `n format elec-
tronic ci doar tip\rit. ~n plus, este greu s\
iei s\ compari milioane de teze de li cen -
]\, diserta]ie sau doctorat at`t timp c`t
ele exist\ numai `n format tip\rit, ca s\
detectezi anumite probleme”, a decla rat
conf. univ. dr. Dan Zaharia, cercet\ tor
[i decan al Facult\]ii de Bioinginerie
Medical\ de la UMF. 

De la conduc\tor 
la doctorand

Dincolo de prevenirea propriu-zis\
a plagiatului, cercet\torii din Ia[i sus ]in
c\ este foarte dificil\ detectarea. ~n con -
di]iile `n care nu exist\ acea baz\ de da te
na]ional\ unde tezele s\ poat\ fi com-
parate, singura metod\ de detec]ie r\ m`-
ne cunoa[terea literaturii de specialitate
[i o bun\ colaborare `ntre cadrul didac -
tic [i studentul care realizeaz\ lucrarea
respectiv\. „Eu s`nt conduc\tor de doc -
torat [i vina apar]ine [i conduc\torului
la un moment dat. Dac\ noi s`ntem com -
peten]i pe direc]ia respectiv\ [i [tim ce
se ̀ nt`mpl\ la nivel mondial ne d\m sea -
ma dac\ doctorandul preia, s\ spunem.
Temele mi le stabilesc eu pentru docto -
ranzii mei [i [tiu bine c\ pe parcurs nu
poate fi preluat dintr-o alt\ tez\ dec`t
sub form\ de documentare pentru ca -
pi tolele introductive, unde o problem\
poate fi dezvoltat\ sau tratat\ altfel, nu
doar reprodus\”, a precizat prof. univ.
dr. Ioan Doroftei.

Mai mult, ]in`nd cont de faptul c\ a
existat o lung\ perioad\ de timp `n ca re
lucr\rile nu au fost predate inclusiv `n
format electronic, pentru a detecta efi-
cient ar trebui luate pagin\ cu pagin\
toate operele similare [i „este foarte
greu s\ faci lucrul \sta [i atunci, doar
din `nt`mplare, dac\ o tez\ seam\n\ cu
una citit\ sau chiar scris\ de cineva
poate s\ reclame acest lucru. {i asta
doar `n cazurile `n care teza e realizat\
conform standardelor, cu bibliografie
[i cit\ri”, a ad\ugat conf. univ. dr. Dan
Zaharia.

Iar din cauza acestei dispute inter-
na]ionale privind plagiatul din Rom= nia,
exist\ deja o reticen]\ din partea comu -
nit\]ii academice de peste hotare, `n spe -
cial `n ceea ce-i prive[te pe tinerii doc-
toranzi [i cercet\tori. Conf. univ. dr.
Dan Zaharia men]ioneaz\ cazul a doi
doctoranzi care au fost recent pleca]i

la o universitate cu care UMF are deja
stabilite rela]ii interna]ionale. „S-a cre -
at deja o stare de confuzie pentru c\, din
c`te am `n]eles, vor fi mult mai aten]i
atunci c`nd `i primesc pe studen]ii no[ -
tri `n cadrul unor programe de acolo [i
la burse post-doc se vor uita mai atent
la dosarele de `nscriere. Se resfr`nge
deci momentan doar la nivel declara-
tiv”, a precizat acesta.

G\urile sistemului
Problema plagiatului nu este ̀ ns\ una

restr`ns\ doar mediului academic din
Rom=nia. S`nt cunoscute deja cazu ri le
fostului pre[edinte al Ungariei, Pal
Schmitt, [i fostului ministru al Ap\r\ -
rii din Germania, Karl-Theodor zu
Guttenberg, care au demisionat am`n -
doi din func]ie `n urma unor acuze de
plagiat, lui Pal Schmitt retr\g`ndu-i-se
inclusiv titlul de doctor. Acum este sus -
pectat [i actualul ministru al Educa]iei
din Germania, Annette Schavan, din
acelea[i motive. „De aceea spun c\ ima -
ginea Rom=niei nu a fost afectat\ de
acest scandal nici prea mult nici prea pu -
]in, a existat poate doar o oscila]ie. Pe
noi `n schimb ne afecteaz\ mult pentru
c\ s`ntem o ]ar\ `n evolu]ie. ~n str\ i n\ -
ta te ai variante. Dac\ sim]i c\ ai des co -
perit un mediu corupt, po]i s\ te orien-
tezi `n alt\ parte. ~n Rom=nia `n schimb,
c`nd ai nimerit `ntr-un astfel de mediu,
nu ai alt\ alternativ\ dec`t s\ pleci afa r\”,
a declarat Sergiu Vacaru, cercet\tor [ti -
in]ific la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. 

Acesta a precizat `n schimb c\, `n
ciuda gravit\]ii sale, plagiatul nu este
cea mai mare problem\ a cercet\rii din
`nv\]\m`ntul superior. „Chestiunea es te
tragic\ `n cercetarea rom=neasc\, fiind
o derivat\ patologic\ a «stilului tova r\ -
[ei Elena Ceau[escu» `n [tiin]\. ~ns\ nu
din plagiat a[ face eu o tragedie fiin d c\
pentru cercetare s`nt lucruri mult mai
d\un\toare, chiar dac\ plagiatul este, s\
spunem, cea mai evident\ boal\ a sis -
temului. C`nd nu exist\ o etic\ a cer ce -
t\rii, c`nd corpul profesoral e `mb\ tr` -
nit, plagiatul nu e cea mai mare proble-
m\, iar lupt`nd doar `mpotriva lui noi nu
schimb\m nimic”, a conchis Sergiu
Vacaru.

Indiferent `ns\ dac\ este vorba de
plagiat sau de o alt\ problem\ mai de
fond, cercetarea din Rom=nia nu este
privit\ cu cei mai buni ochi de dincolo
de hotare. Iar pentru tinerii cerce t\ tori,
care abia acum `[i fac loc `n lumea aca-
demic\, `naintea calit\]ii lucr\rilor, pri -
mul obstacol va fi adresa din bu le tin.

C\t\lin HOPULELE

Cercetarea din Rom=nia, `n umbra plagiatului

Din iunie, c`nd Ioan Mang, una dintre propunerile pentru fotoliul de ministru al
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, a fost acuzat c\ a plagiat `n cel

pu]in dou\ dintre articolele [tiin]ifice scrise, asupra cercet\rii din România au `nceput
s\ se ridice semne de `ntrebare. Scandalul a fost amplificat de materialele publicate
de revista [tiin]ific\ interna]ional\ Nature, care `l acuzau [i pe prim-ministrul Victor
Ponta c\ [i-ar fi inspirat aproape o jum\tate din teza de doctorat din alte lucr\ri pre-
existente, f\r\ s\ citeze autorii originali. {i, mai nou, actualul minis tru al Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului ar fi aprobat, pe vremea c`nd era rector al
Universit\]ii Bucure[ti, aplicarea pentru un proiect european cu o cerere de finan]are
plagiat\ din cinci surse. ~n tot acest timp, cercet\torii români one[ti acuz\ lipsa exis-
ten]ei unei baze de date care s\ centralizeze articolele [tiin]ifice [i lucr\rile de doc-
torat [i sus]in c\ au primit deja semne de `ngrijorare [i mesaje negative din partea
omologilor de peste hotare legate de subiectul „`mprumuturilor” academice.
„Doctoratul nu trebuie s\ reinventeze roata”, sus]in ace[tia. Dar ar trebui s\-l citeze
pe primul care a `mpins-o la vale.

Mai ceva ca un Xerox

� oamenii de [tiin]\ din Ia[i sus ]in c\ este foarte dificil\ detectarea fenomenului, `n
condi]iile `n care nu exist\ o baz\ de date care s\ con]in\ toate lucr\rile [tiin]ifice
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V\zusem acum c`teva s\pt\m`ni,
pe nu mai [tiu ce blog sau forum, o
pos ta re a unui individ care `n[ira vreo
15 a plica]ii de iPhone f\r\ de care „nu
poa te tr\i”. FlightTrack, Na vi gon,
Dro p     box, Shazam, WiFi Finder [i
altele. ~n fine, progr\mele care te-a ju -
t\ s\ te orientezi, `]i spun unde s\ iei ci -

na `n ora[, cum se nume[te o melodie
auzit\ un deva la radio [i la ce or\ ai a -
vi onul, nu cumva s\-l pierzi. S`nt to tu[i
convins c\ tr\ia la fel de bine [i acum
un an, doi, trei, c`nd multe dintre a ces -
tea nu existau. A[a cum [i eu tr\iesc mi -
nu nat, de[i am un Nokia vechi care st\
s\ se dezmembreze (doar ce l-am lipit
cu ni[te oj\). Am pierdut o singur\ da t\
tre nul `n 23 de ani de via]\ [i m\ des -
curc cam ̀ n orice ora[ nou  ̀ n care a jung.

Nu s`nt `mpotriva tehnologiei, dar
m\ deranjeaz\ oamenii care se fol o -
sesc de ea ca de un fel de c`rj\ pentru
un cre ier care a devenit prea lene[.

Dar a[a e omul, `i dai un calculator
[i posibilitatea de a accesa aproape toa -
 t\ `n]elepciunea [i scrierile lumii, lite -

ra tur\, descoperiri [i curiozit\]i iar el
va sta toat\ ziua s\ se uite la poze cu ga -
 gici, s\ se certe `n comentarii cu fel de
fel de necunoscu]i [i s\ joace Farm  -
Ville (acum 2). Rog s\-mi permite]i o
compa ra]ie mai dur\: cam la fel s-a
`n t`m plat, chiar dac\ nu au nici o le g\ -
tur\ una cu alta, [i cu drogurile. Cei mai
mul]i ca re le iau acum s`nt pro[ti. E rau
acum vreo 50, 60 de ani ni[te oameni
care le luau [i scriau minunat, compu -
neau muzic\ foarte bun\ [i a[a mai de -
parte. Acum, dintre cei care consum\,
nu v\d s\ produc\ nimeni nimic mai
mult dec`t un hip-hop de doi lei [i co -
men tarii agramate pe Facebook. ~n
fond, nu e nici vina substan]elor psiho -
active, nici cea a Internetului c\ oa -
menii au priorit\]i ieftine.

Pentru c\ `mi pare r\u, dar dac\
e[ti at`t de prost ̀ nc`t ai nevoie de o a pli -
ca]ie care `]i spune c`nd trebuie s\ m\ -
n`nci, nu meri]i s\ tr\ie[ti.

Ioan STOLERU

C`nd eram `n liceu, citeam Gazeta
Sporturilor sub banc\ c`nd m-a prins
pro fesorul de matematic\. „Ai grij\”,
mi-a zis. L-am rugat doar s\ nu-mi ia
zia rul s\-l pot ad\uga colec]iei de a ca -
s\. Era roz Gazeta atunci, avea `n jur
de 16 pagini, dar c`nd curgeau go lu ri -
le prin campionat printa uneori [i 32.
R\s  fo iam ziarele cu aceea[i pl\cere cu
care m\ alergam cu cavalerii din ro ma -
nele de a ven tur\ ale lui Paul Feval sau
Ioan Dan, [i citeam Scaramouche-ul
lui Sabatini `n timpul orelor de chi -
mi e de la care chiu leam [i m\ duceam
`n parcul din spatele liceului.

Dac\ atunci mi-ar fi picat `n m`n\
o tablet\, fie iPad, fie versiunea core-
an\, m\-ntreb dac\ mi-a[ mai fi format
pl\ ce rea de a citi. De a da cu migal\ pa   -
gi n\ cu pagin\, de a adormi cu nasul pe
post de semn de carte [i de a m\ trezi, ̀ n -
 ju r`nd c\ am uitat unde am r\mas [i ne  -
 voit fiind s\ reiau ultimele zece pagini.
Erau zile `n care nici nu apucam s\-mi
dau pijamalele jos c\ venea seara [i a -
dor meam la loc cu ele pe mine [i cu car   -
tea pe piept. 

O carte electronic\ se-nchide din tr-un
buton [i e u[or s-o manevrezi sub ban -
c\. Nu prea-]i ]ine de umbr\ dac\ o scapi
peste nas, ci te cam plesne[te, dar o s\
par\ real\. Iar pentru nostalgici, s`nt
des tul de sigur c\ vor ap\rea parfu mu ri -
le mici „cu miros real de h`rtie [i ziar”

cu care s\-]i strope[ti buricele de ge te lor.
Pentru c\ fiecare genera]ie are c\r]ile
ei. Dac\ ale mele miroseau a mucegai
[i aveau col]urile galbene, `n viitor poa -
te vor fi 3D [i proiectate direct pe re ti -
n\. Nu s`ntem mai pro[ti sau mai de[ -
tep]i `n func]ie de cum citim c\r]ile,
c`t\ vre me ad\postim cuvintele de trece -
rea timpului. Fie c\ le stoc\m `n cloud
sau `n biblioteci.

C\t\lin HOPULELE

Vasul a naufragiat pe malul nisi-
pos al unei lumi pierdute. Turistul Kei
se t` r` ie din ultimele puteri pe t\r`mul
care-i ar de t\lpile [i `i lipe[te nisipul ca
pe o ca ra mel\ topit\ de un col] de soa  re.
De sete, lim ba i s-a lipit de cerul gu  rii
iar ochii us ca]i privesc `n zare `n c\ u ta -
rea unei ie[iri. M`inile nici ele nu `l as -
cult\, se b\l\ng\nesc repet`nd mi[ c\ rile
unui primat, `i par at`t de grele `n  c`t le
simte cum ajung aproape p`n\ la glez ne. 

~n lumea sa, Kei e unul din pu ]inii
care a `nv\]at s\ coexiste `ntr-o ar mo ni -
e perfect\ cu intelectul artificial. El e
cel care a f\cut ca acest intelect s\ pro -
duc\ desc\rc\ri electrice similare cu
cre ierul uman. Ieri, c`nd a ajuns a cas\,
ca de obicei a dat de vocea su a v\, me -
 ta lic\, a unui „bun venit acas\, st\ p` -
ne”. Tot ieri palmele-i care acum se
pierd undeva mai jos de genunchi, ri t -
mic, au b\tut de dou\ ori ca s\ a prin -
d\ lumina. Ieri sorbea din elixirul boa -
belor aromate de cafea [i analiza tra se -
ul c\l\toriei de imagini pictate `n 3D,
desf\cut felie cu felie, ca o portocal\

coapt\. Planul este `ntocmit tot de a cea
ra]iune rece, aceasta `l [tie pe „st\ p`n”
de o via]\, `i cunoa[te preferin]ele, cre -
ierul s\u supradotat e `n stare s\ a lea g\
din miloane de variante posibile pe
cea mai potrivit\. 

Kei niciodat\ nu a avut `ncredere
`n oameni. Toat\ `n]elepciunea, expe-
rien]a [i cuno[tin]ele sale [i-au g\sit re -
fugiu `n crea]iile sale ascunse `n cutii
de o]el [i legate cu fir de cupru. ~ns\
acest exces de crezare l-a aruncat ̀ n vid.
Ar fi ie[it de mult de aici dac\ ar fi ]i -
nut minte m\car gustul unei felii din a -
cea portocal\ suculent\. Acum nici m\ -
car nu-[i mai aminte[te numele com-
plet, nu are cine s\-i aminteasc\. 

St\p`nul r\t\ce[te zile la r`nd iz go -
nit de eroarea `ndeletnicirii sale, care
pentru al]ii nu es te dec`t o gr\mad\ de
pi xeli, bi]i, pl\ cu ]e colorate [i `m p`n zi -
te de cabluri. Cre a ]ia a primit totul prin
testamentul care a l\sat un om viu f\ -
r\ avere.

Daniela VORTOLOMEI

Pierderea min]ii, `n format digital

Manifestul 
paginilor goale 

Cum se p\[e[te `nd\r\t

„B\i, om bun, tu te-ai prostit,
cre’c\!”, url\ baba cu scr`[net de din]i
`n mijlocul str\zii. „Aah, c\ to]i ne-
am pros tit, femeie, nu vezi copchiii
\[ tia?!”, `i r\spunde cu precipita]ii
b\r  batul, `ntinz`nd m`inile ca ni[te a-
ripi de g`sc\ nervoas\. Copchiii pes  te
tot, plin\ Pia]a Unirii de ei [i de po -
rumbei cu capetele `nclinate a ne du -
me  ri re. 

Nu [tiu de ce li s-au aprins limbi -
le ̀ n miez de zi [i de ora[, nici unul din
copchii nu cred c-au priceput. Dar oa -
 re chiar a[a-i, ne-am prostit? Poate
de la prea mult\ carte. Nu. De la bani.
Poate. Nep\sare, l`ncezeal\, sc`rbe,
fleacuri, mofturi. Da, da, da! Poate fi -
indc\ ne-au `ntrecut [tiin]a [i tele-
foanele de[tepte. Nu. R\m\seser\m
de mult `n urma lor, dar am [tiut s\
mer  gem pe l`ng\ ele, adesea mai mult
tru  fa[i dec`t umili, ca s\ ne con vin -
gem c\ noi le control\m. 

Muceg\im, `ncet [i f\r\ su fe rin ]\.
Dar putregaiul de sub ]estele noas -
tre tari n-a crescut acolo fiindc\ ne-
au hipnotizat tabletele lu’ m\r mu[ -
cat ori alunec\rile elegante pe e cra -
nele tac tile ale telefoanelor. Am prins
ciu  perci la creier fiindc\ l-am l\sat
s\ se jil\veasc\, c\r]ile-au `nceput s\
ne pu t\ a vechi [i ni s-au betegit prin -
cipiile. Dac\ ne-a ajuns din urm\ a -
po calipsa min]ii, nu-i din cauz\ c\
mer  ge prea bine tehnologia, ci fi ind -
c\ ne ridic\m de pe b\ncile [colii bu -
curo[i c\ ora nu s-a f\cut, adormi]i,
pleo[ ti]i. Cu gadget-urile juc\m `n fi -
ecare zi la o loterie care ne poate du -

ce-n faliment intelectual sau, dim-
potriv\, ne poate `navu]i peste m\ -
sur\. At`t, numai, s\ [tim c`t s\ pa ri -
em. S\ nu ne l\s\m fura]i pe fa]\ de-
un sistem de operare, s\ ne-aprin-
dem privirile mai des dec`t LED-ul
de la laptop. S\ nu uit\m c\ exist\
undeva `n butucul \la de cap pe ca -
re-l purt\m pe umeri, a[a vechi [i
demodat cum o fi el, o aplica]ie care

ne ]ine treji [i curio[i tot timpul. Pe
aia ar trebui s\ ne-amintim s\ o
l\s\m deschis\.

Anca TOMA

Loterie de butuci
� am prins ciu  perci la creier fiindc\ l-am l\sat s\ se
jil\veasc\ [i ni s-au betegit principiile

� pentru nostalgici, s`nt des tul de sigur c\ vor ap\rea
parfumurile mici „cu miros real de h`rtie [i ziar”

� ar fi ie[it de mult de aici dac\ ar fi ]i nut minte gustul
unei felii din a cea portocal\ suculent\

C`t de mult se `ntindea p\ m`n -
tul de sub ei, at`t le era de `m p`n zi -
t\ [i puterea asupra lumii. La nu m\r
e rau pu]ini, dar via]a lor nu ]inea
cont de c`te ori se ve[tejeau frunze le,
a [a c\ nu aveau nevoie de al]ii. Ei
erau pu ternici, ei hot\rau ce p\duri
aveau voie s\ ̀ ntind\ co voa re `n g\l -
benite, ce terenuri s\ fie ro ditoare [i
ce ape s\ curg\. Dar nu le puteau
face pe toate deodat\, a[a c\ aveau
nevoie de o unealt\ care s\ fa  c\
mun cile u[oare, dar im por tan te. 

Astfel au `nceput s\ `n ro beas -
c\ di   ferite creaturi, dar numai una a
dat un r\spuns pe placul lor, una
care le sem\na dar nu avea aura lor
divin\. Omul, care tr\ia t` r`n du-[i pi  -
cioarele pe p\m`nt. O vre me, no ua
slu g\ era obedient\ [i `n acela[i timp
fascinat\ de cei care, de pe nori,
ob servau [i conduceau o `n trea g\
lu  me `nc\ ne cu nos cut\ ei. Muncea
la toate m\ run ]i[urile, a du cea o -
fran de [i-[i ri di ca st\p`nii `n slav\,
iar a  ce[tia erau at`t de mul ]umi]i de
slu jitorul lor `nc`t au `n ceput s\-l
pun\ la lucruri pe care nu mai ei le
pu teau face. Pentru a t\ia p\durile,
omul a inventat toporul, pentru a
face p\m`ntul roditor a des coperit
sistemul de iriga]ii iar du p\ c`teva
genera]ii, a ajuns s\ poa t\ muta [i
r`urile. 

{i zeii n-au mai f\cut nimic, c\ci
sluga le-a pre luat toate sar ci nile [i
`n a ce l a[i timp le-a furat pute rea. A
f\ cut prea mul]i pa[i `nainte [i-a
mo[  tenit t\r`mul, iar de st\p`nii s\i
a uitat c\ exist\. Nu mai avea ne vo -
ie de ei, cei care [i-au l\sat o r`n du i  -
r  i le `n c`rca unei unelte [i au dis p\ -
rut pe veci printre nori.

Paul ANDRICI 

~n b\taia v`ntului de pi -
xeli care ne izbe[te

min]ile `n fiecare zi, totul
pare mai simplu. {i din
u[urin]a cu care tr\im
al\turi de tehnologiile pe
care ni le-am f\urit
`nv\]\m, uneori, prea pu -
]in. ~ndobitocirea prin di -
gitalizare e, totu[i, o scu -
z\ pentru alte p\ cate ale
genera]iilor ti nere. De
noi [i nu de butoane ]ine
s\ nu uit\m s\ g`ndim. 

� dac\ atunci mi-ar fi picat `n m`n\ o tablet\, m\-ntreb
dac\ mi-a[ mai fi format pl\ ce rea de a citi � r\ m\ se -
ser\m de mult `n urma tehnologiei, dar am [tiut s\ mer  -
gem pe l`ng\ ea

Zei cu
por]ia

Leacul cu parfum de carte e
pentru melancolici

Poate a venit r`ndul lor s\ mu[te
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� numai una din slugi a
r\spuns pe placul lor

C`rja virtual\
� nu e nici vina substan]elor psihoactive, nici cea a
Internetului c\ oamenii au priorit\]i ieftine
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Tineret, m`ndria ]\rii

„Nu po]i face performan]\ dec`t
con cur`nd cu tine, nu cu ceilal]i”, `mi
spune fata `n timp ce ochii ei verzui
`mi sur`d a `mplinire, iar fa]a ei alb\ e
`ncoronat\ cu [uvi]e [aten deschis ca -
re se onduleaz\ u[or la capete. Lau ra
Monica Co[a e student\ `n anul al

III-lea la Psihologie [i, `n aceast\
toamn\, pe nea[teptate, a primit bur s\
de performan]\ „pentru c\ am cea mai
mare medie dintre studen]ii care vin
din localit\]ile rurale”, a[a i-au ex pli -
cat tinerei cei de la secretariat. 

E scund\ [i plin\ de ambi]ie. Anul
trecut, din curiozitate, a ajuns `n ce l\ -
lalt cap\t al Rom=niei, `n Timi [oa ra,
ca s\ participe la „Conferin]a de Psi -
ho logie Industrial\ [i Or ga ni za ]io na l\”.
A format o echip\ cu c`teva persoa ne,
dup\ ce s-a ̀ nscris ̀ n asocia]ia studen -
]easc\ Eteam, care e centrat\ pe cer -
cetare, [i au realizat un studiu al [o fe -
rilor tineri care se las\ influen]a]i de
pasageri, de asemenea, tineri. „{ti am
c\ ori va fi r\u, ori va fi bine”, r`de
Laura t\ind aerul cu palma. {efa de
echip\, Alexandra Gheorghiu, a con -
taminat-o pe Laura [i pe colega sa,
Smaranda, cu entuziasmul ei. Le-a
coordonat pe fete pe parcursul reali -
z\ rii studiului [i le-a `ncurajat s\ par-
ticipe la acea conferin]\. Fetele au luat
premiu `nt`i, cel de excelen]\, „pentru
poten]ial, ni s-a spus”, pentru c\ de[i
cercetarea nu era foarte complex\, a
fost foarte bine g`ndit\ [i organizat\.

P`n\ la urm\ [i cheltuilelile, f\cute
din propriul buzunar, au fost recupe -
ra te din suma c`[tigat\.

Cadouri `nainte de
Cr\ciun

Din banii de burs\, „`n primul r`nd
o s\ le iau cadouri fra]ilor [i priete nu -
lui meu”, `mi zice Laura [i clatin\
afirmativ din cap. Are acas\ o sor\ [i
un frate, ambii mai mici, c\rora le poar -
t\ de grij\, iar `n ultimii ani, de c`nd
tr\ie[te departe de cas\, rela]ia lor a
devenit mai str`ns\. Acas\ a f\cut trei
ani de voluntariat, la Funda]ia de
Spri jin Comunitar. „Probabil”, `mi
spune, „asta m-a [i determinat `ntr-o
oarecare m\sur\ s\ m\ fac psiho log”.
Pentru c\ se ocupa de copiii din fa -
mi lii dezorganizate [i `i venea uneori
foarte greu s\ g\seasc\ cuvintele po -
tri vite pentru un sfat. „Voiam s\ cre -

ionez [i altfel vorbele mele”, m\r tu -
ri se[te fata tr\g`ndu-[i m`necile pes te
degetele-i micu]e. O s\-[i mai ia [i o
camee, pentru colec]ia sa de bijuterii
care au imprimate pe piatr\ chipul fe-
meii, iar restul banilor o s\-i pun\ de -
oparte, „ca s\ [tiu c\ s`nt”.

Facultatea a `nv\]at-o s\ nu fie de -
zam\git\ de oameni. Acum `n ]e le ge
c\ nu to]i trebuie s\ g`ndeasc\ sau s\
fac\ la fel ca ea, „eu fiind o persoan\
coleric\ [i mai impulsiv\, `ntotdeau-
na m\ g`ndeam c\ felul `n care a[
proceda eu `ntr-o situa]ie e ceea ce
ar trebui s\ fac\ [i ceilal]i [i uneori
eram foarte dezam\git\ de oameni”.
Acum `ns\ [tie c\ cei care o de cep -
]io neaz\ au neap\rat un motiv `n
spa te, „nu exist\ «m-a dezam\git,
punct»”. 

Daniela VORTOLOMEI

Excelenîî]a bate 
singur\ la u[\

Printre bursele de stu -
di u pe care Uni ver si -

ta tea „Alexandru Ioan
Cu za” le acord\ anual,
cele mai de pre] s`nt cele
de perfor man]\. ~n s\ anul
acesta, studen]ii nu s-au
`ngr\m\dit s\ concureze
pentru cei 632 de lei. Iar
cei care au f\cut-o, [i-au
dr\muit deja banii `ntre
familia l\sat\ aca s\,
cerceta rea [tiin]ific\ [i
viitoarea carier\. Nu a
r\mas `n schimb nici un
b\nu] pentru via]a de
noapte studen]easc\.

M`inile tremur\ iar g`ndurile
se `nal]\ p`n\ spre vremurile pe ca re
le cercetezi. Tresari c`nd te afli `n
fa  ]a unui dosar pe care nimeni nu
l-a r\sfoit vreodat\. „Este o emo]ie
deo sebit\ s\ [tii c\ ai ajuns tu s\ des -
coperi primul o surs\ de arhiv\, pe
care nimeni `naintea ta nu a studi-
at-o”, poveste[te Alexandru Ai -
oa nei, student `n anul al II-lea de
mas ter la specializarea „Istoria Co -
munismului `n Rom=nia”, de la
Facultatea de Istorie a Uni ver si -
t\ ]ii „Alexandru Ioan Cuza”.
Anul acesta, la avizierul facult\]ii,
`n dreptul numelui s\u era sublinia-
t\ bursa „de performan]\ [tii n ]i fi c\”,
pe care a ob]inut-o dup\ o `ntrece -
re care s-a dat `ntre el [i al]i doi co -
le gi de genera]ie. „Da, am fost un an
mai aparte”, adic\ o serie `n care o
par te dintre studen]i, printre care [i
Alexandru, au dorit s\ caute [i s\
ci teasc\ mai mult dec`t `i `ndruma u
profesorii la ore. {i astfel, cursu ri le
din amfiteatre se aprofundau cu ore
`n [ir `n sala de lectur\ de la Bi bli -
o teca Central\ Uni ver si ta r\, unde
din noti]e [i comentarii au prins
for m\ [i primele comunic\ri [tii n -
]i fice, cu care studen]ii au partici-
pat la sesiunile din ]ar\. 

„Prima lucrare pe care am sus -
]inut-o `ntr-o sesiune [tiin]ific\ a
fo st despre perioada `n care patri-
ar hul Miron Cristea a fost prim-
mi nistru al ]\rii”, articol pentru ca re
studentul a cerut, cum se `nt`mpl\
[i ast\zi, p\rerea profesorului `n dru -
m\tor, nu doar din polite]e, ci [i pen -
tru c\ orice proiect poate fi `m bu -
n\ t\]it. De la prima lucrare [tiin ]i -
fi c\ au trecut trei ani, iar, p`n\ `n
pre zent, Alexandru a realizat `ntr-
a t`tea ̀ nc`t nu ̀ ncap burdu[ite ̀ ntr-un

dosar. La master `ns\, aspira]iile
s`nt mai mari, iar pentru viitor, stu-
dentul preg\te[te `mpreun\ cu doi
co legi [i un profesor un proiect al
c\ rui nume `nc\ nu dore[te s\-l fa c\
cunoscut, pentru ca la final s\ fie „o
surpriz\ pentru to]i colegii”, stu-
den ]i [i profesori deopotriv\. 

Din Darabani, cu drag
Acum doi ani, c`nd Ministerul

S\ n\t\]ii a dat ordinul prin care 67
de spitale din ]ar\ urmau s\ se `n -
chi d\, Alexandru a reac]ionat pos -
t`nd pe site-ul darabaneni.ro un co -
mentariu asupra situa]ie astfel dec -
lan  [ate, `ntruc`t [i `n Darabani, ora -
[ul din care provine, bolnavii tre-
bu iau s\ r\m`n\ pe drumuri [i s\-[i
ca ute alinarea `n alte p\r]i. Astfel,
pentru c\ redactorul-[ef al ziarului
online i-a apreciat argumentele, l-a
invitat pe student s\ i se al\ture, iar
de atunci, Alexandru scrie o parte
din [tirile de pe site. A[a a realizat
`ntre timp [i c`teva in terviuri cu
profesorii universitari ie [eni din Da -
rabani, printre care prof. univ.
Gheor ghe Cliveti [i prof. univ.
Dorin Dobrincu, deoarece, a[a
cum spune [i zicala dup\ care se
ghideaz\, „e[ti suma c\r]ilor pe ca -
re le cite[ti [i a oamenilor pe care
i-ai cu noscut”.   

Iulia CIUHU

Un student [lefuit 
de arhive

� prima lucrare [tiin]ific\
a fo st despre fostul prim-
ministru Miron Cristea,
patriar hul de atunci al ]\rii 

La „Cuza”, performan]ele-s pp ii tt ii tt ee   `̀nn   sseerr ttaarree

Nu to]i absolven]ii pot trece `n CV rezultate deosebite 

� are acas\ o sor\ [i un
frate, ambii mai mici, de
care s-a apropiat mai mult
de c`nd tr\ie[te departe
de cas\

Alexandru este mai 
apropiat de profesori 

� Laura a primit burs\ pe nea[ tep tate deoarece a avut
media cea mai mare dintre studen]ii din mediul rural 
� Alexandru preg\te[te un „proiect surpriz\”

C`nd a venit `n Ia[i, Dumitri]a
Al bu nu [tia s\ fac\ o cafea la ibric.
„De r\sf\]at\ ce-am fost, c`nd am f\ -
cut `nt`ia oar\ popcorn, am r\s tur nat
porumbul `ntr-o oal\ de ciorb\.” Au
crezut colegele c\ ia foc apartamen tul
din cauza fumului din cas\. As t\zi
ur meaz\ cursurile masterului Facul -
t\ ]ii de Drept [i prime[te burs\ de
performan]\ acordat\ studen]ilor din
mediul rural care au rezultate foar te
bune. 

Str`nge `ntre degetele sub]iri un
[er ve]el mototolit pe care `l `m pun ge
cu unghiile, st`njenit\, `ntocmai u nui
copil care simte c`nd a f\cut ceva
gre [it. {i adaug\ repede, ca nu cum -
va fac\ o impresie gre[it\: „Acum ̀ mi
pla ce s\ g\tesc. Pot s\ fac [i amandi -
ne, alb\-ca-z\pada, `mi plac mult pr\-
jiturile mai ales.” Dar nu are foar te

mult timp pentru asta. Spune c\ e am-
bi]ioas\ [i perseverent\ [i z`m be[ te
`ncurcat\ c`nd `[i aminte[te de pro -
fesorii de la catedr\. „Am `n v\ ]at de
la profesioni[ti. Dar e gre[it c\ ei  une-
ori `i jignesc pe cei care s`nt la ta x\.
De multe ori nu au r\bdare s\ ex pli ce.”
Altfel, `i place la faculta te. ~mi spu ne,
ca pe-o mare tain\, a pro piindu-se de
mine, c\ nici studen ]ii nu s`nt tocmai
colegiali, „pen tru c\ e concuren]a ma -
re”. {i da  c\ pri me[ti acum un suport
de cu rs, ori vreun material, jum\tate de
or\ `l ]ii s\ fie numai al t\u, apoi `l
tri mi ]i pe grup”, iar pe obrazul drept
z`m betul `i deseneaz\ o gropi]\. 

Ar vrea s\ lucreze la Curtea Eu -
ro pean\ a Drepturilor Omului
(CEDO) mai mult dec`t orice altceva.
O `nc`nt\ i deea c\ salariul dep\[e[te,
`n multe ca  zuri, [ase mii de euro.
„Ima gi ne a z\-]i, ei ofer\ tot felul de
bonifica ]ii. A dic\ te pl\tesc inclusiv
pe baz\ de c` ]i kilometri ai de par-
curs p`n\ la ser viciu `n fiecare zi!”,
z`mbe[te larg fata, `n timp ce ochii
mari c\prui `i scli pesc numai la ide ea

unei a[a ca ri ere. ~]i poate spune jo vi al,
ri di c`n d din umeri c\ nu a visat toat\
via]a s\ ajung\ avocat sau procuror.
„Am dat la Drept pentru c\ am ur mat
`n li ceu cu profil de [tiin]e sociale,
dar `n tre timp a `nceput s\ `mi plac\.
E mult de munc\ [i nu prea am timp
li ber, dar nu m\ pl`ng.” 

Dar acas\ i s-au creat condi]ii ca
s\ se dedice studiului. Dumi tri ]a `[i
`ndreapt\ spatele c`nd vorbe[te des -
pre Institutul Na]ional de Ma gis -
tratur\ [i ridic\, involuntar, b\r bi a.
„O s\ mai `ncerc o dat\, la a nul. Se
spune c\ dac\ nu intri de pri me le trei
ori, nu prea ai ce c\uta. Dar mie `mi
place materia [i am `ncredere.” Mai
mult dec`t c\r]ile stufoase care `i stri -
c\, de patru ani, somnul, `i pla ce prac -
tica. „La penitenciar a fost a t`t de mar -
cant! De]inu]ii f\ceau scul pturi din
coji tari de p`ine, pe care le scobeau cu
degetele. Acolo nu e vo ie cu obiecte
ascu]ite”, `mi explic\ ca un profesor
ca re le poveste[te pilde elevilor. I-ar
su r` de posturile din institu]ii eu ro pe -
ne, ca re s\ nu depind\ de birocra ]ia
din ]ar\. „Ori `n Elve]ia”. {i tresare ca
`n fa ]a unei solu]ii ideale, fata care
ar pleca [i m`ine s\ lucreze la CEDO.

Livia RUSU

Porunca a unsprezecea:
s\ munce[ti!

� Dumitri]a ar vrea s\ lu -
cre ze la Curtea Eu ro pea -
n\ a Drepturilor Omului



OPINIA VECHE: A]i observat c\
monahii r\s\riteni r`d mai mult dec`t
cei slavi?

TEODOR BACONSCHI: Sigur,
pentru c\ am studiat la doctorat, la Sor-
bona, exact regimul socio-cultural al r`-
sului `n patristica greac\, f\c`nd incursiuni
`nmonahismul egiptean [i siro-palestinian.
Am vrut s\ demonstrez c\ ortodoxia nu e
sumbr\. ~n primul r`nd, am ales tema as-
ta pentru c\ ie[eam din comunism – deci,
prin excelen]\, dintr-o perioad\ cenu[ie,
`n care uitasem s\ z`mbim sau s\ r`dem.
Iar `n al doilea r`nd, pentru c\ nu am vrut
s\-mi aleg o tez\ legat\ de Europa de
Est. Aveam ambi]ia, ca doctorand venit
dinRom=nia, s\ demonstrez c\ pot abor-
da orice subiect, din afara spa]iului meu
natal. Fiindc\ aveam instrumentarul filo-
logic [i antropologic necesar, care-mi per-
mitea s\ tratez orice tem\ – inclusiv una pe
care ar fi putut-o alege [i un francez, de
exemplu.A[a `nc`t mi-am petrecut patru
ani [i jum\tate `n [apte biblioteci parizie-
ne.

O.V.: C`nd avea]i timp? A]i avut
rubrici s\pt\m`nale la BBC [i Europa
Liber\, a]i lucrat la o libr\rie de lux,
a]i fost paznic la Notre Dame...

T.B.: Dup\ Revolu]ie, guvernul fran-
cez a acordat 250 de burse unor tineri
rom=ni, printre care [i mie. Dar, evident,
banii nu ajungeau [i a trebuit s\-mi fac un
program `n care intrau [i colabor\rile cu
dou\ posturi de radio sau mici slujbe, a[a
cum fac to]i studen]ii din toat\ lumea.
Totu[i, grosul timpului l-am petrecut `n
biblioteci. E o comunitate foarte mare de
studen]i la Paris, fiindc\ s`nt 12 sau
chiar 13 universit\]i. La Sorbona, evident,
e nucleul cel mai prestigios, ca s\ zic a[a,
`n geografia academic\ a Parisului, iar o
tez\ de doctorat acolo `nseamn\ foarte
mult\ munc\, fiindc\ exigen]ele s`nt ridi-
cate. Lucrarea ca atare – cel pu]in c`nd
am conceput-o eu – trebuia s\ aib\ [apte,
opt sute de pagini. Apoi, ai `n fa]\, la sus-
]inere, un juriu format din cinci, [ase per-
sonalit\]i, veritabile somit\]i – uneori,
interna]ionale, cum era Jacques Le Goff
– `n fa]a c\rora nu po]i s\ improvizezi.

O.V.: Jacques Le Goff studiase, la
r`ndul s\u, r`sul `n...

T.B.: Exact! ~n Occidentul Latin [i
de asta [i acceptase s\ fac\ parte din co-
misie. Eu am fost la cursul lui, iar el nu
cuno[tea cum st\ treaba pe versantul ce-
l\lalt. Chiar mi-a spus c\ a aflat foarte

multe lucruri interesante din teza mea.
O.V.: Dar dumneavoastr\ a]i des-

coperit vreo tehnic\ de „r`s metafizic”
pe care s\ v-o `nsu[i]i sau v-a]i „mo-
lipsit” de vreo idee?

T.B.: Am f\cut o cercetare care era,
pe de o parte, de istoria ideilor, iar pe de
alt\ parte, de istoria mentalit\]ilor, a prac-
ticilor socio-culturale specifice comuni-
t\]ilor bisericilor r\s\ritene.

O.V.: Atunci, un monah care s\
fac\ mi[to de diavol a]i `nt`lnit?

T.B.: Nu. Asta era specialitatea p\rin-
]ilor fondatori ai spiritualit\]ii monastice
`n Egiptul secolelor al III-lea, al IV-lea.
Pe vremea lui Pahomie [i Antonie se
petreceau aceste confrunt\ri directe cu
diavolii care s`nt foarte numero[i – mai
ales, `n pustiu. Pe atunci diavolii ace[tia
erau respin[i `n atacurile lor, de cele mai
multe ori, prin sarcasm [i ironie. Erau
alunga]i de hohotele de r`s. E fascinant\
ideea asta, de-a vedea diavolul nu `ntr-o
ipostaz\ `nfrico[\toare, ci `n una derizo-
rie!

DDee  ppee  llaa  1100,,  1122  aannii  aamm  ddee--
vveenniitt  ooaarreeccuumm  ssoolliittaarr

O.V.: Andrei Ple[u nota c\ `n ca zul
s\u, „un exces al corporalit\]ii, nu la s\
loc de manifestare suprasensibilului”.
V\ g\si]i `n aceea[i situa]ie?

T.B.: Sigur c\ [i eu detest solemni-
tatea – artificial\, mai cu seam\ – [i s`nt
`nclinat spre auto-ironie. ~l `n]eleg pe
domnul Ple[u, care, pe de o parte, de mul -
t\ vreme e preocupat de teme spirituale [i
uneori, mistice, dar `n acela[i timp, e un
om care iube[te via]a, m`ncarea bun\ [i
care nu se ia pe el `nsu[i foarte `n serios,
tocmai pentru a nu se improviza ca pro-
fet sau ca d\t\tor de lec]ii. E o atitudine
s\n\toas\ din punct de vedere spiritual.
~mp\rt\[esc [i eu aceea[i perspectiv\. E
preferabil s\ r\m`i un om viu [i s\-]i dai
seama c\ e[ti, `n confruntarea cu mis-
terul, un partener inegal, cunosc`ndu-]i
limitele [i asum`ndu-]i-le.

O.V.: Cum a fost c`nd a]i dat pri -
ma dat\ cu capul de propria limit\?

T.B.: Am tr\it cu con[tiin]a limitelor
fiindc\ mi se pare c\ asta face parte din
defini]ia inteligen]ei. Am fost un copil
mai degrab\ timid, destul de orgolios [i
sensibil. Aveam pu]ine prietenii, ori cum,
fiindc\ am fost foarte exigent `n ale ge rea
camarazilor de joac\. Destul de timpu riu
am sim]it `nclina]ia spre lectur\ [i c\l\ to -
rii imaginare, precum [i `nclina]ia spre
medita]ie. Cred c\ de pe la 10, 12 ani am
devenit oarecum solitar.

MM--aamm  ccoonnvveerrttiitt  ppaassccaalliiaann  llaa
ccrree[[ttiinniissmm

O.V.: Nota]i `n cartea dumneavoas-
tr\, „Cre[tinism [i Democra]ie”: „cre -
din]a `nso]it\ de ra]iune e o cale la fel
de nesigur\, la fel de probabil\, la fel de
obscur\”. V-a]i pierdut `ncrederea?

T.B.: Nu mi-am pierdut niciodat\ cre -
din]a. O am [i ast\zi [i sper s\ mor cu lu-
mina ei `n suflet. Am studiat Teologia,
am lucrat la Patriarhia Rom=n\, am ed-
i tat o revist\ teologic\, iar mai t`rziu, c`nd
m-am `ntors de la Paris, am condus o mi -
c\ editur\ teologic\, Anastasia. Prin ur-
 ma re, am r\mas toat\ via]a `n Biseric\ [i
`n preajma oamenilor Bisericii. Evident
c\ s-a format o anumit\ con[tiin]\ criti c\,
dar nu confund planurile. 

O.V.: A]i avut vreodat\ o credin]\

puternic\?
T.B.: M-am convertit pascalian la

cre[tinism, `ntr-o secund\. Am avut pe la
17 ani o iluminare personal\. Eram `n c\ -
utare. Exploram acest domeniu, dinspre
filosofie, `nspre filosofia religioas\ [i apoi
am f\cut pasul hot\r`t c\tre studii teolo -
gi ce, `ns\ era o c\utare intelectual\, ba za -
t\ pe scepticismul inerent al ra]iunii [i pe
o curiozitate seac\, lipsit\ de con]inut
existen]ial. Dar am avut aceast\ ilumi -
na re, `n sensul unei prize directe asupra
con[tiin]ei c\ Dumnezeu exist\. 

O.V.: A fost un declic?
T.B.: Da. Acestea s`nt momente, s\

le spunem, de har. Probabil ca nu to]i au
parte de ele, dar la mine nu s-a produs o
apropiere gradual\ [i nu L-am des co pe rit
pe Dumnezeu prin deduc]ii logice, ci
dup\ acest moment de gra]ie.

O.V.: A]i p\strat amintirea aceasta
– sti]i dac\ era diminea]a, seara ori
unde v\ afla]i?

T.B.: Nu, nu-mi amintesc dec`t c\ a
fost ceva subit. 

PP`̀nn\\  [[ii  cceennzzoorruull  `̀ll  ccrriittiiccaa  ppee
CCeeuu[[eessccuu

O.V. Spunea]i mai devreme c\ era]i
un copil timid [i solitar. ~ntr-un inter-
viu, povestea]i `ns\ c\ a]i avut un do sar
gros fiindc\ nu va ]inea]i gura. Cum
s-a transformat copilul timid `ntr-un
om slobod la gur\?

T.B.: Orice adolescent e revoltat, iar
atunci aveam momente [i motive des tu le.
M\ revoltau minciuna [i alienarea, sen-
timentul de opresiune [i lipsa de liber-
tate. Am ie[it prima dat\ din ]ar\, dup\ ’90.

O.V.: V-a prins Revolu]ia cu ac te -
le depuse pentru pa[aport.

T.B.: Tocmai pentru c\ aceast\ re vol -
t\ a dus `n timp [i la decizia de-a nu mai
legitima nici m\car prin simpla mea pre -
zen]\ acel regim politic. E adev\rat c\ `n
ultimii ani, de prin ’86, ’87, ’88 orice ob-
 servator `[i d\dea seama c\ e pe termi-
nate. Nu aveam cum s\ [tim c\ va fi un
efect de domino, c\ p`n\ la urm\, `n tre -
gul sistem va intra `n colaps, dar era clar
c\ nu mai poate avea nici un viitor fiind -
c\ nu mai exista nici un fel de sus]inere
din partea societ\]ii.

O.V.: Crede]i c\ pe sus]inerea so-
 cial\ s-a bazat comunismul?

T.B.: S-a bazat [i pe adeziunea na i v\
sau oportunist\ a unora.

O.V.: {i la un moment dat, opor-
tuni[tii au ajuns [i ei la satura]ie?

T.B.: C`nd publicam Revista „Bise -
ri ca Ortodox\ Rom=n\”, pe vremea c`nd
eram redactor [ef la editura Patriarhiei,
trebuia s\ te duci la Departamentul Cul-
te lor cu manuscrisul fiec\rui num\r, pen-
tru cenzur\. P`n\ [i cenzorul de acolo, deci
un om al sistemului, `l critica pe Cea u -
[es cu [i spunea c\-i nemul]umit c\ n-are
ce m`nca. Deci se ajunsese `n situa]ia `n
care `n[i[i gardienii regimului erau re-
 vol ta]i. 

MMiiiillee  ddee  `̀nntt`̀llnniirrii  ooffiicciiaallee  
mmii--aauu  ddeezzvvoollttaatt  ccaappaacciittaatteeaa
ddee--aa  ffii  „„ccuumm  ttrreebbuuiiee””

O.V.: Folosi]i des `n discursurile
dumneavoastr\ cuv`ntul „libertate”.
A]i spus la un moment dat c\ experien -
]a de ambasador `n Vatican a fost una
„excep]ional\”. Dar experien]a de am-
basador `nseamn\ o c\ma[\ de for ]\
brodat\ frumos.

T.B.: A fost un salt ̀ n alt\ lume. Eram
familiarizat cu teologia, cu istoria Bi s e -
ricii [i capabil s\ `n]eleg diferen]ele doc-
trinare dintre Catolicism [i Ortodoxie.
Cu alte cuvinte, intelectual, eram echi pat.
Dar am s\rit de la blugi la frac. {i asta a
fost o constr`ngere. De fapt, to]i anii `n
care am servit diploma]ia rom=neasc\ au
fost ani de mari constr`ngeri. Tocmai pen-
tru c\ de la vestimenta]ie, p`n\ la con-
duit\ [i modul de adresare fa]\ de orice
interlocutor, toat\ activitatea diplomati -
c\ e guvernat\ de astfel de reguli stricte.
Dar mi le-am asumat pentru c\, `n com-
pensa]ie, diploma]ia `]i deschide mintea
[i te pune `n contact cu foarte mult\ lu me.
E un privilegiu s\ fii ambasador pentru
c\-]i reprezin]i ]ara, dar [i pentru c\ `]i
permite s\ cuno[ti. ~]i deschide u[ile `n
orice mediu. E[ti invitat [i acceptat pes te
tot. Asta te face s\ cuno[ti `n profunzi me
institu]iile, mentalit\]ile [i structurile cul-
turale.

O.V.: {i oameni influen]i.
T.B.: Bine`n]eles. ~nt`lne[ti mai cu

seam\ elita, dar nu numai. 
O.V.: Tanya van Gool povestea c\

orice diplomat, `nainte s\ mearg\ `n tr-
o misiune, este preg\tit mental s\ nu-
[i mai exprime nici m\car `n dis cu]iile
particulare p\rerile proprii [i inter-
nalizeaz\ discursul oficial.

T.B.: E adev\rat c\ un diplomat se rios,
dac\ nu [tie limba ]\rii unde va lucra, `n -
cepe s\ o `nve]e [i, `n acela[i timp, se in-
 formeaz\ foarte bine despre specificul
societ\]ii [i culturii `n care va ajunge s\
tr\iasc\. Pentru mine, trecerea de la an -
tro pologie la diploma]ie a fost simpl\. {i
diplomatul face un fel de teren, asemeni
an tropologului.

O.V.: Face teren, dar n-are liber-
tatea propriilor opinii.

T.B.: Compara]ia are un sens. Pent -
ru c\ [i antropologul tr\ie[te empatia, dar
trebuie s\ priveasc\ lucrurile, cum se spu -
ne, „din spatele indigenului”, de peste
um\r. Fiindc\ `ntr-adev\r, diploma]ii au
aceast\ obi[nuin]\: chiar [i c`nd `[i ex pri -
m\ opiniile ca fiind personale, ele ex-
prim\, de fapt, o linie de politic\ extern\
asumat\ de guvernul lor. 

O.V.: V-au ajutat experien]ele aces-

 tea s\ v\ dezvolta]i auto-controlul?
T.B.: Foarte mult. Miile de `nt`lniri

oficiale pe care le-am avut ̀ n cele trei mi-
siuni, ca ambasador [i mai apoi, ca sec-
retar de stat, ulterior, ca ministru de
ex terne, m-au deprins cu auto-controlul,
cu st\p`nirea de sine [i mi-au dezvoltat
capacitatea de-a filtra emo]iile persona -
le, de-a fi „cum trebuie” `n fa]a oric\ rui
interlocutor. 

Nu  putea  lipsi  de  pe  agenda
genera]iei  mele  ancorarea  `n
Occident

O.V.: Fiindc\ vorbeam despre au -
to-control. Regreta]i c\ v-a luat gura
pe dinainte, scriind pe blog despre pro -
teste ca despre o confruntare `ntre o
Rom=nie autentic\ [i o „mahala vio-
lent\ [i inept\”?

T.B.: Sigur c\ regret, nu at`t o ex pre -
sie – fiindc\ un scriitor folose[te [i epi tete
atunci c`nd scrie o carte sau face o
simpl\ postare pe blog, dar regret r\s t\l -
m\ cirea cu o maxim\ rea-voin]\ a con-
tex tului `n care a ap\rut acea expresie.
Pen tru c\ eu eram indignat, ca om im pli-
 cat `n via]a cet\]ii, de violen]ele care se
produseser\ ̀ n primele zile. Atunci au fost
distruse propriet\]i publice [i priva te. Am
reac]ionat a[a [i pentru c\ eu am fost la
revolu]ia adev\rat\, anti-comunist\,
chiar `n acel loc. Mi se p\rea c\ ce se
`nt`mpla acolo e o impietate fa]\ de ce
tr\isem noi, ca genera]ie, care s-a elibe -
rat de comunism.

O.V.: Revolu]ia nu mai e conside -
ra t\ a fi „opera oamenilor care s-au
tre zit”. Nu v-a]i sim]it „degeaba”?

T.B.: Nu. ~l citisem pe Étienne de la
Boétie, cu discursul „Despre servitutea
voluntar\” [i [tiu c\ pentru mul]i, liber-
tatea e o povar\. S`nt numero[i se meni
de-ai no[tri care socotesc c\ dac\
altcineva le traseaz\ calea [i le arat\ dru-
mul, f\r\ ca ei s\ aib\ vreo responsabili-
tate, e mai bine a[a. Dar tot la fel de
convins s`nt c\ elitele fac istoria – eli te -
le intelectuale, morale, militare, poli ti ce.
Socotesc c\ pe baza ac]iunii noastre spon-
tane, `n strad\, cu riscurile respective, s-

a produs p`n\ la urm\, o schimbare de
regim politic. Am atins ni[te obiective
care nu puteau lipsi de pe agenda gene -
ra ]iei mele, adic\ ancorarea `n Occi dent.
Odat\ ce am intrat `n NATO [i-n Uniu -
nea European\, cred c\ traseul nostru
nu mai poate fi `ntors.

O.V.: Toate astea s-au `nt`mplat
acum. Despre revolu]ie s-a spus c\ e
un puci. Ceea ce-i descurajant pentru
un revolu]ionar care-a crezut c-a
schimbat ceva.

T.B.: {i eu am avut sentimentul c\ o
minoritate politic\ disident\, din planul
doi, s-a instalat `n prim-plan, prin con-
fiscarea mi[c\rii de strad\, `n propriul
folos. S-a `nt`mplat, `ntr-adevar, asta [i
m\ g`ndesc dac\ ar fi fost o alternativ\.
Fiindc\ noi n-am avut o mi[care de tip
„Solidaritatea”, ca `n Polonia, n-am avut
speciali[ti independen]i care s\ poat\ fa -
ce partide politice orientate pe-o linie foar -
te reformist\. Tot ce exista pe pia]\ s-a
fo losit `n echipa cu Petre Roman. Nu
cred c\ aveam datele pentru a face
altceva, ca societate [i, poate, ca mental-
itate colec tiv\.

Un  om  deplin  e  unul  care  [i-
a  c`[tigat  libertatea

O.V.: A]i spus de multe ori `n dis-
cursurile dumneavoastr\ c\ maladia
care roade ]ara e avatarul fostelor
structuri comuniste. Adic\ toat\ gen-
era]ia matur\ de politicieni.

T.B.: Aici oper\m cu distinc]ii car te -
ziene, diferen]iind `ntre cei care au fost
st`lpii [i instrumentele represiunii `n pe-
rioada comunist\ [i ceilal]i, membri ai
partidului unic, care au aderat la Par-
tidul Comunist fiindc\, `n absen]a aces-
tui gest, nu [i-ar fi putut urma, `n mod c`t
de c`t normal, carierele. Nu i-a[ `nvi-
nov\]i pe aceia din urm\.

O.V.: Nu. Dumneavoastr\ `nvino -
v\ ]ea]i mentalit\]ile.

T.B.: Au fost 50 de ani de inginerie
social\. De r\sturnare a sc\rii de valori,
de mutilare a unei tradi]iei, de dezr\ d\ ci -
nare spiritual\. Iar un asemenea ex pe -
riment nu poate r\m`ne f\r\ sechele [i

urm\ri pe care le constat\m [i azi.
O.V: Mentalit\]ile apar]in unei ge -

nera]ii `ntregi, nu unui partid politic.
T.B.: Da. Au existat partide cu vi z-

iuni reformatoare, anti-comuniste, dar,
la un moment dat, s-a creat un amalgam.
Dar nimic nu-l `mpiedic\ pe t`n\rul de 25
de ani, care studiaz\ acum `n Rom=nia,
s\-[i construiasc\ o alt\ Rom=nie. Tre-
 buie s\ se implice la nivel civic [i po li tic,
s\ nu-[i negocieze libert\]ile fundamen-
tale. Eu cred c\ un om deplin e unul care
[i-a c`[tigat, `n primul r`nd, libertatea in-
terioar\ [i-apoi, libertatea de-a ale ge. Sigur
c\ exist\ mul]i oameni destul de `nclina]i
spre orice compromis pentru a ob]ine un
rezultat – oric`t de me di o cru. Cred, `ns\,
c\ e important ca ti ne re tul s\ forjeze
moral [i s\ aib\ acest sim] al libert\]ii.
Pentru c\ f\r\ libertate nu pot s\ apar\
nici solidarit\]ile pozitive. Nu pot s\ se
asocieze pentru binele comun dec`t ni[te
oameni care se simt liberi, care nu s`nt
captivi ̀ n nici un fel de sistem politic sau
situa]ie economic\, fie ea mai proast\.

O.V.: Mul]i dintre cei liberi pe di -
n\ untru percep politica ca pe un spa -
]iu destinat vidanjorilor [i nu vor s\
renun]e la libertate pentru politic\.

T.B.: Nu am infatuarea de-a m\ da
pe mine ca exemplu. Dar, iat\! Puteam
ca odat\ ce-am parcurs toate treptele ca -
ri erei diplomatice, sa m\ g`ndesc la o
solu]ie convenabil\, personal\, s\-mi g\ -
sesc un post de func]ionar interna]ional,
s\ m\ repliez `n zona privat\ sau, pur [i
simplu, s\-mi continui activit\]ile acad-
emice, s\ public c\r]i [i a[a mai departe.
M-am implicat `n politic\ tocmai pentru
c\ vreau ca tot ceea ce-am f\cut `n 23 de
ani s\ capete, p`n\ la urm\, un sens de plin.

Am  avut  mereu  aten]ia  
orientat\  spre  obiective,  iar
nu  spre  mijloace

O.V.: ~n interviuri, vorbi]i des des -
pre fidelitate. Aprecia]i at`t de mult
loialitatea?

T.B.: Foarte mult! Mi se pare c\ e o
valoare esen]ial\. At`t `n sfera privat\, c`t
[i `n cea social\, loialitatea e o valoa re
indispensabil\ pentru a construi.

O.V.: A trebuit vreodat\ s\ alege]i
`ntre loialitate [i corectitudine?

T.B.: Nu ]in minte s\ fi avut con-
flicte de tipul \sta. Mi se pare c\ dac\ `]i
alegi partenerii dintre oamenii valoro[i,
care au o t\ietur\ moral\ [i-o anvergur\
intelectual\, nu ai cum s\ ajungi la ase -
me nea situa]ii.

O.V.: {i cum judeca]i oamenii –
dup\ fapte sau pune]i persoana pe
primul loc?

T.B.: M\ uit [i la CV, dar `mi place
s\ descop\r omul. M-am `nconjurat me -
reu, peste tot unde am lucrat, de oameni
valoro[i. Oameni care s`nt autentici `n
a[ezarea lor moral\, intelectual\ [i spiri -
tua l\.

O.V.: B\ga]i m`na `n foc?
T.B.: Nu. Evident c\ nu exist\ dec`t

indivizi imperfec]i. Dar voiam s\ spun
c\ simt o pl\cere deosebit\ `n a lucra cu
oameni de valoare. S`nt foarte mul]i se-
 meni de-ai no[tri care-i `ndep\rteaz\ pe
oamenii de valoare fiindc\ se simt ame -
nin ]a]i `n proximitatea lor. 

O.V.: Spunea]i c\ vi s-a `nt`mplat
[i dumneavoastr\, `n Paris, c`nd lu -
cra]i la libr\ria aceea de art\ [i direc-
toarea v-a alungat fiindc\ se temea c\
i-a]i fi luat locul.

T.B.: Dar mi s-a `nt`mplat de foarte
multe ori lucrul \sta! E o experien]\ con-
stant\ `n via]a mea. La mine, ambi]ia ia
forma con[tiin]ei propriei valori. Nu a
unui plan de devenire. {i prin urmare, am
fost `ntotdeauna neutru, dornic s\-mi fac
treaba c`t mai bine [i cu aten]ie orientat\
spre obiective, iar nu spre mijloace. Dar,
cu toate astea, `n anumite situa]ii de via ]\
am fost perceput ca un pericol. Mi se `n -
t`mpl\ asta [i-n politic\. S`nt implicat de
doi ani `n via]a aceasta [i am sim]it-o din
plin.

O.V.: V\ afla]i `n echipa c`[ti g\ toa -
re. Asta ar trebui s\ v\ protejeze.

T.B.: Nu, pentru c\ politica rom= neas -
c\ e cel mai `nchis mediu socio-profe-
sional, cel mai impermeabil la
schimbare [i-n care e cel mai greu s\
p\trunzi. Tocmai pentru c\ s-a f\cut o
contra-se lec ]ie, apar foarte mul]i oameni
care nu s`nt reprezentativi pentru soci-
etatea ro m= neasc\, dar care de]in, totu[i,
func]ii politice. Iar aceste personaje, toc-
mai pen tru c\ nu au ce c\uta acolo unde
s`nt, se simt amenin]ate de orice nou\ in-
trare `n sistem.

S`nt  `ntru  totul  adeptul  dic-
tonului:  „ce  nu  te  omoar\,  te
`nt\re[te”

O.V.: A]i tr\it drame care s\ se
transforme `n bucurii?

T.B.: Toate lucrurile rele care mi s-au
`nt`mplat, au fost surse de bine, ulterior.
~n sensul c\ dintr-o criz\, din confrun ta rea
cu limita am reu[it s\ iau un nou start. De
exemplu, de-a lungul carierei mele di -
plo matice, am fost adesea nedrept\]it.
C`nd eram la Vatican, am fost capabil,
dup\ doi ani de munc\, s\ organizez vi -
zi ta papei Ioan Paul al II-lea ̀ n Rom= nia.

O.V.: {i vi s-a cerut, `nainte de
`ncheierea mandatului, s\ v\ `ntoar -
ce]i `n ]ar\.

T.B.: {i `n loc s\ mi se recunoasc\
aceast\ performan]\, am fost tratat ca
fiind un client politic al vechiului Gu-
 vern [i rechemat prematur [i `ntr-o for-
mul\ brutal\. Mi-a afectat [i copiii, care
erau la [coal\, la Roma, `n plin an [co lar.
Bun, s`nt probleme [i dificult\]i de via ]\
cu care te confrun]i, dar care te `n t\resc.
S`nt `ntru totul adeptul dictonului: „ce nu
te omoar\, te `nt\re[te”.

O.V.: V\ sim]i]i acum un om pu t-
ernic?

T.B.: M\ simt puternic prin ce re -
prezint, prin ce-am reu[it s\ fac `n via]a
mea profesional\ [i-n planul culturii. Da -
c\ n-a[ avea `ncredere `n capacitatea mea
de a produce o schimbare nu m-a[ fi im-
plicat ̀ n politic\. Cu toate c\ misiunea unui
ministru de externe e foarte complicat\,
am fost mereu convins c\ am amplitu di -
nea necesar\ pentru a-i face fa]\. Una
dintre pl\cerile unei agende `nc\rcate e

c\ te elibereaz\ de orice angoas\
O.V.: Apare des ̀ n discursurile dum-

neavoastr\ anatemizarea st`ngii. Cre -
de]i c\ avem o st`nga [i-o dreapta?

T.B.: N-am reu[it. Partidele, din p\ -
cate s`nt prost structurate doctrinar, foar -
te nevertebrate, din punctul \sta de
ve de re. Nu avem, deocamdat\, nici o
dreap t\ autentic\ [i cu at`t mai pu]in o
st`ng\ de tip european. 

O.V.: Crede]i c\ s`nte]i un om
norocos?

T.B.: Da. Pentru c\ am avut p`n\ la
49 de ani o via]\ plin\ [i m-am putut bu-
 cura `n cea mai mare parte de libertate.

O.V.: A]i tr\it un sfert de secol `n
comunism.

T.B.: A[a cum erau vremurile, m-am
sim]it liber pentru c\ am studiat teologie.
Iat\ c\ [i atunci mi-am g\sit un culoar. Li-
beri erau [i oamenii din pu[c\riile poli ti -
ce comuniste. Chiar [i `n situa]ii limit\,
dac\ ai libertatea interioar\, po]i face ori ce.

Loialitatea  intr\  `n  
contradic]ie  cu  ierarhia

O.V.: ~n 2011 spunea]i despre Emil
Boc c\ este un om „integru, loial [i fi -
del”.

T.B.: Da, i-am fost loial premierului
Boc, `n toate ie[irile publice.

O.V.:~nainte de-a spune c\ v\ sim -
]i]i ca Socrate, dar f\r\ paharul de cu -
c u t\.

T.B.: Eu l-am apreciat pentru c\ `[i
f\cea datoria de prim-ministru cu ab-
nega]ie. Lucra [i 14 ore pe zi, dac\
putea. Apoi, l-am apreciat pentru c\ mi-
am dat seama c\ e un om onest: nu folosea
in stru mentele guvern\rii `n interes per-
sonal.

O.V.: Atunci, cu Socrate, v-a]i al-
intat?

T.B.: Nu! Nu, pentru c\ domnul Boc,
sub presiunea acelor manifest\ri am pli -
fi cate mediatic, a socotit c\ solu]ia e s\
scape de ministrul de Externe `ntr-un
mod discutabil sub raportul oportuni t\ ]ii,
al procedurii [i-al elegan]ei colegiale.
P`n\ la urm\, e[ti `ntr-o echip\ [i trebuie
s\ g\se[ti formula prin care s\ nu r\ne[ti
gratuit sensibilitatea cuiva, s\ nu pui
omul ̀ ntr-o postur\ public\ ingrat\ [i, mai
ales, s\ nu comi]i o nedreptate. Bun, am
`n]eles, mai t`rziu, chit c\ felul `n care a
procedat domnul Boc n-a fost cel mai in-
spirat. Am trecut peste chestia asta fi-
indc\, oricum, r\ul se produsese.

O.V.: V\ `ntrebam, din nou, des -
pre loialitate [i corectitudine, fiindc\
spunea]i c\ e important s\ nu comi]i o
nedreptate.

T.B.: Loialitatea intr\ `n contra dic ]ie
cu ierarhia. Emil Boc era [eful Guver nu -
lui. Eu trebuia s\ fiu loial. El, ca prim-
ministru, nu avea obliga]ia s\-mi fie mie
loial. 
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� interviu cu politicianul Teodor Baconschi

O.V.: Dumneavoastr\ a]i spus de
multe ori c\-i r\m`ne]i loial lui Tra ian
B\sescu, fiindc\ v-a ini]iat `n po li tic\.
Ce v-a `nv\]at?

T.B.: Anduran]a. S\ rezi[ti `n ̀ m pre -
jur\ri oric`t de critice. Noi doi nu avem
deloc acela[i parcurs, aceea[i sub stan]\
personal\, dar am apreciat c\ ̀ n toat\ ac tiv-
itatea mea cu pre[edintele, loia li ta  tea a
fost de ambele p\r]i, `ntr-adev\r. Mi se
pare foarte important c\ pre[e din tele a
internalizat atlantismul [i orientarea
pro-occidental\ a Rom=niei. A existat
un proces prin care o fiin]\ vie [i in te li -
gent\ `n]elege ra]iunile strategice de se-
 curitate na]ional\, care motiveaz\ o
ale gere geo-politic\. ~n plus, `n cazul
lui, fa]\ de mul]i al]i politicieni, ata[a m-
en tul fa]\ de valorile acestei op]iuni
geo-po li tice a devenit un fapt de via]\,
nu doar o declara]ie. Ce apreciez la el
este faptul c\-i autentic. E viu. E spon-

tan. E foarte bun tactician. {tie s\ g\ -
seas c\ cele mai bune solu]ii tactice `n
fa]a unei presiuni.

O.V.: S-a vorbit destul despre sta -
tutul comandan]ilor de nav\ `n pe-
 rioa da comunist\. Numele lui a fost
po me nit `n pres\ [i c`nd s-a vorbit de-
s pre mineriade. A]i sim]it vreodat\
nevoia s\ v\ confirma]i c\ [ti]i cu ce
om lucra]i?

T.B.: M-am convins c\ adversarii
lui politici i-au creat o legend\ negati v\.
Apoi, eu nici nu eram... Ba, da, eram `n
]ar\ la mineriade. Dar nu pot s\ confirm
sau s\ infirm aceste acuza]ii spe ci -
fice.

O.V.: Deci nu v-a interesat o spo ve -
danie, ca s\ v\ asigura]i c\ n-o s\
ajunge]i `ntr-un conflict, din pricina
loialit\]ii?

T.B.: Nu, nu i-am cerut a[a ceva.Ar
fi fost impropriu. Am lucrat cu domnul

B\sescu `n calitatea sa de pre[e din te, deci
nu puteam s\-i cer astfel de lu cruri.

M-am convins c\ adversarii lui
politici i-au creat o legend\ negativ\

Nimic nu-l `mpiedic\ pe t`n\rul de 25 de ani de ast\zi s\-[i construiasc\\    oo     aall tt\\     RRoomm==nniiee

Din decembrie 2009 [i p`n\ spre sf`r[itul lui ianuarie
2012 a fost Ministrul de Externe al României, iar acum

candideaz\ pentru un post de senator, `n Colegiul Copou
din Ia[i, din partea Alian]ei România Dreapt\. Dac\ va
pierde, „s`nt providen]ialist. Mi-am asumat ad litteram
«fac\-se voia Ta» din rug\ciunea domneasc\”, `mi zice
Teodor Baconschi. „Socotesc c\ `n]elegem ce ni se `nt`mpl\
abia a posteriori, c`nd avem o oglind\ retrovizoare.” De
spa]iul politicii s-a apropiat `nc\ din ’90, c`nd a fost con-
silier `n Ministerul Culturii, de[i `ntr-un partid n-a intrat
p`n\ `n 2010. La Vatican, a fost cel mai t`n\r am ba sador,
la 34 de ani. Numit `n 2001, director general `n Ministerul
Afacerilor Externe, din 2002 [i p`n\-n 2005 a reprezentat
România `n Portugalia. ~ntors `n ]ar\, devine Secretar de
Stat pentru Afaceri Globale `n Ministerul Afacerilor Ex-
terne, dar `n 2006 este demis dup\ restructurarea minis-
terelor ini]iat\ de C\lin Popescu T\riceanu. E anul `n care
devine consilierul pre[edintelui Traian B\ses cu. ~n anul
urm\tor, este numit ambasador `n Fran]a, iar `n 2008, am-
basador `n Principatul Andorra [i Principatul Monaco. ~n
2010 devine membru PD-L. Vorbe[te despre libertate. A[
vrea s\ v\d cum copilul orgolios [i timid, `nv\]at ca orice
pionier s\ nu ias\ din banc\, ajunge s\ aib\ gura slo-
bod\, umpl`nd paginile dosarelor Securit\]ii. S\ `n]eleg ce
`nseamn\ libertate pentru un ambasador, strunit `n mod
firesc s\ aib\ „p\reri oficiale”, iar nu personale.



OPINIA VECHE: A]i observat c\
monahii r\s\riteni r`d mai mult dec`t
cei slavi?

TEODOR BACONSCHI: Sigur,
pen tru c\ am studiat la doctorat, la Sor-
 bo na, exact regimul socio-cultural al r` -
su lui `n patristica greac\, f\c`nd incursiuni
`n mo nahismul egiptean [i siro-palestinian.
Am vrut s\ demonstrez c\ ortodoxia nu e
sum br\. ~n primul r`nd, am ales tema as -
ta pentru c\ ie[eam din comunism – deci,
prin excelen]\, dintr-o perioad\ cenu[ie,
`n care uitasem s\ z`mbim sau s\ r`dem.
Iar `n al doilea r`nd, pentru c\ nu am vrut
s\-mi aleg o tez\ legat\ de Europa de
Est. Aveam ambi]ia, ca doctorand venit
din Rom=nia, s\ demonstrez c\ pot abor -
da orice subiect, din afara spa]iului meu
natal. Fiindc\ aveam instrumentarul filo-
logic [i antropologic necesar, care-mi per-
 mitea s\ tratez orice tem\ – inclusiv una pe
care ar fi putut-o alege [i un francez, de
exemplu. A[a `nc`t mi-am petrecut patru
ani [i jum\tate `n [apte biblioteci pa ri zie -
ne.

O.V.: C`nd avea]i timp? A]i avut
rubrici s\pt\m`nale la BBC [i Europa
Liber\, a]i lucrat la o libr\rie de lux,
a]i fost paznic la Notre Dame...

T.B.: Dup\ Revolu]ie, guvernul fran -
cez a acordat 250 de burse unor tineri
rom=ni, printre care [i mie. Dar, evident,
banii nu ajungeau [i a trebuit s\-mi fac un
program `n care intrau [i colabor\rile cu
dou\ posturi de radio sau mici slujbe, a[a
cum fac to]i studen]ii din toat\ lumea.
Totu[i, grosul timpului l-am petrecut `n
biblioteci. E o comunitate foarte mare de
studen]i la Paris, fiindc\ s`nt 12 sau
chiar 13 universit\]i. La Sorbona, evident,
e nucleul cel mai prestigios, ca s\ zic a[a,
`n geografia academic\ a Parisului, iar o
tez\ de doctorat acolo `nseamn\ foarte
mult\ munc\, fiindc\ exigen]ele s`nt ri di -
cate. Lucrarea ca atare – cel pu]in c`nd
am conceput-o eu – trebuia s\ aib\ [ap te,
opt sute de pagini. Apoi, ai `n fa]\, la sus -
]inere, un juriu format din cinci, [ase per-
sonalit\]i, veritabile somit\]i – uneori,
interna]ionale, cum era Jacques Le Goff
– `n fa]a c\rora nu po]i s\ im pro vi zezi. 

O.V.: Jacques Le Goff  studiase, la
r`ndul s\u, r`sul `n...

T.B.: Exact! ~n Occidentul Latin [i
de asta [i acceptase s\ fac\ parte din co -
mi sie. Eu am fost la cursul lui, iar el nu
cuno[tea cum st\ treaba pe versantul ce -
l\ lalt. Chiar mi-a spus c\ a aflat foarte

multe lucruri interesante din teza mea.
O.V.: Dar dumneavoastr\ a]i des -

coperit vreo tehnic\ de „r`s metafizic”
pe care s\ v-o `nsu[i]i sau v-a]i „mo -
lip sit” de vreo idee?

T.B.: Am f\cut o cercetare care era,
pe de o parte, de istoria ideilor, iar pe de
alt\ parte, de istoria mentalit\]ilor, a prac-
ticilor socio-culturale specifice comuni -
t\ ]ilor bisericilor r\s\ritene.

O.V.: Atunci, un monah care s\
fac\ mi[to de diavol a]i `nt`lnit?

T.B.: Nu. Asta era specialitatea p\ rin -
]ilor fondatori ai spiritualit\]ii monastice
`n Egiptul secolelor al III-lea, al IV-lea.
Pe vremea lui Pahomie [i Antonie se
petreceau aceste confrunt\ri directe cu
diavolii care s`nt foarte numero[i – mai
ales, `n pustiu. Pe atunci diavolii ace[tia
erau respin[i `n atacurile lor, de cele mai
multe ori, prin sarcasm [i ironie. Erau
alunga]i de hohotele de r`s. E fascinant\
ideea asta, de-a vedea diavolul nu `ntr-o
ipostaz\ `nfrico[\toare, ci `n una derizo -
rie!

De  pe  la  10,  12  ani  am  de-
venit  oarecum  solitar

O.V.: Andrei Ple[u nota c\ `n ca zul
s\u, „un exces al corporalit\]ii, nu la s\
loc de manifestare suprasensibilului”.
V\ g\si]i `n aceea[i situa]ie?

T.B.: Sigur c\ [i eu detest solemni-
tatea – artificial\, mai cu seam\ – [i s`nt
`nclinat spre auto-ironie. ~l `n]eleg pe
domnul Ple[u, care, pe de o parte, de mul -
t\ vreme e preocupat de teme spirituale [i
uneori, mistice, dar `n acela[i timp, e un
om care iube[te via]a, m`ncarea bun\ [i
care nu se ia pe el `nsu[i foarte `n serios,
tocmai pentru a nu se improviza ca pro-
fet sau ca d\t\tor de lec]ii. E o atitudine
s\n\toas\ din punct de vedere spiritual.
~mp\rt\[esc [i eu aceea[i perspectiv\. E
preferabil s\ r\m`i un om viu [i s\-]i dai
seama c\ e[ti, `n confruntarea cu mis-
terul, un partener inegal, cunosc`ndu-]i
limitele [i asum`ndu-]i-le.

O.V.: Cum a fost c`nd a]i dat pri -
ma dat\ cu capul de propria limit\?

T.B.: Am tr\it cu con[tiin]a limitelor
fiindc\ mi se pare c\ asta face parte din
defini]ia inteligen]ei. Am fost un copil
mai degrab\ timid, destul de orgolios [i
sensibil. Aveam pu]ine prietenii, ori cum,
fiindc\ am fost foarte exigent `n ale ge rea
camarazilor de joac\. Destul de timpu riu
am sim]it `nclina]ia spre lectur\ [i c\l\ to -
rii imaginare, precum [i `nclina]ia spre
medita]ie. Cred c\ de pe la 10, 12 ani am
devenit oarecum solitar.

M-am  convertit  pascalian  la
cre[tinism

O.V.: Nota]i `n cartea dumneavoas-
tr\, „Cre[tinism [i Democra]ie”: „cre -
din]a `nso]it\ de ra]iune e o cale la fel
de nesigur\, la fel de probabil\, la fel de
obscur\”. V-a]i pierdut `ncrederea?

T.B.: Nu mi-am pierdut niciodat\ cre -
din]a. O am [i ast\zi [i sper s\ mor cu lu-
mina ei `n suflet. Am studiat Teologia,
am lucrat la Patriarhia Rom=n\, am ed-
i tat o revist\ teologic\, iar mai t`rziu, c`nd
m-am `ntors de la Paris, am condus o mi -
c\ editur\ teologic\, Anastasia. Prin ur-
 ma re, am r\mas toat\ via]a `n Biseric\ [i
`n preajma oamenilor Bisericii. Evident
c\ s-a format o anumit\ con[tiin]\ criti c\,
dar nu confund planurile. 

O.V.: A]i avut vreodat\ o credin]\

puternic\?
T.B.: M-am convertit pascalian la

cre[tinism, `ntr-o secund\. Am avut pe la
17 ani o iluminare personal\. Eram `n c\ -
utare. Exploram acest domeniu, dinspre
filosofie, `nspre filosofia religioas\ [i apoi
am f\cut pasul hot\r`t c\tre studii teolo -
gi ce, `ns\ era o c\utare intelectual\, ba za -
t\ pe scepticismul inerent al ra]iunii [i pe
o curiozitate seac\, lipsit\ de con]inut
existen]ial. Dar am avut aceast\ ilumi -
na re, `n sensul unei prize directe asupra
con[tiin]ei c\ Dumnezeu exist\. 

O.V.: A fost un declic?
T.B.: Da. Acestea s`nt momente, s\

le spunem, de har. Probabil ca nu to]i au
parte de ele, dar la mine nu s-a produs o
apropiere gradual\ [i nu L-am des co pe rit
pe Dumnezeu prin deduc]ii logice, ci
dup\ acest moment de gra]ie.

O.V.: A]i p\strat amintirea aceasta
– sti]i dac\ era diminea]a, seara ori
unde v\ afla]i?

T.B.: Nu, nu-mi amintesc dec`t c\ a
fost ceva subit. 

P`n\  [i  cenzorul  `l  critica  pe
Ceu[escu

O.V. Spunea]i mai devreme c\ era]i
un copil timid [i solitar. ~ntr-un inter-
viu, povestea]i `ns\ c\ a]i avut un do sar
gros fiindc\ nu va ]inea]i gura. Cum
s-a transformat copilul timid `ntr-un
om slobod la gur\?

T.B.: Orice adolescent e revoltat, iar
atunci aveam momente [i motive des tu le.
M\ revoltau minciuna [i alienarea, sen-
timentul de opresiune [i lipsa de liber-
tate. Am ie[it prima dat\ din ]ar\, dup\ ’90.

O.V.: V-a prins Revolu]ia cu ac te -
le depuse pentru pa[aport.

T.B.: Tocmai pentru c\ aceast\ re vol -
t\ a dus `n timp [i la decizia de-a nu mai
legitima nici m\car prin simpla mea pre -
zen]\ acel regim politic. E adev\rat c\ `n
ultimii ani, de prin ’86, ’87, ’88 orice ob-
 servator `[i d\dea seama c\ e pe termi-
nate. Nu aveam cum s\ [tim c\ va fi un
efect de domino, c\ p`n\ la urm\, `n tre -
gul sistem va intra `n colaps, dar era clar
c\ nu mai poate avea nici un viitor fiind -
c\ nu mai exista nici un fel de sus]inere
din partea societ\]ii.

O.V.: Crede]i c\ pe sus]inerea so-
 cial\ s-a bazat comunismul?

T.B.: S-a bazat [i pe adeziunea na i v\
sau oportunist\ a unora.

O.V.: {i la un moment dat, opor-
tuni[tii au ajuns [i ei la satura]ie?

T.B.: C`nd publicam Revista „Bise -
ri ca Ortodox\ Rom=n\”, pe vremea c`nd
eram redactor [ef la editura Patriarhiei,
trebuia s\ te duci la Departamentul Cul-
te lor cu manuscrisul fiec\rui num\r, pen-
tru cenzur\. P`n\ [i cenzorul de acolo, deci
un om al sistemului, `l critica pe Cea u -
[es cu [i spunea c\-i nemul]umit c\ n-are
ce m`nca. Deci se ajunsese `n situa]ia `n
care `n[i[i gardienii regimului erau re-
 vol ta]i. 

Miile  de  `nt`lniri  oficiale  
mi-au  dezvoltat  capacitatea
de-a  fi  „cum  trebuie”

O.V.: Folosi]i des `n discursurile
dumneavoastr\ cuv`ntul „libertate”.
A]i spus la un moment dat c\ experien -
]a de ambasador `n Vatican a fost una
„excep]ional\”. Dar experien]a de am-
basador `nseamn\ o c\ma[\ de for ]\
brodat\ frumos.

T.B.: A fost un salt ̀ n alt\ lume. Eram
familiarizat cu teologia, cu istoria Bi s e -
ricii [i capabil s\ `n]eleg diferen]ele doc-
trinare dintre Catolicism [i Ortodoxie.
Cu alte cuvinte, intelectual, eram echi pat.
Dar am s\rit de la blugi la frac. {i asta a
fost o constr`ngere. De fapt, to]i anii `n
care am servit diploma]ia rom=neasc\ au
fost ani de mari constr`ngeri. Tocmai pen-
tru c\ de la vestimenta]ie, p`n\ la con-
duit\ [i modul de adresare fa]\ de orice
interlocutor, toat\ activitatea diplomati -
c\ e guvernat\ de astfel de reguli stricte.
Dar mi le-am asumat pentru c\, `n com-
pensa]ie, diploma]ia `]i deschide mintea
[i te pune `n contact cu foarte mult\ lu me.
E un privilegiu s\ fii ambasador pentru
c\-]i reprezin]i ]ara, dar [i pentru c\ `]i
permite s\ cuno[ti. ~]i deschide u[ile `n
orice mediu. E[ti invitat [i acceptat pes te
tot. Asta te face s\ cuno[ti `n profunzi me
institu]iile, mentalit\]ile [i structurile cul-
turale.

O.V.: {i oameni influen]i.
T.B.: Bine`n]eles. ~nt`lne[ti mai cu

seam\ elita, dar nu numai. 
O.V.: Tanya van Gool povestea c\

orice diplomat, `nainte s\ mearg\ `n tr-
o misiune, este preg\tit mental s\ nu-
[i mai exprime nici m\car `n dis cu]iile
particulare p\rerile proprii [i inter-
nalizeaz\ discursul oficial.

T.B.: E adev\rat c\ un diplomat se rios,
dac\ nu [tie limba ]\rii unde va lucra, `n -
cepe s\ o `nve]e [i, `n acela[i timp, se in-
 formeaz\ foarte bine despre specificul
societ\]ii [i culturii `n care va ajunge s\
tr\iasc\. Pentru mine, trecerea de la an -
tro pologie la diploma]ie a fost simpl\. {i
diplomatul face un fel de teren, asemeni
an tropologului.

O.V.: Face teren, dar n-are liber-
tatea propriilor opinii.

T.B.: Compara]ia are un sens. Pent -
ru c\ [i antropologul tr\ie[te empatia, dar
trebuie s\ priveasc\ lucrurile, cum se spu -
ne, „din spatele indigenului”, de peste
um\r. Fiindc\ `ntr-adev\r, diploma]ii au
aceast\ obi[nuin]\: chiar [i c`nd `[i ex pri -
m\ opiniile ca fiind personale, ele ex-
prim\, de fapt, o linie de politic\ extern\
asumat\ de guvernul lor. 

O.V.: V-au ajutat experien]ele aces-

 tea s\ v\ dezvolta]i auto-controlul?
T.B.: Foarte mult. Miile de `nt`lniri

oficiale pe care le-am avut ̀ n cele trei mi-
siuni, ca ambasador [i mai apoi, ca sec-
retar de stat, ulterior, ca ministru de
ex terne, m-au deprins cu auto-controlul,
cu st\p`nirea de sine [i mi-au dezvoltat
capacitatea de-a filtra emo]iile persona -
le, de-a fi „cum trebuie” `n fa]a oric\ rui
interlocutor. 

NNuu  ppuutteeaa  lliippssii  ddee  ppee  aaggeennddaa
ggeenneerraa]]iieeii  mmeellee  aannccoorraarreeaa  `̀nn
OOcccciiddeenntt

O.V.: Fiindc\ vorbeam despre au -
to-control. Regreta]i c\ v-a luat gura
pe dinainte, scriind pe blog despre pro -
teste ca despre o confruntare `ntre o
Rom=nie autentic\ [i o „mahala vio-
lent\ [i inept\”?

T.B.: Sigur c\ regret, nu at`t o ex pre -
sie – fiindc\ un scriitor folose[te [i epi tete
atunci c`nd scrie o carte sau face o
simpl\ postare pe blog, dar regret r\s t\l -
m\ cirea cu o maxim\ rea-voin]\ a con-
tex tului `n care a ap\rut acea expresie.
Pen tru c\ eu eram indignat, ca om im pli-
 cat `n via]a cet\]ii, de violen]ele care se
produseser\ ̀ n primele zile. Atunci au fost
distruse propriet\]i publice [i priva te. Am
reac]ionat a[a [i pentru c\ eu am fost la
revolu]ia adev\rat\, anti-comunist\,
chiar `n acel loc. Mi se p\rea c\ ce se
`nt`mpla acolo e o impietate fa]\ de ce
tr\isem noi, ca genera]ie, care s-a elibe -
rat de comunism.

O.V.: Revolu]ia nu mai e conside -
ra t\ a fi „opera oamenilor care s-au
tre zit”. Nu v-a]i sim]it „degeaba”?

T.B.: Nu. ~l citisem pe Étienne de la
Boétie, cu discursul „Despre servitutea
voluntar\” [i [tiu c\ pentru mul]i, liber-
tatea e o povar\. S`nt numero[i se meni
de-ai no[tri care socotesc c\ dac\
altcineva le traseaz\ calea [i le arat\ dru-
mul, f\r\ ca ei s\ aib\ vreo responsabili-
tate, e mai bine a[a. Dar tot la fel de
convins s`nt c\ elitele fac istoria – eli te -
le intelectuale, morale, militare, poli ti ce.
Socotesc c\ pe baza ac]iunii noastre spon-
tane, `n strad\, cu riscurile respective, s-

a produs p`n\ la urm\, o schimbare de
regim politic. Am atins ni[te obiective
care nu puteau lipsi de pe agenda gene -
ra ]iei mele, adic\ ancorarea `n Occi dent.
Odat\ ce am intrat `n NATO [i-n Uniu -
nea European\, cred c\ traseul nostru
nu mai poate fi `ntors.

O.V.: Toate astea s-au `nt`mplat
acum. Despre revolu]ie s-a spus c\ e
un puci. Ceea ce-i descurajant pentru
un revolu]ionar care-a crezut c-a
schimbat ceva.

T.B.: {i eu am avut sentimentul c\ o
minoritate politic\ disident\, din planul
doi, s-a instalat `n prim-plan, prin con-
fiscarea mi[c\rii de strad\, `n propriul
folos. S-a `nt`mplat, `ntr-adevar, asta [i
m\ g`ndesc dac\ ar fi fost o alternativ\.
Fiindc\ noi n-am avut o mi[care de tip
„Solidaritatea”, ca `n Polonia, n-am avut
speciali[ti independen]i care s\ poat\ fa -
ce partide politice orientate pe-o linie foar -
te reformist\. Tot ce exista pe pia]\ s-a
fo losit `n echipa cu Petre Roman. Nu
cred c\ aveam datele pentru a face
altceva, ca societate [i, poate, ca mental-
itate colec tiv\.

UUnn  oomm  ddeepplliinn  ee  uunnuull  ccaarree  [[ii--
aa  cc`̀[[ttiiggaatt  lliibbeerrttaatteeaa

O.V.: A]i spus de multe ori `n dis-
cursurile dumneavoastr\ c\ maladia
care roade ]ara e avatarul fostelor
structuri comuniste. Adic\ toat\ gen-
era]ia matur\ de politicieni.

T.B.: Aici oper\m cu distinc]ii car te -
ziene, diferen]iind `ntre cei care au fost
st`lpii [i instrumentele represiunii `n pe-
rioada comunist\ [i ceilal]i, membri ai
partidului unic, care au aderat la Par-
tidul Comunist fiindc\, `n absen]a aces-
tui gest, nu [i-ar fi putut urma, `n mod c`t
de c`t normal, carierele. Nu i-a[ `nvi-
nov\]i pe aceia din urm\.

O.V.: Nu. Dumneavoastr\ `nvino -
v\ ]ea]i mentalit\]ile.

T.B.: Au fost 50 de ani de inginerie
social\. De r\sturnare a sc\rii de valori,
de mutilare a unei tradi]iei, de dezr\ d\ ci -
nare spiritual\. Iar un asemenea ex pe -
riment nu poate r\m`ne f\r\ sechele [i

urm\ri pe care le constat\m [i azi.
O.V: Mentalit\]ile apar]in unei ge -

nera]ii `ntregi, nu unui partid politic.
T.B.: Da. Au existat partide cu vi z-

iuni reformatoare, anti-comuniste, dar,
la un moment dat, s-a creat un amalgam.
Dar nimic nu-l `mpiedic\ pe t`n\rul de 25
de ani, care studiaz\ acum `n Rom=nia,
s\-[i construiasc\ o alt\ Rom=nie. Tre-
 buie s\ se implice la nivel civic [i po li tic,
s\ nu-[i negocieze libert\]ile fundamen-
tale. Eu cred c\ un om deplin e unul care
[i-a c`[tigat, `n primul r`nd, libertatea in-
terioar\ [i-apoi, libertatea de-a ale ge. Sigur
c\ exist\ mul]i oameni destul de ̀ nclina]i
spre orice compromis pentru a ob]ine un
rezultat – oric`t de me di o cru. Cred, `ns\,
c\ e important ca ti ne re tul s\ forjeze
moral [i s\ aib\ acest sim] al libert\]ii.
Pentru c\ f\r\ libertate nu pot s\ apar\
nici solidarit\]ile pozitive. Nu pot s\ se
asocieze pentru binele comun dec`t ni[te
oameni care se simt liberi, care nu s`nt
captivi `n nici un fel de sistem politic sau
situa]ie economic\, fie ea mai proast\.

O.V.: Mul]i dintre cei liberi pe di -
n\ untru percep politica ca pe un spa -
]iu destinat vidanjorilor [i nu vor s\
renun]e la libertate pentru politic\.

T.B.: Nu am infatuarea de-a m\ da
pe mine ca exemplu. Dar, iat\! Puteam
ca odat\ ce-am parcurs toate treptele ca -
ri erei diplomatice, sa m\ g`ndesc la o
solu]ie convenabil\, personal\, s\-mi g\ -
sesc un post de func]ionar interna]ional,
s\ m\ repliez `n zona privat\ sau, pur [i
simplu, s\-mi continui activit\]ile acad-
emice, s\ public c\r]i [i a[a mai departe.
M-am implicat `n politic\ tocmai pentru
c\ vreau ca tot ceea ce-am f\cut `n 23 de
ani s\ capete, p`n\ la urm\, un sens de plin.

AAmm  aavvuutt  mmeerreeuu  aatteenn]]iiaa  
oorriieennttaatt\\  sspprree  oobbiieeccttiivvee,,  iiaarr
nnuu  sspprree  mmiijjllooaaccee

O.V.: ~n interviuri, vorbi]i des des -
pre fidelitate. Aprecia]i at`t de mult
loialitatea?

T.B.: Foarte mult! Mi se pare c\ e o
valoare esen]ial\. At`t `n sfera privat\, c`t
[i `n cea social\, loialitatea e o valoa re
indispensabil\ pentru a construi.

O.V.: A trebuit vreodat\ s\ alege]i
`ntre loialitate [i corectitudine?

T.B.: Nu ]in minte s\ fi avut con-
flicte de tipul \sta. Mi se pare c\ dac\ `]i
alegi partenerii dintre oamenii valoro[i,
care au o t\ietur\ moral\ [i-o anvergur\
intelectual\, nu ai cum s\ ajungi la ase -
me nea situa]ii.

O.V.: {i cum judeca]i oamenii –
dup\ fapte sau pune]i persoana pe
primul loc?

T.B.: M\ uit [i la CV, dar `mi place
s\ descop\r omul. M-am `nconjurat me -
reu, peste tot unde am lucrat, de oameni
valoro[i. Oameni care s`nt autentici `n
a[ezarea lor moral\, intelectual\ [i spiri -
tua l\.

O.V.: B\ga]i m`na `n foc?
T.B.: Nu. Evident c\ nu exist\ dec`t

indivizi imperfec]i. Dar voiam s\ spun
c\ simt o pl\cere deosebit\ `n a lucra cu
oameni de valoare. S`nt foarte mul]i se-
 meni de-ai no[tri care-i `ndep\rteaz\ pe
oamenii de valoare fiindc\ se simt ame -
nin ]a]i `n proximitatea lor. 

O.V.: Spunea]i c\ vi s-a `nt`mplat
[i dumneavoastr\, `n Paris, c`nd lu -
cra]i la libr\ria aceea de art\ [i direc-
toarea v-a alungat fiindc\ se temea c\
i-a]i fi luat locul.

T.B.: Dar mi s-a `nt`mplat de foarte
multe ori lucrul \sta! E o experien]\ con-
stant\ `n via]a mea. La mine, ambi]ia ia
forma con[tiin]ei propriei valori. Nu a
unui plan de devenire. {i prin urmare, am
fost `ntotdeauna neutru, dornic s\-mi fac
treaba c`t mai bine [i cu aten]ie orientat\
spre obiective, iar nu spre mijloace. Dar,
cu toate astea, `n anumite situa]ii de via ]\
am fost perceput ca un pericol. Mi se `n -
t`mpl\ asta [i-n politic\. S`nt implicat de
doi ani `n via]a aceasta [i am sim]it-o din
plin.

O.V.: V\ afla]i `n echipa c`[ti g\ toa -
re. Asta ar trebui s\ v\ protejeze.

T.B.: Nu, pentru c\ politica rom= neas -
c\ e cel mai `nchis mediu socio-profe-
sional, cel mai impermeabil la
schimbare [i-n care e cel mai greu s\
p\trunzi. Tocmai pentru c\ s-a f\cut o
contra-se lec ]ie, apar foarte mul]i oameni
care nu s`nt reprezentativi pentru soci-
etatea ro m= neasc\, dar care de]in, totu[i,
func]ii politice. Iar aceste personaje, toc-
mai pen tru c\ nu au ce c\uta acolo unde
s`nt, se simt amenin]ate de orice nou\ in-
trare `n sistem.

SS`̀nntt  `̀nnttrruu  ttoottuull  aaddeeppttuull  ddiicc--
ttoonnuulluuii::  „„ccee  nnuu  ttee  oommooaarr\\,,  ttee
`̀nntt\\rree[[ttee””

O.V.: A]i tr\it drame care s\ se
transforme `n bucurii?

T.B.: Toate lucrurile rele care mi s-au
`nt`mplat, au fost surse de bine, ulterior.
~n sensul c\ dintr-o criz\, din confrun ta rea
cu limita am reu[it s\ iau un nou start. De
exemplu, de-a lungul carierei mele di -
plo matice, am fost adesea nedrept\]it.
C`nd eram la Vatican, am fost capabil,
dup\ doi ani de munc\, s\ organizez vi -
zi ta papei Ioan Paul al II-lea ̀ n Rom= nia.

O.V.: {i vi s-a cerut, `nainte de
`ncheierea mandatului, s\ v\ `ntoar -
ce]i `n ]ar\.

T.B.: {i `n loc s\ mi se recunoasc\
aceast\ performan]\, am fost tratat ca
fiind un client politic al vechiului Gu-
 vern [i rechemat prematur [i `ntr-o for-
mul\ brutal\. Mi-a afectat [i copiii, care
erau la [coal\, la Roma, `n plin an [co lar.
Bun, s`nt probleme [i dificult\]i de via ]\
cu care te confrun]i, dar care te `n t\resc.
S`nt `ntru totul adeptul dictonului: „ce nu
te omoar\, te `nt\re[te”.

O.V.: V\ sim]i]i acum un om pu t-
ernic?

T.B.: M\ simt puternic prin ce re -
prezint, prin ce-am reu[it s\ fac `n via]a
mea profesional\ [i-n planul culturii. Da -
c\ n-a[ avea `ncredere `n capacitatea mea
de a produce o schimbare nu m-a[ fi im-
plicat ̀ n politic\. Cu toate c\ misiunea unui
ministru de externe e foarte complicat\,
am fost mereu convins c\ am amplitu di -
nea necesar\ pentru a-i face fa]\. Una
dintre pl\cerile unei agende `nc\rcate e

c\ te elibereaz\ de orice angoas\
O.V.: Apare des ̀ n discursurile dum-

neavoastr\ anatemizarea st`ngii. Cre -
de]i c\ avem o st`nga [i-o dreapta?

T.B.: N-am reu[it. Partidele, din p\ -
cate s`nt prost structurate doctrinar, foar -
te nevertebrate, din punctul \sta de
ve de re. Nu avem, deocamdat\, nici o
dreap t\ autentic\ [i cu at`t mai pu]in o
st`ng\ de tip european. 

O.V.: Crede]i c\ s`nte]i un om
norocos?

T.B.: Da. Pentru c\ am avut p`n\ la
49 de ani o via]\ plin\ [i m-am putut bu-
 cura `n cea mai mare parte de libertate.

O.V.: A]i tr\it un sfert de secol `n
comunism.

T.B.: A[a cum erau vremurile, m-am
sim]it liber pentru c\ am studiat teologie.
Iat\ c\ [i atunci mi-am g\sit un culoar. Li-
beri erau [i oamenii din pu[c\riile poli ti -
ce comuniste. Chiar [i `n situa]ii limit\,
dac\ ai libertatea interioar\, po]i face ori ce.

LLooiiaalliittaatteeaa  iinnttrr\\  `̀nn  
ccoonnttrraaddiicc]]iiee  ccuu  iieerraarrhhiiaa

O.V.: ~n 2011 spunea]i despre Emil
Boc c\ este un om „integru, loial [i fi -
del”.

T.B.: Da, i-am fost loial premierului
Boc, `n toate ie[irile publice.

O.V.:~nainte de-a spune c\ v\ sim -
]i]i ca Socrate, dar f\r\ paharul de cu -
c u t\.

T.B.: Eu l-am apreciat pentru c\ `[i
f\cea datoria de prim-ministru cu ab-
nega]ie. Lucra [i 14 ore pe zi, dac\
putea. Apoi, l-am apreciat pentru c\ mi-
am dat seama c\ e un om onest: nu folosea
in stru mentele guvern\rii `n interes per-
sonal.

O.V.: Atunci, cu Socrate, v-a]i al-
intat?

T.B.: Nu! Nu, pentru c\ domnul Boc,
sub presiunea acelor manifest\ri am pli -
fi cate mediatic, a socotit c\ solu]ia e s\
scape de ministrul de Externe `ntr-un
mod discutabil sub raportul oportuni t\ ]ii,
al procedurii [i-al elegan]ei colegiale.
P`n\ la urm\, e[ti `ntr-o echip\ [i trebuie
s\ g\se[ti formula prin care s\ nu r\ne[ti
gratuit sensibilitatea cuiva, s\ nu pui
omul ̀ ntr-o postur\ public\ ingrat\ [i, mai
ales, s\ nu comi]i o nedreptate. Bun, am
`n]eles, mai t`rziu, chit c\ felul `n care a
procedat domnul Boc n-a fost cel mai in-
spirat. Am trecut peste chestia asta fi-
indc\, oricum, r\ul se produsese.

O.V.: V\ `ntrebam, din nou, des -
pre loialitate [i corectitudine, fiindc\
spunea]i c\ e important s\ nu comi]i o
nedreptate.

T.B.: Loialitatea intr\ `n contra dic ]ie
cu ierarhia. Emil Boc era [eful Guver nu -
lui. Eu trebuia s\ fiu loial. El, ca prim-
ministru, nu avea obliga]ia s\-mi fie mie
loial. 

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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� interviu cu politicianul Teodor Baconschi

„Nu am infatuarea de-a m\ da pe mine ca exemplu”

O.V.: Dumneavoastr\ a]i spus de
multe ori c\-i r\m`ne]i loial lui Tra ian
B\sescu, fiindc\ v-a ini]iat `n po li tic\.
Ce v-a `nv\]at?

T.B.: Anduran]a. S\ rezi[ti `n ̀ m pre -
jur\ri oric`t de critice. Noi doi nu avem
deloc acela[i parcurs, aceea[i sub stan]\
personal\, dar am apreciat c\ ̀ n toat\ ac tiv-
itatea mea cu pre[edintele, loia li ta  tea a
fost de ambele p\r]i, `ntr-adev\r. Mi se
pare foarte important c\ pre[e din tele a
internalizat atlantismul [i orientarea
pro-occidental\ a Rom=niei. A existat
un proces prin care o fiin]\ vie [i in te li -
gent\ `n]elege ra]iunile strategice de se-
 curitate na]ional\, care motiveaz\ o
ale gere geo-politic\. ~n plus, `n cazul
lui, fa]\ de mul]i al]i politicieni, ata[a m-
en tul fa]\ de valorile acestei op]iuni
geo-po li tice a devenit un fapt de via]\,
nu doar o declara]ie. Ce apreciez la el
este faptul c\-i autentic. E viu. E spon-

tan. E foarte bun tactician. {tie s\ g\ -
seas c\ cele mai bune solu]ii tactice `n
fa]a unei presiuni.

O.V.: S-a vorbit destul despre sta -
tutul comandan]ilor de nav\ `n pe-
 rioa da comunist\. Numele lui a fost
po me nit `n pres\ [i c`nd s-a vorbit de-
s pre mineriade. A]i sim]it vreodat\
nevoia s\ v\ confirma]i c\ [ti]i cu ce
om lucra]i?

T.B.: M-am convins c\ adversarii
lui politici i-au creat o legend\ negati v\.
Apoi, eu nici nu eram... Ba, da, eram `n
]ar\ la mineriade. Dar nu pot s\ confirm
sau s\ infirm aceste acuza]ii spe ci -
fice.

O.V.: Deci nu v-a interesat o spo ve -
danie, ca s\ v\ asigura]i c\ n-o s\
ajunge]i `ntr-un conflict, din pricina
loialit\]ii?

T.B.: Nu, nu i-am cerut a[a ceva.Ar
fi fost impropriu. Am lucrat cu domnul

B\sescu `n calitatea sa de pre[e din te, deci
nu puteam s\-i cer astfel de lu cruri.

M-am convins c\ adversarii lui
politici i-au creat o legend\ negativ\

Nimic nu-l `mpiedic\ pe t`n\rul de 25 de ani de ast\zi s\-[i construiasc\\\\    oooo    aaaallll tttt\\\\    RRRRoooommmm====nnnniiiieeee



Vasile din Gorj trage de TIR ca
m\garul pe moarte de c\ru]\. Pe bord
e un indicator electronic care `i arat\
c`te probleme [i nereguli are ma[ina.
37. „~i e fric\ lu’ [efu’ s\ o bage `n
service, c\ f\r\ zece milioane nu sca-
p\”, spune cu gla sul lui pu]in ascu ]it.
Sim]i un u[or miros de m`ncare [i pi-
cioare la el ̀ n cabin\, dar m\car e cald.
„Uite, iar se blocheaz\. Mai mult de
30 nu pot s\-i dau.” E genul \la de
ca mion care c`nd d\ `ntr-o groap\ se
stric\ [i la urm\toarea groap\ se re  -
par\. Cam ca atitudinea lui Vasile. Ba
e sictirit, ba calm. Ba ne po ves te[te
de c`t de zg`rcit e [eful, c\ nici nu
termin\ o curs\ [i `l trimite `n alta,
dar `l pl\te[te prost – de e ne voit s\
fure aproape jum\tate din marf\ ca
s\ fac\ [i el un ban – ba ne arat\ cu
jum\tate de z`mbet, ri dic`nd ar\t\ to rul
de pe m`na care-i `nc\ pe volan, „ce le
mai mi[to cur ve de pe Valea Oltu lui”.
Dar o spu ne pe tonul „nu c\ a[ fi ve -
ri ficat, mi-au zis b\ie]ii”. Ne las\ s\
`n]elegem c\ e c\s\torit [i cu copii.
{i tot f\r\ vorbe ne zice c\ nu prea-i
plac fetele de pe trotuar, da’ nu prea-l
credem.

C`nd are de f\cut pauz\ mic\, de
40 de minute, scoate un DVD player
obosit pe care-l leag\ la vreo trei ca -
bluri ca s\ prind\ patru sau cinci pos -
turi TV [i se uit\ la seriale de duzin\

pe Antena [i Pro TV. Telenovele pe
care nici nu se chinuie s\ le `n]e lea g\
prea tare, mai mult st\ [i se uit\ la fe -
]ele actorilor p`n\ se scurg cele trei
sferturi de or\ nenorocite. Are c` te va
foi A4 p\tate de cafea [i gr\ sime pe
care noteaz\ mereu cu ni[ te carac-
tere l\b\r]ate, de om care doar at`ta
scrie, ora la care a `n ce put pauza [i
ora la care porne[te din nou la drum.

E legat de cabina asta de TIR ca
un [obolan de un vas care se scu -
fund\. Noroc c\ e at`t de strica t\ c\
nici un accident calumea nu poa te s\
fac\, nu prinde at`ta vi te z\. Merge
a[a, agale, p`n\ se termi n\ drumul [i
benzina. Din care oricum fur\, dup\
formul\, cam ju mate. Ar fi vrut mai
mult de 25 de lei, c`t i-am dat pentru
250 de kilometri, dar avem [i noi
formula noastr\.

{oferul eco
Marian Nica doar ce a urcat pe

Facebook trei poze noi `n albumul
„prin europa”. Allianz Arena din
Mün chen v\zut\ noaptea [i dou\ cu
Alpii Italieni pe traseul Brenero –
Verona. S`nt pu]in mi[ cate, f\cute
din ma[in\, din mers, [i nu de calitate
foarte bun\, dar `i amintesc [oferului
de locurile prin care-a fost. Am f\ -
cut [i eu c`teva din camionul lui pe

malul Dun\rii, pe la Por]ile de Fier,
[i m-a rugat s\-l t\guiesc `n ele, s\-i
apar\ pe profil, „s\ le am acolo”. Spre
de o se bire de mul]i [oferi de TIR, Ma -
rian Nica e familist, nu bea, nu fu -
mea z\ [i cele dou\ zile libere pe care
le prinde pe lun\ [i le petrece una
dormind, una cu so]ia [i cele dou\
fete de 10 [i 12 ani.

Nu-i place s\ piard\ vremea prin
parc\ri [i benzin\rii cu al]i [oferi, cum
face majoritatea. Uneori se mai [i
leag\ al]ii de el c\ nu-i „[o fer pe pa -
tru trepte”, adic\ nu are camion ma re,
dar le r\spunde me reu cu bun sim] [i
`[i vede de trea b\. Face munca asta
doar pentru c\ s`nt b\noase cursele
pe extern. Din cei aproape 1.500 de
euro pe lun\ pe care-i c`[tig\ pune
de-oparte c`t poate [i sper\ ca `n
c`]iva ani s\ `nceap\ lucrul la ferma
de produse alimentare bio pe care
vrea s-o cons truiasc\. „S\ `mi cresc
eu de toate [i ce nu m\n`nc s\ v`nd,
s\ nu mai am nevoie de magazine [i
de alte treburi”.

E genul de [ofer de TIR care nu se
a[teapt\ la bani, dar prime[te dac\-i
dai. ~i d\m [i noi c`te 10 lei, s\ pun\
la pu[culi]a pentru ferm\, [i cobor`m
`n Caransebe[.

Remus din B\icoi `[i face
vil\

Remus din B\icoi e regele [o se le -
lor pentru cei care-l cunosc. Nu-i pa -
s\ de poli]ie [i dac\-l contrazice ci ne -
va de dou\ ori se d\ jos din cabin\
[i-l bate. A[a rezolv\ el problemele,
cu b\taie, „ca ro m= nii”, sau cu orice
sum\ `ntre 10 [i 50 de euro, `n fun c ]ie
de situa]ie. De exemplu, dac\-i vor ba
de vreo fat\ pe care o vede pe mar-
ginea drumu lui, „f\\\, las\ dracu’
m\tura aia [i hai `ncoace, c\ punem
un fra ier s\ m\ture, hai c\-]i dau 10
euro”. Dac\ e de [pag\, cre[te su ma.
Cel mai r\u a fost c`nd l-au prins `n
Fran]a cu magnetul pe dia gram\. A
fentat atunci o amen d\ de vreo 3.000
de euro, dar s-a ales cu interdic]ie pe
drumurile na ]ionale pentru un an. „Un
tip de la ambasad\, s\ vezi coinci-
den]\, c`nd mi-a v\zut buletinul a zis
c\ s`nt n\scut `n acela[i an, aceea[i
lun\ [i aceea[i zi cu fiica lui. {i a avut
grij\ de mine [i a vorbit cu francezii
\ia de n-am pl\tit nici azi nici un
ban. Din Com\ne[ti, b\ie]i buni mol-
dovenii \[tia. Am stat apoi cu el vreo
trei zile [i cu prie te nii lui, am b\ut,
am m`ncat, dup\ care am plecat aca s\”.

Pe Remus `l [tiu toate par c\ ri le,
benzin\riile [i service-urile de la Bu -
cure[ti la Budapesta [i `na poi. C`nd
se d\ jos din TIR ̀ n pantalonii lui largi,
gro[i [i unsuro[i [i `[i aprinde ]igara
`n mijocul unei benzin\rii, l`ng\ un
semn pe care scrie mare „fumatul in -
terzis”, nu-i spune nimeni nimic. Ba
`ncearc\ to]i s\ se dea la glume cu
el, nu cumva s\-l supere. Dar el e in -
te resat de combina]ii. Aproape c\-[i
dubleaz\ salariul cu combina]iile. Str`n -
ge bani – luna trecut\ [i-a cum p\rat
di tamai plasma la care se uit\ la me -
ciuri cu prietenii – [i `n cur`nd `[i ri -
dic\ vil\.

~n benzin\ria asta, de l`ng\ va ma
Bor[, e mereu un ]igan de vreo 20 de
ani care-l rezolv\ cu bonuri de par-

care. Ne pune pe noi s\-i sem n\m vreo
dou\, s\ par\ scrisul diferit. A dat c` te
5 lei pe ele [i la firm\ `[i scoate 20.
Dar astea-s nu mai bonurile, `ns\ mai
face afaceri [i cu pale]ii de marf\ –
[tie un loc prin Tg. Mure[ unde ia 20
de lei pe bucat\, nu 15, ca `n restul
]\rii –, cu ce car\ `n spate (dac\ e ce -
va ce poate vinde), cu benzin\ [i cu
ba nii pe care-i ia de la autostopi[ti.

Dar numai dac\ dau, nou\ ne-a zis
c\ putem s\-i lu\m un suc [i gata.
Nu cere niciodat\.

Soldatul care fuge cu
camionul

Goran din Croa]ia ne ia mai
mult pentru c\ i se face mil\ de noi,
v\z`ndu-ne a[tept`nd la ie[irea dintr-o
benzin\rie de pe autos tra d\. „~mi pa-

re r\u c\ e a[a pu]in spa ]iu aici `n ca -
bin\, dar m-am g`ndit c\ e mai bine
de c`t s\ sta]i pe bordur\ [i s\ a[ tep -
ta]i”, ne spune `ntr-o englez\ flue n t\.
Goran e varianta balcanic\ a tipului
dur din filmele lui Scorsese. Nu foar te
`nalt, dar solid [i cu o atitudine dur\.
~n trei ore, c`t am mers cu el, a apucat
s\ ne spun\ tot ce nu suport\ la pre o]i,
politicieni [i cam oricine nu g`nde[te
c`t de c`t cu bun sim]. „Eu [tiu c`nd
fac bine [i c`nd nu fac, [i c`nd nu fac
[tiu c\ e a[a [i `ncerc s\ m\ `ndrept,
dar nu trebuie s\-mi spun\ altul care
poate e mai r\u ca mine [i s\-l mai [i
pl\tesc pentru asta.”

Nu-i place nici ce s-a ̀ nt`mplat du -
p\ r\zboiul din Iugoslavia. „Mi-era
mai bine `nainte, aveam salariu bun,
tr\iam bine, acum s`nt [ofer, mun cesc

mult mai mult [i c`[tig ceva peste
jumate din c`t f\ceam ̀ nainte.” E [i el,
la fel ca mul]i din zon\, adeptul teo riei
c\ americanii [i-au b\gat coada aici, c\
devenea statul prea puternic. „Dar nu
m\ enervez, de ce s\ m\ ener vez? Tot
mie `mi fac r\u p`n\ la urm\. Con duc
mai departe [i asta e.”

A luptat [i el, ca to]i b\rba]ii de
v`rs ta lui, `n r\zboiul de acum zece
ani. Nu ne vorbe[te despre asta, dar
se `n]elege din privirea lui c\ a omo r`t
oameni [i c\ nu-l deranjea z\ `n mod
special. ~[i ]ine g`ndurile negre [i
sup\r\rile `n fr`u, cum fa ce cu vola -
nul, calm, `n timp ce trece pe l`ng\
toate ma[inile astea mici.

Ne salut\ ca un unchi trecut prin
via]\, dar mereu oarecum ve sel, `n
timp ce cobor`m cele patru trepte ale
cabinei de TIR. Trage [i-un claxon
dup\ primii 10 metri.

Cu cartea la volan
Martin e de pe undeva de l`ng\

Budapesta. E `nalt, blond, cu ochi
alba[tri [i bine f\cut. {i, de[i are
constitu]ie de surfer, cred c\ a citit
mai multe c\r]i dec`t toat\ ge nera]ia
2012 – 2013 de la Fa cul ta tea de
Litere. Mereu cite[te. Are o carte pe
bord [i c`nd are de f\cut pauz\ mic\
sau mare [i nu `i e somn bea o cafea,
`[i pune ochelarii cu ram\ sub]ire pe
nas [i cite[te. Ca feaua o face el la
butelia mic\, de voiaj, care `[i are [i
ea locul permanent pe bordul cabinei
de TIR. |sta a fost [i primul lucru
pe care l-a f\ cut c`nd ne-am urcat `n
camion, ne-a `ntrebat dac\ nu vrem
o cafea [i s-a apucat s\ pun\ apa la
fiert. Mai are pe bord un flexor cu
care-[i `n cin ge mu[chii [i calmeaz\
ner vii c`nd e cazul. ~n tinere]e f\cea
[i el au tostopul, a f\cut odat\ ju m\ -
ta te de Europ\ cu 50 de m\rci `n
buzunar. Poate e `nflorit\ poves tea,
dar nici departe de adev\r nu pare. Ne
spune c\ nici cort sau sac de dormit
n-avea, mergea singur [i dormea `n
p\duri sau la ie[irea din ora[e.

Sper\ s\ termine cursa la timp [i
s\ prind\ meciul de handbal dintre
Rom=nia [i Ungaria din seara asta.
Dac\ nu, `l ascult\ iar la ra dio. E con -
vins c\ Ungaria c`[tig\ [i ne-o spu-
ne cu m`ndrie. Are ochiul format pen -
tru poli]ie, „de obicei `i v\d cam cu
un kilometru `nainte”, ne spune [i,
din c`nd `n c`nd, ne mai zice s\ ne
ascundem (`n cabina de TIR nu e
voie cu mai mult de un pasager).

Tot drumul cu el am ascultat mu -
zic\ clasic\ [i am vorbit, printre al -
tele, despre sport, legi [i po li ti c\.
C`nd am cobor`t mai c\ ne-ar fi f\cut
`nc\ o cafea, dar ne sim ]eam prost.

Ioan STOLERU

Fra]i de benzin\

REPORTAJ10

~]i trebuie ceva ani de
[oferie ca s\ ai curajul

[i experien]a s\ te urci `n
cabina unui camion.
Cabin\ `n care conduci,
`]i faci de m`ncare,
m\n`nci, dormi [i uneori
te speli, dac\ nu-i du[ la
benzin\rie. Cabin\ `n
care uneori mori, dac\ ai
un [ef care nu te las\ s\
dormi [i te trimite la
curs\ dup\ curs\. Sau
unde-]i iei amend\ tot din
l\comia patronului, care
te pune s\ dep\[e[ti cu
dou\, trei tone gabaritul
legal. Cu toate astea,

mul]i se urc\ `n cabina
de camion. Unii pentru
c\ le place s\ conduc\,
al]ii pentru c\ sper\ s\
prind\ curse „pe
Europa”, unde se fac
bani frumo[i iar al]ii pen-
tru c\ oricum n-au nimic
mai bun de f\cut [i nici
cine s\-i a[tepte acas\.
Lumea [oferilor de TIR e
ca orice ]ar\ din Balcani,
zbuciumat\, uneori
vesel\, de multe ori trist\,
mereu pe br`nci [i
obosit\ [i plin\ de
secrete [i dureri.
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� Vasile `[i dubleaz\ salariul fur`nd ce poate de la [ef � Marian nu vrea dec`t s\
str`ng\ destui bani `nc`t s\ se poat\ apuca de agricultur\ � Remus nu se teme de
nimeni, se bate cu oricine `l contrazice

Marian num\r\ pe bord c`te zile mai are p`n\ se las\ de [oferie

Mereu cu un un km `naintea Poli]iei

Drumuri f\r\ oprire



~nceput cu rug\ciune
„S-a dat startul [i primul iese Mi -

ha il Cociu!”, se aude o voce din boxe  -
le r\gu[ite care pune accent pe ultimul
„u” din fraz\. Cursa a ̀ nceput. Vezi cum
buc\]i de p\m`nt sar `n aer de sub ro -
]i le motocicletelor, dar nu po]i ]ine o -
chii deschi[i, fiindc\ acestea se spul-
be r\, de parc\ cerul ar cerne praf `n
loc de ploaia cuvenit\ acestui sezon.
Tra seul e un cerc [erpuit cu cotituri [i
ur cu[uri `n mijlocul c\ruia accesul
pen tru public e interzis. ~ns\, dincolo de
ben zile care delimiteaz\ acest spa]iu,
o peratori [i fotografi fug dintr-un col]
`n altul, se las\ jos, se rostogolesc pe
bur t\ de parc\ ar fi personajele unui
joc video `n spa]iu real. „Mihail Co ci u -
uu” r\sun\ impun\tor, numele p\ trun -
z`n d `n aerul `nghesuit de urletele pu -
bli cului [i vuietul motoarelor. 

Mihail se roag\ `naintea cursei, e
ges  tul f\r\ de care ro]ile nu se mi[c\ din
loc. {i-a `nceput cariera de motociclist
la v`rsta de nou\ ani, al\turi de fratele
s\u mai mare, Nicolae, soarta fiindu-le
croit\ de tat\l lor, care avea preg\tit un
foarfece `n buzunar `nc\ din tinere]e. 

Nicolae Cociu are un trecut aven-
tu ros, fura cai de pe c`mp de dragul dis -
trac]iei [i `i fug\rea p`n\ ce ace[tia ne -
che zau a istovire. A fost prins de oa -
me nii legii [i, pentru a se eschiva de pe -
deaps\, acesta s-a `nscris `ntr-un club
spor tiv care avea un garaj aglomerat, din
care era obligat s\-[i pun\ cap la cap,
pi es\ cu pies\, motocicleta, ca mai a poi
s\ participe la competi]ii de mo to cro s s.
Tat\l b\ie]ilor s-a implicat `n acest
sport primejdios pentru c\ [tia axioma
co munist\ a vremurilor acelea: spor ti vii,
mai ales cei de succes, nu pot fi du[ ma  -
ni ai legii. Aceast\ decizie a adus `n pal-
maresul familiei Cociu primele me da lii
[i cupe, Nicolae c`[tig`nd de [apte ori
Campionatul Republicii Moldova [i a
luat locul trei la cel al Uniunii So vie -
ti ce.

Pentru prima dat\, `n 2000, tat\l lor
s-a `n]eles printr-o str`ngere de m`n\
cu  Iurie Trofime] pentru ca kieveanul
s\ le fie antrenor b\ie]ilor [i au plecat ̀ n
Rom=nia „pentru c\, [tii doar, `n Mol -

do va totul era mort!”, `mi zice t`n\rul.
A re ochii verzui r\s\ri]i de un z`mbet
lar g [i prietenos, desenat de buzele-i
ro   tunjite. O privire de om mare se as -
cun de sub [uvi]e [aten `nchise ale b\ ia -
tului care `[i ]ine m`inile pe mas\, a r\ -
t`n du-mi c\ nu ar avea nimic de as cu ns.
~mi vorbe[te repede [i uneori precipita  t,
de parc\ `i e fric\ s\ nu-[i piard\ ideea
ca re urmeaz\ de `ndat\ ce o termin\ pe
pri  ma. 

~mpreun\ cu fratele s\u, Mihail, a
fo  st nevoit s\ practice motocross pe co nt
propriu, la fel ca [i ceilal]i colegi ai
s\i. De aceea a [i hot\r`t tat\l s\u s\ se
mute `n Rom=nia `mpreun\ cu fi ii [i
mama lor; fiindc\ nimeni din Re  -
publica Moldova nu a sus]inut acest
sport. Abia mai t`rziu Mihail a aflat c\,
dup\ plecarea sa, dup\ ce a ajuns cam -
pion multiplu, pre[edintele Fe de ra ]iei
de Motociclism din Republica Mol -
do va a refuzat s\ sus]in\ al]i spor ti vi
pe motiv c\ to]i banii i-ar fi dat lui, or
el nu a primit nici un leu.

~n Rom=nia, familia Cociu s-a sta -
bilit `n 2001 aproape de Bucure[ti, `n
sa tul Ciolpani, iar b\ie]ii s-au `nscris
`n tr-un club, al c\rui proprietar era un
ro m=n ce avea [i el doi fii pasiona]i de
mo tocross. ~n capital\, nu i-a luat mult
tim p antrenorului Iurie ca s\-i transfor -
me pe Mihail [i pe fratele s\u Nicolae
din doi pu[ti n\zb`tio[i ̀ n sportivi de per -
for man]\. B\ie]ii se antrenau pe moto-
cicle te cu motoare vechi, uzate, dar ie -
[e au tot timpul `nving\tori la diverse
`n tre ce ri sportive. Era o obi[nuin]\ pen -
tru a ce[tia s\ ocupe locurile frunta[e la
campionatele Rom=niei, chiar dac\ nu
to]i cei care participau la evenimente
ju cau cinstit. ~nainte de curse, acestora
li se sp\rgeau ro]ile sau li se turnau piu  -
li]e `n motor, iar unii, mai inventivi, le
tur nau zah\r `n benzin\. Odat\, tat\l
lor [i-a dat seama de ce bate motorul
a bia dup\ ce a g\sit urme de zah\r to -
pi t, a v\rsat benzina `ntr-un vas trans-
pa rent de plastic [i a v\zut-o tulbure.
„Tot membrii clubului f\ceau asta, iar
ta ta odat\ chiar l-a prins `n flagrant pe
un mecanic”, `mi spune Mihail cu un
su  r`s zeflemist aruncat din col]ul gurii. 

Aproape to]i cei care lucrau la

clubul unde se antrenau b\ie]ii a ve au cel
pu]in c`te un fiu sau o rud\ care con cura
la r`ndul s\u la evenimente. De a ce ea
nu erau interesa]i ca veneticii s\ fie
primii, cu toate c\ antrenorul adus de
moldoveni din Ucraina nu p\stra se -
cre  tele meseriei doar pentru Mihail [i
fratele s\u Nicolae. Atunci, `n Ro m= -
ni a, Mihail a `nv\]at s\ participe `n do  -
u\ tipuri de curse `n timpul aceluia[i
mo tocross. ~ncepea concursul pe o mo -
tociclet\ cu motor de 65 de centimetri
cu bi  [i apoi trecea pe una mai puterni -
c\, de 85 de centimetri cubi, f\r\ ca s\
ai b\ m\car timp s\-[i scoat\ casca [i
s\-[i trag\ sufletul. 

Odat\, au avut chiar norocul de a
par ticipa la producerea unui film. O e -
chi  p\ de la Hollywood, care a ales Ro-
m=nia ca loc de filmare, avea nevoie de
cascadori pentru filmul „Fire”, `n ca re
ta t\l lor a `ndeplinit cele mai grele tru-
cu ri, ̀ n contul c\rora a fost r\spl\tit ge  -
neros. ~ns\, `n m`inile lui au ajuns do ar
b\ nu]ii ce s-au strecurat printre de ge -
te  le conducerii clubului. „Tata deja `[i
f\   cuse planuri, voia s\-i cumpere lui Ni  -
co lae motociclet\ nou\, piese, chestii,
dar ne-am ales cu nimic”, recunoa[te
Mi hail dezam\git. 

V\z`nd c\ [i de partea aceasta a
Pru tului li se pun be]e ̀ n roate, membrii
familiei Cociu s-au `ntors acas\. Se an -
trenau `n Nis poreni, ora[ul natal al b\ -
ie ]ilor, sau `n H`nce[ti, locul de ba[ ti n\
al tat\lui. Mer geau de fiecare dat\ la
com peti]ii `n Ucraina [i acolo Mihail
a ob]inut de do u\ ori titlul de campion
la mo to cro ss [i o dat\ la supercross. „A
trebuit [i `n al doi lea an s\ fiu campion
la supercross, dar m-au min]it, `nvin-
uindu-m\ c\ n-am concurat [i `n a treia
man[\, pe c`nd, con form regulilor,
erau suficiente do u\”, spune b\iatul
indignat, b\t`nd cu a r\t\torul de la
m`na drept\ `n mas\.

Piedici la mijloc
Cursa continu\, iar Mihail este

`n    trecut de adversarul s\u din U cra i na.
Nu-i mai func]ioneaz\ fr`na de la roa -

ta din spate [i r\m`ne tot mai `n urm\.
Pu blicul, dezam\git, urm\re[te `n con-
tinuare spectacolul pe ro]i strig`nd [i
chi uind c`te o `ncurajare de fiecare
da t\ c`nd sportivul trece prin fa]\. 

~ns\ nici `ntoarcerea acas\ nu i-a
pur tat noroc. ~n 2003, `n timpul unei
e ta pe a campionatului european, care se
desf\[ura `n Bulgaria, talentul copilu-
lui care strunea curajos motocicleta pe
pan  ta dealurilor a fost z\rit de un nea m].
Acesta a invitat familia Cociu la el a -
ca   s\, `n Germania, `ns\ ambasada ger -
man\ nu le-a oferit vize. Mai mult, le-a
fost interzis accesul `n ]ar\ pentru ur -
m\ torii patru ani pentru c\ nu-i crede au
c\ merg acolo s\ fac\ sport. Avea 14 ani,
„v`rsta de aur `n sportul \sta”, [i t` n\ -
rul simte c\ „am pierdut foarte mult din
cauza acestei interdic]ii, `]i dai seama
un de aveam s\ ajung acum dac\ plecam
a tunci `n Germania?”. 

Lovindu-se de acest refuz, s-a mu  -
tat în Italia unde a stat singur, f\r\ p\ -
rin]i [i frate. Acolo se preg\tea doar de
do u\ ori pe s\pt\m`n\, iar `n timpul u -
nu  ia dintre antrenamente, a suferit un
a c  cident grav. Acum, sub ochiul st`ng are
o plac\ de titan pe care „o mai simt u -
ne ori, chiar c`nd privesc `n jos [i `ntr-o
parte, dar era mai grav la `nceput c`nd
r` deam doar cu o jum\tate de fa]\”, [i
Mi hail z`mbe[te de parc\ ar fi o is to -
ri or\ inventat\ la un pahar de vorb\. ~n -
 s\ t`n\rul nici m\car nu cunoa[te gus  tul
alcoolului sau al tutunului. „Ni cio da t\
nu m-am `mb\tat, tot timpul `i duc eu
pe to]i pe acas\ [i am grij\ de ei.” R` de,
face o pauz\ [i `ndat\ `[i aminte[te de
Iurie Trofime]. „Dumnezeu s\-l ierte pe
primul meu antrenor, eu `i s`nt foarte
re cunosc\tor pentru ceea ce m-a f\cut
s\ fiu”, iar din vocea lui r\zbat un res -
pect [i o mul]umire profunde. ~mi spu -
ne c\ acesta i-a `nv\]at pe cei doi fra ]i
cea mai important\ calitate pentru un
sportiv, „s\ fim lupt\tori. Ie[eam pe tra -
seu zilnic [i ne luam la ̀ ntrecere. Se ̀ n -
t`mpla chiar [i s\ ne d\m jos de pe mo -
to ciclete [i s\ ne lu\m la b\taie”, [i t` -
n\rul r`de, cu ochii sticlindu-i de par c\
`n fa]a lui s-ar rula un film cu memo-
rii pe care `l vede doar el. 

Jum\tate de pas p`n\ la
final

E trecut de jum\tate de curs\, iar
Mi hail a ajuns al treilea, `n fa]a lui
de mar`nd doi ucranieni. Publicul [i-a
`n fipt mai ad`nc degetele `n palme [i
ur l\ mai disperat ca la `nceput. Se au de
un „Hai Mi[a!” strigat ̀ n grup, iar mol -
doveanul e c`t pe ce s\ fie `ntrecut din
nou [i s\ r\m`n\ al patrulea. 

A avut un singur moment `n via]\
c`n d a vrut s\ renun]e. Erau `n Uc ra i na,
pe traseul cu num\rul 13, la ora 13.00,

`n tr-o rulota modelul 613. ~ntr-un ac -
ci dent, ma[ina s-a r\sturnat, iar dintre
pa sageri, cel mai mult a suferit mama
lui Mihail, care s-a lovit la cap. „}in
min te `n momentul `n care am v\zut-o
pe mama numai s`nge am zis c\ nu mai
vreau s\ continui, m-am dezbr\cat de
ma ioul meu preferat pe care `l aveam
de la fratele Nicolae [i mama [i l-a pus
la cap”, poveste[te t`n\rul, iar vocea `n -
 ce pe s\-i vibreze a groaz\. 

P`n\ la urm\ [i-a revenit ca mai a -
poi, peste ani, s\ fie primul mol do ve an
care a ajuns la mondiale. ~ns\ doi s por -
tivi de performan]\ au devenit un lux
prea mare, iar Nicolae, fratele, a de cis
s\ re nun]e la cariera sa de sportiv pen-
tru ca p\rintele lor s\ aib\ destui bani
s\ toar ne benzin\ `n flac\ra lui Mi hail.
„Nor  mal ar fi trebuit s\ schimb patru,
cin  ci motoare pe an, iar eu merg doar cu
unul tot anul [i acela e de m`na a do ua”,
suspin\ t`n\rul. 

Drumul spre mondiale nu a fost
de  loc u[or, p`n\ l-a `nt`lnit pe Thomas
Mo  ser, directorul general al compa ni ei
BE MOL, proprietarul [i operatorul re -
]e  lei de sta]ii de alimentare cu combus -
 ti bil din Republica Moldova, [i fan ̀ n -
    r\ it al tipului de sport pe care ̀ l pra c  tic\
t`  n\rul. „F\r\ sus]inerea financiar\ a a -
ces  tei companii nu mai ajungeam la
mon  diale, iar `n 2011 era important s\
a  jung acolo, s\ simt cum e. C`nd eram la
li nia de start nu-mi venea s\ cred c\ stau
`n r`nd cu vedetele acestui sport, pe ca  -
re `nainte am avut ocazia s\ le v\d do ar
la televizor”, zice Mihail. An tre no rul s\u
actual e belgianul Harry E ver ts, ca  re
a de]inut de patru ori titlul de campi  on
mondial la categoria MX2, pe mo  to -
cic lete cu capacitatea mo toa re lor cu -
prin s\ `ntre 125 [i 150 de centi metri
cu  bi. Acum, `n 2012 `ns\, Mi ha il a mer s
singur la mondiale [i a par ticipat la
categoria celor mai puterni ce mo toa  re
MX1, de la 250 p`n\ la 500 de centi -
me tri cubi. Iar anul acesta a reu[it s\
termine `n primii 20. 

Nu au mai r\mas multe ture, iar
Mi hail `l ajunge pe adversarul s\u de
pe locul al doilea, `l `ntrece [i-i sare pe
ur ma celui care e `n fa]\. La cotitur\,
printr-o mi[care virtuoaz\ `l `ntrece [i
pe acesta [i iese `nving\tor. Publicul
sare `n sus, u nindu-se `ntr-un urlet de
victorie. As t\zi e ridicat pe bra]ele
celor ce au ]i nut degetele `ncruci[ate
pe parcursul com peti]iei. Se las\
aruncat `n sus de a ce[tia `n timp ce
z`mbe[te victorios la camerele fotore-
porterilor. Mihail [tie c\ risc\ s\
alunece de pe aceste bra]e `n orice
moment, [i c\ acest risc l-a adus
ast\zi primul la fini[.

Daniela VORTOLOMEI
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M\rturia sportivului nomad

REPORTAJ

Cu motorul `n spate, dintr-o ]ar\ `n alta 
� t`n\rul este multiplu
campion `n România [i
Ucraina � `n timpul unui
antrenament, `n Italia, a
suferit o accidentare
foarte grav\

Mihail Cociu are 21 de ani [i un trecut la fel de
col]uros [i alunecos ca traseul pe care `l are de

parcurs zilnic ca s\ ajung\ `n vin g\tor la fini[. A ur -
cat pentru prima dat\ pe o mo tociclet\ adus\ de ta  -
t\l s\u `n ograd\ c`nd avea nou\ ani. A c\zut, dar
a `nc\lecat-o din nou, [i de atunci nu a re nun ]at ni -
ciodat\. A[a a ajuns s\ fie primul mol do vean care a
participat vreodat\ la Campionatul Mon dial, la
motocross. ~n 2011 a mers, `mpreun\ cu tat\l s\u,
la toate cele 14 etape din 14 ]\ri diferite, ca anul
acesta s\ plece de unul singur. Fiindc\ Mihail
iube[te la nebunie s\-[i fug\reasc\ motoarele. De
aceea [i-a petrecut mai mult de jum\tate din via]\
pratic`nd sportul care miroase a benzin\ [i r\ni
s`nger`nde [i `n care energia se arde la fel de
repede ca motorina pe traseele primejdioase. Iar pe
21 octombrie, compania BEMOL a adus acest
amestec de adrenalin\ [i pericol pentru a patra
oar\ `n or\[elul H`nce[ti din Republica Moldova.
~ntr-o zi `nsorit\ de toamn\, peste zece mii de
oameni s-au str`ns la marginea localit\]ii,unde print-
re dealuri rupte [i tran[ee a vibrat aerul [i p\m`ntul
`n ritmul motoarelor pornite s\ c`[tige.

Mihail [i Nicolae Cociu `naintea cursei de la H`nce[ti

Sportivul nu se antreneaz\ `n
zilele de s\rb\toare 



Alfa, Indiile Galante [i Omega
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Ne-am cam obi[nuit ca al]ii s\
ia deciziile pentru noi [i s\ ne se si -
z\m doar dup\ ce o fac cei din afar\
mai `nt`i. Asemeni unui copil prins
cu m`na `n borcanul cu pr\jituri,
discre]ia ordonan]ei de urgen]e prin
care Guvernul dorea s\ modifice Le-
gea Audiovizualului nu a f\cut de -
c`t s\ creeze controverse at`t din
interior c`t [i din afar\, printr-o scri -
soare venit\ de la EACA (Asocia]ia
European\ a Agen]iilor de Co mu -
nic are). Ace[tia din urm\ s`nt o or -
ga niza]ie ce urm\re[te promovarea
o nest\, efectiv\ [i profesional\ a pu -
bli cit\]ii, c`t [i con[tientizarea con-
tribu]iilor pe care publicitatea le a -
du ce pentru economie, amintind `n
scrisoare c\ ei reprezint\ membrii din
29 de ]\ri europene, care `mpreun\
r\spund pentru 85% din media a du -
s\ `n Europa. Principalele ne mul ]u -
miri exprimate `n manuscris au fost
c\ proiectul are un efect anticoncu -
ren ]ial, limiteaz\ puterea de ne go -
cie re a agen]iilor, favoriz`nd mo no -
po lul radiodifuzorilor asupra spa -
]iu lui publicitar [i c\ nu ia `n calcul
ro lul complex pe care `l `ndeplinesc
a gen]iile de publicitate.

Presiuni au venit [i din interiorul
]\rii, mai ales c\ ordonan]a privea [i
organizarea CNA, dar [i o obliga]ie
pentru furnizorii de cablu, ce tre bu -
iau s\ in clud\ `n principiul must-
carry televiziunile clasate pe pri me -
le locuri ale audien]ei [i s\ asigure
a ceea[i calitate pentru prelucrarea
semnalului TV tuturor serviciilor
incluse `n ofert\.

Una dintre cele mai comb\tute
m\suri se referea la modalitatea prin
care pot fi demi[i membrii CNA.
Dac\ `n prezent ace[tia pot fi da]i
afar\ doar `n baza unei directive
europene, pentru fapte flagrante de
`nc\lcare a legii [i prin ac]iune `n
ins tan]\, `n urma adopt\rii proiectu-
lui membrii [i-ar fi putut pierde pos-
tul printr-o decizie `n [edin]a celor
dou\ camere parlamentare. Astfel,
s-au ridicat voci `mpotriva ordo-
nan]ei, printre care [i cea a Raluc\i
Turcan, membru `n Comisia pen-
tru Mass-Media din Camera De -
pu ta]ilor, care consider\ c\ „adop -
ta rea unei astfel de ini]iative legisla-
tive `nseamn\ c\ membrii CNA `[i
pierd independen]a, impar]ialitatea,
c\ devin instrumente politice de ma -
nevr\ [i s`nt `nc\lcate ori de c`te ori
vine altcineva la putere”.

La final, `n urma presiunilor,
mem brii Executivului au anulat or -
do nan]a. De data aceasta, c\]elul cu
p\ rul cre] a fost prins, `ns\ nimic
nu-l `mpiedic\ s\ `ncerce din nou [i
da ta viitoare, c`nd st\p`nul nu va fi
prin preajm\.

Iulian B~RZOI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Dup\ lupta pentru conducerea Sta-
telor Unite urmeaz\ ca o alt\ mare pu -
tere a lumii s\ `[i stabileasc\ liderul.
„Xi Jinping a fost ales joi la conduce -
rea Partidului Comunist Chinez, ur -
m`nd s\ devin\ în martie pre[edintele
Chi nei pentru urm\torii zece ani, el
fiind primul lider n\scut dup\ instau-

rarea regimului fondat de c\tre Mao,
în 1949” (mediafax.ro, 15 noiembrie).

Comitetul Executiv al Biroului
Politic al PCC a fost redus de la nou\
la [apte membri, urm`nd ca ace[tia, a -
l\ turi de secretarul general al partidu-
lui s\ guverneze China pentru urm\ to -
rul deceniu. „S`nt dou\ diferen]e im -
por tante dintre actualul Comitet E xe -
cu tiv [i cel care va intra `n func]ie `n -
ce p`nd cu acest an. Noul Comitet va fi
for mat doar din persoane care nu au
fost educate `n timpul revolu]iei cultu -
rale a lui Mao, iar cei mai mul]i mem-
bri sunt copiii unor fo[ti `nal]i demni-
tari comuni[ti chinezi” (hotnews.ro, 8
noiembrie). Xi Jinping provine dintr-
o fa milie de revolu]ionari, petrec`ndu-
[i copil\ria `n mijlocul unor figuri eli  ti -
ste ale regimului. Dup\ eliberarea din

`n chisoare, `n timpul conducerii lui
Deng Xiaoping, tat\l lui Xi a ocupat
pentru scurt timp func]ia de guverna-
tor în Guangdong.  

Dup\ ob]inerea postului de [ef de
partid la Zhejiang `n 2002, ascensiu -
nea politic\ a lui Xi Jinping a conti -
nuat `n 2008 cu numirea sa ca vi ce pre -
[edinte al statului chinez. Promovarea
`n func]ia de vicepre[edinte al Co mi si -
ei Militare a PCC, `n 2010,  `i confir -
m\ succesiunea la conducere. ~n luna
mar  tie, Xi Jinping va deveni condu c\ -
torul Chinei [i succesorul lui Hu Jin -
ta o, actualul pre[edinte de stat.

Problemele pe care noul lider le-a
tra tat `n discursul s\u s-au referit la
`m bun\t\]irea educa]iei, securitate so -
cial\, un sistem medical optim [i slujbe
stabile. „«Vrem ca fiii no[tri s\ creasc\

frumos, s\ aib\ locuri de munc\ [i vie]i
mai pline de bucurii. Oamenii `[i do -
resc asta [i pentru asta trebuie s\ lup -
t\m. Fiecare mic\ fericire se ob]ine `n s\
prin munc\», a spus Xi” (cotidianul.ro,
15 noiembrie). Un alt subiect abordat
a fost reprezentat de actele de corup]ie
s\v`r[ite ̀ n China `n ultimii ani. Printre
inculpa]i se num\r\ [i [eful Partidului
din Shanghai, Chen Liangyu, care,
`n 2006, a fost `nl\turat din func]ie din
pricina unui scandal de corup]ie. A -
ceste devia]ii din partea oficialit\]ilor
au fost transmise pe platformele on line,
majoritatea reprezent`nd cazuri de luare
de mit\ ̀ n valoare de milioane de dolari.

La poli opu[i, alegerile pre ziden -
]ia le urm\resc dou\ direc]ii politice la
fel de `ndep\rtate ca distan]a dintre con-
tinente. Estul va r\m`ne fidel comunis-
mului, iar vestul democra]ilor.

C\t\lina DOBROVICEANU

Cu piciorul
`n pragul

CNA

� Xi Jinping provine dintr-o fa milie de revolu]ionari,
copil\rind `n mijlocul unor elite ale regimului
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„Cum lumea veche, ̀ n cle[tar,/ ~noa-
t\, `n sub]ire var,/ Nevinovatul, no ul
ou,/ Palat de nunt\ [i cavou./ Din trei
atlazuri e culcu[ul/ ~n care doar me
nins albu[ul/ At`t de gale[, de `n chis,/ Cu
trupul drag surpat în vis./ Paradisul”

Paradisul
Hébé cea blond\ [i serafic\ le c`n -

t\ cu voce de sopran\ iubirea dulceag\ [i
u[oar\ `ndr\gosti]ilor pentru care exis-
ten]a e un dans imponderabil, `n pofida
unduirilor `n haine opulente, grele, ba -
ro ce. Pe t\r`mul tinere]ii, c`nd dra gos tea
e proasp\t\ [i amora[ii duc norii lim -
pezi ai iubirii sus, pe bra]e, An dro gi -
nul e `ntreg, `nchistat `ntr-un imens Ou,
iar fericirea se deap\n\ de la sine, prin
vo ia zeilor care mi[c\ fusul lumii: „C`n-
ta]i fericirea, dar nu curma]i misterul”,
fiindc\ „`ntr-o inim\ sensibil\, secretul
spore[te desf\tarea”, c`nt\ corurile de `n -
geri. Dar mi[c\rile oamenilor care nu

cunosc dec`t acest Paradis s`nt frag men-
tate, discontinue, suger`nd c\ aceast\
pa siune fluid\, gonflat\ [i diabetic\
precum o vat\ de zah\r, nu este menit\
s\ reziste la trecerea prin vreme. Este
doar un „Prolog `n nori”, unde corul
amora[ilor `mb\ta]i de iluzia eterni t\ ]ii
tr\iesc clipa ca pe un bal f\r\ `n ce put [i
f\r\ sf`r[it. Cimpoiul nu [tie ce pri -
mejdie `i pa[te c`nd prelunge[te fan-
tezia p`n\ dincolo de voia zeilor. 

Purgatoriul
Bellone, zei]a r\zboiului, interpre-

tat\ de un bariton, rupe impetuos vraja
al burie, `n tu[e de ro[u electric [i `n su -
net de trompet\, sp\rg`nd Oul `n patru
e lemente: soare, lun\, flori [i c`mp.
A[a c\ `ndr\gosti]ilor arunca]i `n de ri -
v\ nu le r\m`ne dec`t s\ plece `n c\ -
utarea lor, care `ncotro, spre t\r`muri
e  xotice. Zeul Amor intervine, `n dem -
n`ndu-i pe tineri cu acorduri orientale

`mbietoare s\ profite de dragoste, ̀ n ciu-
da c\derii din Rai [i din gra]ie. Eu ro -
pa cea m\cinat\ de ur\ [i confrunt\ri es -
te p\r\sit\ definitiv de cei care `[i caut\
`mplinirea `n pofte nest\vilite de m\ri
sau de vulcani.

Infernul
Amora[ii deghiza]i `n iele des ple -

ti te `i arunc\ `ns\ de pe poantele lor pe
`ndr\gosti]i `n ar[i]a soarelui din Peru
[i `n m\rile pline de sirene din preajma
insulelor turce[ti `n actul al doilea,
pentru a-i `nv\]a c\ „dragostea trebuie
s\-[i ia zborul c`nd nu mai e speran]\”.
Am\gi]i de vorba `ngerilor c\zu]i, c\
„pl\cerile trebuie s\ ne `nso]easc\ me -
reu”, cei fl\m`nzi de pasiune ajung s\
crea d\ c\ trebuie s\ st\p`neasc\ ceea
ce le e venerez\. Osman `[i `nchide iu -
bi rea `ntr-un turn, ]in`nd-o pe Emilie
scla va fanteziilor sale.  Huascar, ma re -
le preot care sl\ve[te Soarele, `[i ia a -
su pra-[i puterea obiectului de vene ra -
]i e pentru a o convinge pe Phani, prin -
]e sa inca[ilor, c\ trebuie s\ fie numai a
lui. ~ns\ am`ndoi, dup\ triumful care a
mo bilizat carele alegorice [i toate instru-
mentele orchestrei, Soarele [i Luna,
se declar\ ̀ nfr`n]i. Osman `i d\ruie[te lui
Emilie libertatea de a pleca cu Valère,
cel iubit cu adev\rat, precum [i va poa -
re `nc\rcate de bog\]ii. „V\ datorez ab -
sen ]a cum mi-o datorez [i mie”, sun\ a-
marnic resemnarea sultanului. Vasele
prinse de br`u, `i poart\ pe iubi]i `n
dansuri levantine de pe t\r`mul a fec ]i -
u  nii cu for]a, pe marea care `mplete[te
din spirale valuri care amestec\ vocile
` nalte `n nedeterminarea fericirii. „P\ -
r\ sind ]\rmul, ra]iunea naufragia z\”, `ns\
cei care au ales iubirea nu trebuie s\ se
team\ de valuri. Huascar se sinucide,
mistuit de incendiile [i cutremurele  pe
ca re le-a st`rnit el ̀ nsu[i.  A ̀ n ]e les c\ Don
Carlos, conquistadorul, c`[ tigase di na -
in te b\t\lia pentru inima lui Phani, iar
el a fost un Icar care [i-a ars aripile fiind -
c\ s-a apropiat prea tare de soare. 

P\catele iubirilor nelegitime nu pot
fi sp\late nici `n actul al treilea, cu r` uri
de flori aruncate de la loj\, fiindc\ iu -
birile nestatornice s`nt sortite [i ele
piei rii, oric`t de proaspete [i `n mi res -
ma  te ar fi. 

Paradisul adev\rat
„Nu jigne[ti dragostea [i apoi con-

tezi pe ea”, aceasta este lec]ia s\l ba -
tici lor care tr\iesc iubirea  `ntr-un mod
au tentic, simplu, absolut. Ei [tiu cel
mai bine c\ natura `nseamn\ nestator-
nicie [i c\ inima urmeaz\ legile ei, iar
dansul lor este o b\tut\ de bucurie [i de
ce lebrare a libert\]ii de-a alege conto pi-
rea cu Hymen. De aceea prin]esa Zi -
ma nu-l alege nici pe francezul Da -
mon, nici pe spaniolul Alvaro, fiindc\
u nul nu iube[te destul, iar altul iube[te
prea mult. Europenii le-au cucerit teri-
toriile, `ns\ nu le-au supus [i spiritele,
iar prin]esa se bucur\ de libertatea de
a-l alege pe indianul Adario, care `n -
]e lege c\ ecoul amorului „nu repet\ nici
regrete, nici suspine”.  S\lbaticii `i str`ng
`n dansul ritmat al p\cii pe to]i r\t\ci]ii
– `ngerii c\zu]i, pref\cu]i `n demoni ai
posesivit\]ii –, iar pe m\sur\ ce pi cioa -
rele se izbesc mai tare `n scen\, Zeul
Amor [i Zei]a Hébé `[i reintr\ `n drep-
turi, Clo[ca de Aur se `ntoarce cu spa -
te le la lume, iar Oul se re`ntrege[te. De
la balcon, un Civilizat [i un S\lbatic
ve gheaz\ recontopirea. Le-a trebuit o is-
torie de conflicte, o alegorie regizat\ cu
m\iestrie [i patru acte spectatorilor s\
`n]eleag\ ceea ce a fost adev\rat de c`nd
lumea [i p\m`ntul – c\ trebuie s\ „e vi -
t\m tot ceea ce r\ne[te sensibilitatea”
pen tru a salva dragostea.

„E Oul celui sterp la fel,/ Dar nu-l
sorbi. Curmi nunt\-n el./ {i nici la clo[-
c\ s\ nu-l pui! ~l las\ – în pacea – în -
t`ie-a lui. C\ vinovat e tot f\cutul,/ {i sf`nt,
doar  nunta, ̀ nceputul.” (Ion Barbu, Oul
Dogmatic)

Laura P|ULE}

Zeul Amor [i Zei]a Hébé `[i reintr\ `n drep turi

Din „Indiile Galante” s-a rev\rsat pasiunea cu o for -
]\ [i o sofisticare nemai`nt`lnite la Teatrul Na ]ional

„Vasile Alecsandri” din Ia[i `n ultimele dou\ decenii,
cu prilejul nici unui spectacol de oper\-balet. Joi, 15
noiembrie, regizorul Andrei {erban a f\cut din Sala
Mare, `n dou\ p\r]i [i patru acte, pe r`nd [i `n premi -
er\, t\r`m al Paradisului, Infernului, Pur ga to riului [i
iar\[i al Paradisului, dup\ un libret de Louis Fu zelier.
Pe muzica lui Jean-Philippe Rameau [i sub ba  gheta lui
Adrian Morar, dragostea a `nlocuit haina sofistic\rii
baroce cu cea a simplit\]ii s\lbatice, dup\ ce a schim-
bat mai bine de 400 de costume, mii de pie se de de -
cor [i a antrenat peste 120 de balerini, baritoni, so -
pra ne, muzicieni, cori[ti, `ntr-o alegorie de trei ore ce
s-au scurs pe nesim]ite. Regizorul, care a montat spec-
tacolul pentru prima dat\ la Opera „Garnier” din Paris,
[i-a vegheat capodopera de la balcon, de unde spec-
tatorii s-au l\sat n\scu]i dintr-un ou, crescu]i de `ngeri,
uci[i de gelozie [i re`nvia]i pe t\r`mul iubirii autentice.
Drept dovad\ c\ de pe buzele `ncle[tate de vraj\ ale
privitorilor s-au desprins doar vorbe rupte din Rai. 

� discre]ia ordonan]ei
de urgen]\ prin care Gu-
vernul dorea s\ modi -
fice Le gea Audiovi zua -
lului nu a f\cut de c`t s\
creeze controverse 

� tineriii s`nt `ndemna]i cu acorduri orientale `mbietoare
s\ profite de dragoste

Andrei {erban a mmoonnttaatt   llaa   IIaa[[ ii   
o divin\ comedie

~nc\ un deceniu ro[u `n China
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Alegerile trec, mita electoral\ r\m`ne

~mi vine foarte greu s\ cred c\ cineva a m\surat
vreodat\ impactul g\le]ii asupra aleg\ to ru lui

OPINIA VECHE: C`t de efi-
cient\ mai este ast\zi campania
electoral\ „clasic\”, `n care can-
dida]ii dau cu g\le]i cu fe]ele lor
pentru voturi?

ALEXANDRU CONDURACHE:
Întrebarea m\ duce cu g`n dul la un
posibil slogan de partid creat pen-
tru comunicarea intern\ – „Can di -
da tul X aduce voturi cu g\ lea ta!”.
Trec`nd îns\ peste orice fel de glu -
m\, sper c\ în anul de gra]ie 2012,
candida]ii, indiferent de cu loa rea po -
litic\, au renun]at la gestul tipic pen -
tru campaniile comerciale, [i anu me
acela de a oferi produse pentru c`[ -
ti garea bun\ voi n]ei cump\r\torului.
În cazul produse lor electorale, bu -
n\ voin]a aleg\to ru lui. Ce î[i imag-
ineaz\ oare un candidat atunci c`nd
echipa lui bate la o poar t\, ofer\ o
g\leat\ de o anumit\ cu loa re, um plu -
t\ dibaci cu produse de pri m\ nece-
sitate, înso]it\ de mesajul voalat sau
strop[it direct în urechea aleg\ to -
ru lui – „Duminic\, pe 9 decem-
brie, voteaz\-l pe X! {tii, g\leata e
de la domnul deputat!”. Pot s\ îmi
imaginez urm\torul scenariu: can-
didatul Y, de culoare turcoaz, î[i
trimite trei zile mai t`rziu echipa sa
de campanie la aceea[i poart\. A -
leg\torul, frec`ndu-[i mul ]umit pal -
mele, îi înt`mpin\. Aici va riantele
narative s`nt dou\. În pri ma, gospo-
darul crap\ ni]el poarta [i arun c\ o
scurt\ privire în g\leat\. Dac\ nu este
mul]umit, atac\ primul: „S\ [ti]i c\
X mi-a dat [i orez [i de dou\ ori
mai multe sticle de ulei!” Con ti nua -
rea pove[tii are [i ea dou\ solu]ii. Da -
c\ membrul echipei se pierde, poar -
ta se închide [i votul este ca [i pier-
dut. Dac\ purt\torul de g\leat\ are
prezen]\ de spirit, se repede la Lo -
ga nul cu num\r de Camera Depu -
ta]ilor [i mai scoate o g\leat\. Im -
provizeaz\ o scuz\ [i ofer\ ambele
mostre electorale aleg\torului. În
aces te condi]ii, candidatul X a c`[ -

ti gat prima b\t\lie în fa]a candidatu -
lui Y. Varianta narativ\ doi, din per-
s pectiva gospodarului, este s\ [an -
ta jeze omul cu g\leata, indiferent
c`t de bogat\ ar fi, pentru a ob]ine
mai mult. Oricare ar fi varianta co -
rect\ de scenariu, lupta de la poarta
aleg\torului se transform\ invaria bil
într-o adev\rat\ licita]ie în care pre -
]ul unui vot este supraevaluat de o
competi]ie a celor care s`nt înscri[i
într-o curs\ electoral\ f\r\ s\ poat\
defini rolul unui deputat în viitorul
Parlament. Iar eficien]a, rapor t`n -
du-ne la cost, energie [i timp con-
sumate, consider c\ este mai cu -
r`nd nul\. 

O.V.: Ar putea exista vreun
context `n care strategia aceasta
ar func]iona?

A.C.: Singurul context în care
g\ leata ar putea aduce voturi este
acela al crizei mondiale a g\le]ilor.
Ima gina]i-v\ o campanie în de[er tul
african în care cadida]ii ofer\ ap\
aleg\torilor. Sau o campanie în Mun -
]ii Himalaya unde fiecare membru
al popula]iei sherpa prime[te c`te o
periu]\ de din]i electoral\. Suc ce sul
ar fi probabil unul f\r\ precedent.
Dar într-o ]ar\ în care de 20 de ani
se ofer\ din patru în patru ani g\le]i,
c`t mai poate valora cea de-a 21-a
g\leat\ pe care aleg\torul o pri me[ -
te. Singura [ans\ ar fi s\ cre\m un
forum transfrontalier pentru a afla
ce ofer\ deputa]ii ucrainieni [i mol -
doveni pentru a pune bazele unui
troc de mit\ electoral\. Glumesc pen -
tru c\ simt absurdul dialogului cen -
trat pe func]ionalitatea electoral\ a
unei g\le]i. Ce nu am reu[it s\ pri-
cep este de ce s-au blocat politicie nii
no[tri [i echipele lor de campanie la
produsul g\leat\? De ce nu fac un
studiu serios [i s\ ofere, tot sub
for m\ de mit\, lucruri cu adev\rat
utile electorilor: c\ciuli, m\nu[i, [o se -
te groase de iarn\, caiete [colare, ma -
nuale, produse de igien\ primar\,
etc. M\car ar fi iertat jum\tate din
p\catul înc\lc\rii codului electoral.
Îmi povestea un prieten, expert în
marketing politic, c\ a stat de cu -
r`nd de vorb\ cu un avocat pe mar-
ginea legii electorale din Româ nia.
Conform acesteia, nici m\car bana -
lul, insignifiantul [i neaduc\torul de
voturi pix nu poate fi oferit cadou
pe perioada campaniei electorale din
România. Legisla]ia restr`nge (doar
în text, evident) [i marjele promisi-

unilor pe care candida]ii le pot fa ce.
De exemplu, un candidat nu poate
promite crearea de locuri de mun -
c\ în Colegiul T\t\ra[i. Conform
legii electorale, locuitorii din co le -
giile Copou sau Nicolina s`nt dis-
crimina]i. {i e doar un mic exem-
plu de interdic]ie. 

Înv`rtindu-m\ în jurul g\le]ii cu
care m-a]i provocat, mi-a trecut o
idee n\stru[nic\ prin cap. Intuind o
sc\pare legislativ\, cred c\ am
putea crea un cadou electoral ce nu
poate fi încadrat în categoria mit\
– g\leata electoral\ virtual\. Can -
dida]ii ar putea oferi g\le]i pline cu
megaocte]i de spa]iu pentru host-
ing gratuit, sute de megabi]i pentru
Internet mobil, abonamente pentru
site-urile cu seriale [i filme pentru
adul]i. {i dac\ ne g`ndim [i la posi-
bilitatea de a personaliza dinamic
g\le]ile, cu anima]ii flash, chiar cred
c\ am descoperit o oportunitate de
afacere. Nu încerca]i s\ o copia]i,
am înregistrat-o la OSIM.

Candida]ii pornesc în lupta
electoral\ f\r\ s\ de]in\
vreo informa]ie temeinic\
despre pia]a în care ei s`nt
arunca]i

O.V.: {i poate fi m\surat im -
pactul (sau lipsa acestuia) „g\ le -
]ii electorale”?

A.C.: Îmi vine foarte greu s\
cred c\ cineva a m\surat vreodat\
impactul g\le]ii asupra aleg\ to ru lui.
Majoritatea candida]ilor por nesc în
lupta electoral\ f\r\ s\ de ]i n\ vreo
informa]ie temeinic\ des pre pia]a
în care ei s`nt arunca]i. Unii nici m\ -
car nu cred în importan]a [i valoa -
rea unui studiu bine f\cut. De cele
mai multe ori, cu banii pe care i-ar
cheltui „pe o cercetare inutil\”, cum -
p\r\ g\le]i. Chiar dac\ acea cer ce ta re
le-ar putea releva ade v\ ra te le teme
de campanie pe care aleg\ to rii se a[ -
teapt\ s\ le g\seasc\ în programul
electoral al candidatului. Chiar da -
c\ problemele reale ale unui co le giu,
conform rezultatelor cercet\rii, nu
seam\n\ cu cele din colegiul ve -
cin. Chiar dac\ strategia de cam-
panie nu poate fi decis\ înainte de
a afla, în urma sondajului, care s`nt
punctele tari [i slabe ale tuturor
concuren]ilor din colegiul respec-
tiv. {i întorc`ndu-m\ la întrebare,

nu cred c\ exist\ pe t\r`mul nostru
electoral vreun candidat care, in di -
ferent de rezultatul votului, s\ fie
m\car o secund\ curios care s`nt
mo tivele succesului sau ale e[e cu -
lui s\u. De cele mai multe ori suc-
cesul este rodul muncii [i a far me -
cului s\u personal, iar insuccesul
este str\mutat în totalitate c\tre
echipa de campanie.  

O.V.: {i de ce se revine totu[i,
la fiecare alegeri, la aceast\ for -
m\ de campanie? Se bazeaz\ pe
sistemul „d\m [i noi c\ sigur dau
[i ceilal]i”?

A.C.: R\spunsul este unul sim-
plu – mimetismul. {i ar mai fi [i
lipsa de imagina]ie a candida]ilor.
S\ cre\m un enun] simplu: domnul
deputat X este de 12 ani în Par la-
ment. {i în fiecare campanie electo -
ral\ a dat g\le]i. Prin regula de trei
simpl\ putem afla care este cheia
succesului în cazul mai sus pre zen -
tat. Desigur, p`n\ [i un copil pre -
[co lar poate intui – g\leata. Cu c`t
mai plin\, cu at`t mai lin va fi dru-
mul spre legislativul ]\rii.

~ntr-o campanie de succes,
candidatul ajunge s\
cunoasc\ personal pe c`t
mai mul]i dintre cei care îi
vor da votul

O.V.: Cei care `ncearc\ s\ ino -
veze `n campanie s`nt de obicei
independen]ii sau candida]ii „out -
sideri”. De ce pare aceasta s\ de -
vin\ o regul\?

A.C.: Cei cu [anse mai mici s`nt
mai relaxa]i [i mai curajo[i în a ac -
cepta o campanie de promovare ati -
pic\. În scurta noastr\ experien]\
electoral\ ([ase campanii locale [i
parlamentare [i doar cinci campa -
nii preziden]iale), avem un exem -
plu de candidat care a pornit de fie -
care dat\ cu [ansa a doua [i a c`[ ti -
gat, apel`nd la o strategie de comu-
nicare creativ\. Este vorba de can-
didatul la Prim\ria Capitalei din
anul 2000 – Traian B\sescu, [i de
acela[i personaj, patru ani mai t`r -
ziu, intrat pe ultima sut\ de metri în
campania preziden]ial\, cu un de c a -
laj de peste 30 de procente fa]\ de
pozi]ia 1 ocupat\ de Adrian N\s ta -
se. În ambele situa]ii, echipa de crea -

]ie a apelat la mesaje împrumutate
din campaniile comerciale, carac-
terizate de simplitate, inteligen]\,
umor. În anul 2000 erau lansate ce -
le brele printuri electorale care com -
parau pantofii sc`lcia]i de mers [i
servieta uzat\ a lui B\sescu cu di -
plo matul impecabil [i pantofii lu -
cio[i ai lui Geoan\. În 2004, comu-
ni carea a fost centrat\ pe semnul
electoral a lui B\sescu – un ardei
iute portocaliu, simbol al luptei cu
corup]ia. Din experien]\ proprie îmi
amintesc de o campanie pentru un
fotoliu de primar în care era angajat
[i un candidat independent, clientul
meu. Înainte de startul campaniei,
conform studiilor, acesta era cotat
cu 1% inten]ie de vot [i 12% noto-
rietate. Recurg`nd la o strategie de
comunicare creativ\ [i av`nd o
mobilitate extraordinar\ în teren [i
o capacitate fantastic\ de efort, la
finele campaniei rezultatele au fost
extrem de spectaculoase: 8% din
voturi [i o cre[tere a notoriet\]ii de
70 de procente. Iar pentru curio[i,
nu s-au oferit g\le]i. Nici m\car pi -
xuri.

O.V.: Care ar fi „campania
ideal\ de promovare electora l\”?
Ce me saje ar trebui s\ con]in\ a -
ceas ta?

A.C.: Campania de comunica re
politic\ ideal\ este cea dictat\ de
re zultatul studiilor realizate cu mi -
nimum trei luni înainte de startul
efectiv al competi]iei. Modul de îm -
pachetare a mesajului ]ine de cre-
ativitatea echipei [i de capacitatea
candidatului de a-[i asuma mesa je le
[i imaginea construit\. O campanie
de succes este aceea în care candi-
datul ajunge s\ cunoasc\ personal
pe c`t mai mul]i dintre cei care îi
vor da votul. {i cel mai important
lucru, ]in`nd cont de faptul c\ pro-
dusul politic expir\ în 30 de zile [i
o dat\ cu el [i posibilitatea de a-i
face publicitate electoral\, este ca
alesul s\ nu se opreasc\ din exer-
ci]iul de contact neîntrerupt cu cei
care l-au votat. Pentru c\ peste pa tru
ani, cu foarte mici varia]iuni, a ce ia[i
oameni îl vor vota. Sau nu. Sin gu -
rul lucru care va d\inui, indiferent
de prezen]a sau absen]a din Co le -
giu a domnului sau doamnei De -
pu tat, este G\leata. 

C\t\lin HOPULELE

Nu am stat prea mult
s\ ne punem pro -

ble ma tinerilor care merg
pe strad\ `mbr\ca]i `n
`nsemnele partidului,
`m p\r ]ind pixuri, pli-
ante, chibrituri sau ma -
pe electorale. Le-am
b\gat me reu `n buzu-
nar [i le-am pus l`ng\
telefonul de la buc\ t\ rie,
de-a cur me zi [ul peste o
agend\. Iar bunicii no[ -
tri au [i acum g\le]i cu
fa]a parlamentarului [i
deputatului de pe cole -
giu. Toat\ lumea [tie c\
n-o s\ voteze pentru
mit\ `n culorile partidu-
lui, dar nici nu stric\ s-o
ai pe l`ng\ cas\.

„Cu c`t e mai plin\, cu at`t mai lin va fi drumul spre legislativul ]\rii”

� interviu cu regizorul Alexandru Val Condurache
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OPINIA DE LA CENTRU

Adrian Sobaru e plin de re grete.
La doi ani dup\ ce s-a pr\bu[it pes te
scaunele parlamentarilor adu na]i s\
dezbat\ o mo]iune de cenzu r\, pe 23
decembrie 2010, e mai m\ ci nat decât
decât atunci. Chiar dac\ a spe rat ca
gestul lui s\ schimbe un pic câte un pic
sistemul, Sobaru [i-a dat sea ma c\, de
la nivelul lui, nimic nu poa te schimba.
El [i so]ia lui, M\d\ lina, împreun\ cu
cei doi copii – Ale xia [i C\lin – locui-
esc într-un apar tament în cartierul
bucure[tean Co len tina. C\lin a fost
diagnosticat cu au tism, tentativa de
suicid a tat\lui lui fiind pus\ atunci pe
seama faptului c\ familia nu-[i putea
permite terapiile pentru recuperarea
b\iatului.

„C\lin, la patru an [i jum\tate, nu
vorbea. Pentru el, noi nu eram ma ma [i
tata. Eram dou\ persoane care st\ teau
tot timpul cu el. Primul gest fa]\ de noi
l-a f\cut într-o var\. Eu eram cu trans-
misiile pe litoral [i mi-am adus [i famil-
ia, pentru c\ alt\ vacan]\ noi nu ne per-
miteam. {i într-o zi l-am dus pe C\lin
cu vapora[ul. Era agitat. Când am ie[it în
larg, s-a uitat la noi [i ne-a spus «V\
iubesc!». Era primul lui gest de
afec]iune. Am dat de b\ut la to]i
colegii!”, poveste[te Sobaru. La ter-
apie mergeau cu el când aveau bani. Iar
de cele mai multe ori n-aveau. Dis -
perat c\ nu se mai poate descurca,
Adrian Sobaru a ales s\ se arunce de
la în\l]ime, cu dou\ zile înaintea Cr\ -

ciunului. Gestul lui era îns\ pl\nuit de
câteva luni bune. C\uta doar mo men -
tul.

Electricianul de la TVR poves -
te[te c\ î[i pl\nuise tentativa de suicid
cu [ase luni înainte. Voia s\ se arun ce
în gol când pre[edintele Traian B\ -
ses cu se afla în Parlament. „Atunci
m-a salvat un telefon. A trebuit s\ m\
întorc la cadru. {i m-am mai g`ndit c\
urma ca fratele meu, care locuie[te în
Canada, s\ vin\ acas\. N-a[ fi vrut s\
m\ arunc f\r\ s\-l v\d, pentru c\ ar fi
fost, probabil, ultima oar\ când ne în -
t`lneam”, spune b\rbatul. În toamna lui
2010, fratele lui Adrian Sobaru a
venit în România. Pe 23 decembrie,
electricianul era în direct, la televizor.
La serviciu, nevasta lui, M\d\lina, era
sunat\ s\ mute pe o televiziune de [tiri.
„Am fost [ocat\. Noi acas\ dez b\ team
problemele astea politice, vorbeam
despre ce se înt`mpl\, dar ni cio dat\ nu
mi-a dat vreun semn c\ ar face asta”,
spune M\d\lina. Cu o zi îna in te, fe -
meia î[i s\rb\torise aniversa rea. A dri -
an spune c\ n-au f\cut nimic deo sebit:
„N-am vrut s\ fie chiar de ziua ei. Dar în
noaptea aceea m-am trezit pe la trei
noaptea ca s\ scriu tricoul. {i c`nd m-
am aruncat n-am [tiut ce fac. În momen-
tul acela nu mai eram eu”. „Ne-a]i ciu-
ruit!!! Ne-a]i vândut [i ne-a]i tr\dat.
Ne-a]i ucis viitorul co pii lor. Ne pute]i
lua via]a [i banii, dar nu libertatea!!!”,
a scris Adrian So ba ru cu o carioc\
albastr\ pe tricoul alb. La aproape doi
ani de la acel moment, b\r batul e la fel
de dezam\git [i re cu noa[te: „M-am
aruncat degeaba de la balconul Par la -
men tului. Am cre zut c\ pot schimba
ceva, dar ideea e c\ acum tr\iesc mai
r\u decât atunci”.

Ionela S|VESCU

14

Nu departe de Buze[ti nr. 5, aco lo
unde urma s\ fie amplasat\ o plac\ me -
morial\ pe locul unde Eminescu a tr\ -
it, `n dou\ camere [i hol, `mpreun\ cu
Ve ronica Micle, c`nd a venit `n Bu -
cu re[ti, spre sf`r[itul anului 1882, `n
spa tele unui hipermarket modern, pes-
te drum de Guvernul Rom=niei, se
deschide, parc\ uitat\ de lume, strada
Veronica Micle. 

M-am mutat la num\rul 22, cre z`nd
c\ Veronica nu a fost numai muza poe -
tului, ci deopotriv\ [i a celor care i-au
ridicat un cartier, ascuns `n dosul fur-
nicarului din centru. Locuiesc pe o sca-
r\ trasat\ `n linie, `n mijlocul unui
dreptunghi de blocuri gri, cu multe
fe restre [i tot at`tea u[i de apartamen te.
Nici n-a[ fi crezut c\ peste drum de pre -
mier te po]i sim]i ca `ntr-un cartier de
la marginea Bucure[tilor. Dimi ne ]i le
`ncep `n sunet de picamer, iar zilele se
`ncheie `ntr-un ritm manelist degajat, ca
`n trans\, din ma[inile b\ie]ilor adu -
na]i ciorchine `n parcarea din mij lo cul
blocurilor cu tencuieli scobite de vre -
me. E drept, cei care au beneficiat de aju -
torul prim\riei [i, mai nou, au dat gea -
murile cu toc din lemn uscat pe cele cu
termopan, `[i duc lini[tit via]a `n c\ m\ -
ru]ele numite apartamente, f\r\ a fi de -
ranja]i de ceea ce se petrece peste geam.

De fapt, sunetul tramvaiului vechi
din fa]a flor\riei unor ]igani [i, une-
ori, chiar [i protestele de la gu vern ale
sin dicali[tilor, pulsul viu al societ\]ii,
e tot romantismul de azi al Veronic\i
Mic le. Pe c`nd muncitorii lucrau de di -
minea]a p`n\ seara, pe schelele care
nu puteau s\ te lase indiferent auzin-
du-le huruitul tasant pe creier, mi-am
dat seama c\ cei din blocul de vis-à-vis,

s`nt, oarecum, o categorie mai `ns t\ -
ri t\ de oameni. Au apartamente mai
mari [i fac parte din tagma celor pe
care noi `i numim, conven]ional, „fa mi -
lii de oameni tineri”. N-a[ fi realizat
acest lucru dac\, sear\ de sear\, nu a[ fi
observat cum vecinii mei de peste drum
au un obicei destul de prost de a se in -
forma despre lumea din jur. Ies pe geam
[i, pare-mi-se c\ de plictiseal\ sau
poa te `ntr-un soi de voaiorism accen-
tu at, privesc, uneori cu binoclul, `n a -
par tamentele vecinilor de peste drum.
{i, ce e mai ciudat, `n constitu]ia uno -
ra, privitul s-a dovedit un obicei de-a
dreptul constant [i tabu. 

Mereu m-am `ntrebat ce pot ob -
ser va ei ̀ n blocul din fa]\, care parc\ sta
s\ cad\ cu toate cele zece etaje ale sa -
le. Blocul `n care locuiesc [i eu la [a -
se, al\turi de foarte multi b\tr=ni, pe
care `i g\sesc, invariabil, `n fa]a sc\ rii,
pe dou\ b\nci. Se adun\ ciorchine la po -
ve[ti, fiind gean\ pe tot ce mi[c\. Con-
tabilizeaz\ chipuri noi, b`rfe, `n t`m -
pl\ri. S`nt un fel de „ochii [i urechile
lo cului”. Ei [i c`inii c\rora le dau de
m`n care. ~ntr-o zi, o doamn\ `n v`rs t\,
dar cochet\ (genul de persoan\ care s-a
`ngrijit mai toat\ via]a), mi-a spus,
co bor`nd ̀ n curte: „Mai degrab\ mor de
foame, dec`t s\ [tiu c\ nu am ce s\ dau
de m`ncare la c`ini!”. «Mai bine ajut
un c`ine, dec`t un om» se exprima de
la sine putere, l\s`ndu-m\ s\ me di tez,
mai departe, `n drumul meu. 

Am aflat, apoi, c\ nu are copii.
A[a cum nu are nici vecinul ei de la par -
ter, un b\tr`n care se mi[c\ foarte
greu, ajut`ndu-se de ziduri, [i care las\
`n urm\ o d`r\ accentuat\ de urin\ [i
mizerie.Tr\ie[te `n mizerie, `n primul
apartament de la parter, chiar l`ng\
lift... {i nu cred s-o fi v\zut vreodat\
intr`nd la el pe vecina care-[i hr\ ne[ -
te zilnic maidanezii. 

Diana ROTARU

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

Romantismul de azi al 
Vero ni  c\i Micle

„Ne-a]i ciuruit!!! Ne-a]i vândut [i ne-a]i tr\dat. Ne-a]i ucis viitorul
co pii lor. Ne pute]i lua via]a [i banii, dar nu libertatea!!!”

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

Oamenii micului Paris

� n-a[ fi crezut c\ peste
drum de pre mier te po]i
sim]i ca `ntr-un cartier de
la marginea Bucure[tilor

Andreea ARCHIP este 
redactor la postul de 
televiziune „TVR”

Cine a fost p\rta[ vreodat\ la o
de clara]ie de dragoste `n parc, pe
falez\, `n pia]\, aplecat peste ni[te
car tofi? Un b\rbat pier z`ndu-[i min -
]ile [i url`nd ̀ n autobuz: „Te iu besc,
Vasilico!” sau un domn care ̀ n dru -
mul de la munc\ arunc\ ser vieta
[i se av`nt\ c\tre iubit\, de clar`nd
c`te `n lun\ [i stele? E clar, la noi
iubirea e treab\ de u[i `nchise, se
consum\ acolo acas\, `n dormi-
tor. Nu e loc de ea pe strad\. De
unde ne [i oripil\m c`nd vedem ni[ -
te tineri pup`ndu-se chiar pe buze
[i chiar `ntr-un loc public. 

B\rba]ii care aveau curajul s\-i
cear\ lui Mircea Radu s\ le adu c\
iu bitele ̀ napoi, chiar [i dup\ ce le-au
capsat cu vreo dou\ palme de tan-
dre]e, s`nt ni[te papagali. B\rba tul
ro m=n iube[te mocnit. Dac\ se ma -
ni fest\ are un mare „L” pe frunte
(de la „looser”, „las” sau „las-o bal -
t\!”). C`nd Barack Obama [i-a
`nceput dis cursul c\tre poporul ame -
rican, nu a putut s\-[i uite so]ia. „Nu
a[ fi fost omul care s`nt ast\zi f\r\
fe me ia care a fost de acord s\ se
m\rite cu mine acum 20 de ani.
Michelle, nu te-am iubit nicioda -
t\ mai mult ca acum. Nu am fost
niciodat\ mai m`n dru s\ v\d cum
întreaga Americ\ se îndr\goste[te
de tine”, a spus pre [e dintele ame -
ri can. {i nu e vorba doar de faptul
c\ a fost `n englez\, dar a sunat
ta re bine. Toate femeile din lu me
s-au `nmuiat, poate c\ [i unii b\r -
ba]i s-au uitat pentru o clip\ alt fel
la iubitele lor. 

La noi, iubitele devin so]ii ime-
diat dupa c\s\torie. A]i spune c\
asta e [i ideea! Ei bine, so]ia, `n ]a -
ra noastr\, n-are a face cu o iu bi t\.
Aproape c\ [i dragostea dintre so]i
are o altfel de semnifica]ie, e str`ns
legat\ de sp\latul vaselor [i de c\l -
ca tul pantalonilor. Tot pentru c\ a
fost elevul [colii americane, s\ ra -
cul Mircea, de data asta Geoan\,
a `ndr\znit s\-i spun\ so]iei sale, c\
o iube[te. {i nu oricum, ci `n fa]a
`n tregii Rom=nii. Mare gre[eal\!
A devenit dintr-o dat\ b\rbatul-pa-
pa gal, cel care iube[te ̀ n gura ma re,
care a `ndr\znit s\ le spun\ oame-
nilor c\ nu e ru[inos s\-i adresezi
fe meii tale cuvinte de amor. Ni -
mic mai gre[it. B\rbatul n-are voie
sa iubeasc\ a[a, pe strad\, de fa]\
cu mul]imile, dec`t `n adoles cen ]\!
Apoi, trebuie s\-[i poarte cu m`n -
drie penele de coco[, nu s\-[i pu n\
creasta pe bigudiuri. 

~mi pare r\u c\ nu ne putem iu -
bi femeile tot timpul. C\ persoa-
nele publice, dac\ nu se numesc
Pri goan\, n-ar trebui s\ vorbeas c\
de femei `n public. Chiar, parc\
trebuia s\ schimb\m Constitu]ia.
Eu zic c\ [i ru[inea de a iubi `n
public trebuie incriminat\!

Andreea ARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

Te iubesc,
Michelle!

Mihaela, treci
acas\!

� la noi iubirea e
treab\ de u[i `nchise, se
consum\ acolo acas\, `n
dormitor
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Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 

Diana ROTARU,
Ionela S|VESCU,
Paula SC~NTEIANU,
Andrei UDI{TEANU, 
Lina VDOV~I
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Decembrie
� electricianul a ales s\ se
arunce de la în\l]ime, cu do -
u\ zile înaintea Cr\ ciunului
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Spectacolul „Jubileul”, `n re -
gia lui Radu Beligan, cu Maia
Mor genstern `n rolul principal va
fi prezentat miercuri, 21 noiem-
brie, la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri” din Ia[i.

Pre]ul biletelor variaz\ `ntre
60 [i 80 de lei.

TEATRU

Dintr-o mie de CD-uri

Chiar [i rupturile pot fi ceva fru-
mos atunci cînd s`nt puse pe note mu-
zicale. Cel pu]in a[a demonstreaz\ No  -
rah Jones cu al cincilea s\u album in-
titulat „Little Broken Hearts” – o dra m\
în dou\sprezece melodii în care s`nt cîn-
tate, pe rînd, toate st\rile ce suc ced unei
dezam\giri amoroase. Astfel, compi-
la ]ia începe cu „Good Morning” – o
me lo die cu repro[uri [i multe „de ce-
uri” az vîrlite într-o diminea]\ dup\ o
noap te alb\, continu\ cu „Say Good -
bye” – o scoto cire dup\ explica]ii: „It
ain’t easy to stay in love/ If you can’t
tell lies” (Nu e u[or s\ iube[ti/ Dac\
nu po]i spune min ciuni), ca mai apoi
s\ se treac\ la c\ut\ri de leacuri pentru
inim\ în c`n tece precum „Af ter the
Fall” [i „Tra vellin’ On”. Nu g\ se[ te ast-
fel c\, în „Miriam” se pl\ n u ie[ te
uciderea femeii care i-a furat iubitul:
„Mi riam, you know you done me
wrong/ I’m gonna smile when I take
your life” („Mirian, [tii c\ m-ai r\ nit/
Voi zîmbi cînd î]i voi lua via]a”). ~ns\
ea nu zîmbe[te c\ci, din vi deocli pul
melodiei putem vedea o Norah Jo nes
lipsit\ de orice expresie, stînd sin gur\
într-o canoe cu vîsle p\tate de sîn ge,
în mijlocul unui lac. Asta în timp ce, pe
fundul lacului, Miriam se înea c\
avînd un bolovan legat de pi cioare. Al -
bumul se încheie totu[i cu speran]a ca
totul s\ fi fost doar un vis („All a
dream”). 

Împreun\ cu produc\torul Brian
Bur  ton, cunoscut mai degrab\ ca „Dan -
ger Mouse” („{oarecele Peri cu los”),
No rah Jones las\ deoparte jazz-ul [i
rea li zeaz\ un album indie pop cu
influen]e di fuze de chitar\, acorduri

de tob\ pre s\ rate cu clinchete de vio-
lon cel, pe ritmuri nici rapide, nici
lente. Iar spre deo sebire de albumele
vechi, unde cla pe le pianului erau
ap\sate cu gene rozitate, acum acesta
este doar un in gre dient ce condi-
menteaz\ vocea joa s\, dar me lo dioas\
a cînt\re]ei. Am pren tele l\sate de
Danger Mouse se ob ser v\ mai ales în
„Happy Pills” care aduce foarte mult cu
melodiile de pe ul timul album al for ma -
]iei The Black Keys, produs tot de a -
cesta, dar [i în „Say Goodbye”. 

„Little Broken Hearts” este un al -
bum – poveste, diferit de tot ce a cîntat
pîn\ acum Norah Jones. Iar aceasta,
acu zat\ de mul]i critici cum c\ muzica
ei ar fi plictisitoare, a ie[it din atmosfe -
ra de cafenea ar\tînd c\ pîn\ [i o fat\ cu -
minte poate fi în stare de r\zbunare.

Alexandra FILIP

Cealalt\ fa]\ a Jazz-ului

Norah Jones - „Little Broken
Hearts” (2012)

Cu excep]ia produc]iilor semnate
de regizori ca Woody Allen, multe pe -
licule de dragoste se mul]umesc cu un
scenariu tipic, plictisitor [i u[or de an -
ti cipat. „Seeking a Friend for the End of
the World” („Caut prieten pentru sf`r -
[i tul lumii”) este o comedie romanti c\
previzibil\, `ns\ spre deosebire de al -
tele din specia sa, scenele siropoase
s`nt u[or de digerat, iar cele de come-
die s`nt jucate natural, datorit\ atrac -
]iei care se formeaz\ `ntre cei doi pro-

tagoni[ti.
Povestea se `nv`rte `n jurul lui

Dodge, un func]ionar de patruzeci de
ani care, atunci c`nd afl\ c\ lumea se va
sf`r[i `n dou\ s\pt\m`ni, este p\r\sit de
nevast\, de visele pentru viitor [i ̀ n ace -
la[i timp, de scopul ̀ n via]\. Dar nici vla-
g\ s\ [i-o `ncheie prematur nu are, a[a
c\ ̀ ncepe s\ se plimbe anapoda printr-un
ora[ `mp\r]it `n cei asemenea lui [i cei
care au renun]at s\-[i mai fac\ griji
pentru ziua de m`ine. Asta p`n\ c`nd
intr\ `n scen\ Penny, o t`n\r\ de 28 de
ani cu care, `n urma c`torva coinciden -
]e, Dodge pleac\ `ntr-o c\l\torie pentru
a-[i tr\i ultimele clipe cu cei dragi.

O produc]ie asem\n\toare ar fi
co media dramatic\ Elizabethtown, `n
care s`nt prezente cam acela[i teme [i

momente `n scenariu. C\l\toria cu o
persoan\ str\in\, pe care ajungi s\ o cu -
no[ti mai bine [i `n care s\ ai `ncredere
oar b\, un conflict vechi `n familie [i
a tot prezenta senza]ie c\ termenul li mi -
t\ se apropie rapid de zero. „Caut prie -
ten pentru sf`r[itul lumii” se mai
love[te de un obstacol, l\s`nd impre-
sia c\ toa t\ c\l\toria personajelor e de
fapt inu ti l\, sf`r[itul fiind b\tut `n cuie.
~ns\ toc mai `n acest voiaj const\
farmecul filmu lui.  

Modul `n care interac]ioneaz\
Dod ge [i Penny reprezint\ principa -
le le mo men te de comedie. ~n dru -
me]ia lor `nt`lnesc diferite caractere [i
si tua ]ii care s`nt regizate suficient de
bine `n c`t s\ nu cad\ `n penibil. De la
[oferul care ascunde un secret teribil,

p`n\ la un restaurant, „Friendies”, de
unde nu lip sesc drogurile sau prieteni-
ile „str`n se”. Toat\ prima parte a
peliculei este doar despre drum, l\s`nd
drama [i SF-ul undeva pe bancheta din
spate, ceea ce a fost o alegere bun\ din
partea realizato rilor. Abia `n a doua
jum\tate coloana so nor\ siropoas\,
dar acceptabil\ se re marc\ mai puter-
nic, pentru a acompa nia scenele de
dram\ [i roman]\. 

Care, din nou, s`nt u[or de digerat,
c\ci pe tot parcursul derul\rii filmului
spec tatorii au urm\rit o poveste sim -
pl\, a dou\ personaje care nu caut\
de c`t o ultim\ bucurie `n via]a lor cu
dat\ de expirare.

Paul ANDRICI

Stop cadru Drume]ie cu cronometru

Ca o m`n\ de condimente cu gust
de foc de pe tarabele pie]elor tur-
ce[ti, romanele lui Orhan Pamuk
res pi r\ acela[i aer nemuritor, aprins
[i co lorat cu care s`nt suflate po ve[ -
tile {e herezadei. „Fort\rea]a alb\” e
de par te, totu[i, de-a fi una din cele o
mie [i una de adev\ruri uitate cu
noaptea.

T\ios, ornamentat numai atunci
c`nd vorbe[te de arabescurile unui Is -
tanbul luminos din secolul al
XVII-lea, Pamuk contruie[te po ves -
tea unui italian prins `n str`nsorile
Im periului Otoman `n timpul c\ l\ -
 toriei sale pe mare de la Vene]ia la
Na poli. Un occidental [colit, `n spi -
rit paideic, `n mai toate [tiin]ele [i-n
subtilit\]ile filosofiei europene, t` n\ -
rul e luat prizonier [i `nf\]i[at Padi [a -
hului, copilul de [apte ani care o cu pa,
pe-atunci, tronul t\r`murilor tur ce[ ti.
F\r\ paranteze istorice evidente, au -
torul coase prin fibra ̀ nt`mpl\rilor un
soi de documentar despre „tem ni ]e le
sc`rnave” ale sultanului [i contras -
tul lor cu preaplinul gr\dinilor Pa [ei
[i-a baldachinelor perlate de deasu pra
paturilor ̀ n care ajunge, p`n\ la ur m\,
s\ doarm\. C`[tig`nd `ncrederea con -
duc\torului prin cuno[tin]ele care-i
par acestuia mai degrab\ vr\ji dec`t
lec]ii smulse din atlasuri, italianul
a jun ge slug\ `n grija ~nv\]\torului,
Ho gea. Iar centrul de greutate al

pove[tii se mut\ pe metamorfoza ce lor
doi. T`n\rul european `i `nr\ d\ ci nea -
z\ turcului credin]ele proprii, din as -
tronomie, chimie, fizic\ [i, mai ales,
din suflet. 

Cei doi devin alter ego unul pen -
tru cel\lalt, se occidentalizeaz\ [i se
o rientalizeaz\ deopotriv\, iar transfe -
rul de identitate e pus ̀ n scen\ pe [op -
tite, printre lupte de cucerire [i urgii -
le dureroase ale ciumei. „Am ajuns s\
fiu ca tine”, r\sun\ spaima lui Ho -
gea, l\s`nd cititorului pe mas\, la ve -
dere, cheia de lectur\. Istanbulul lui
Pamuk `[i las\ personajele s\ iu beas -
c\, s\ viseze la arme colosale ̀ m po tri -
va du[manilor [i s\ se risipeasc\. Ro -
manul e unul dintre acele scrieri pe
care le po]i citi chiar dac\ [tii cum se
`ncheie. ~ncreng\turile pove[tii, dia -
logul simplu, onest [i caden]a de jur -
nal te fac s\ ui]i [i s\-l ̀ nve]i din nou,
ca pe-o poezie `nc`lcit\, s\lbatic\ des -
pre cetatea `n care se-nt`lnesc [i se
pre schimb\ estul [i vestul. 

Anca TOMA

� clapele pianului condi-
menteaz\ vocea joas\,
dar melodioas\ 

� produc]ia las\ impresia c\ toat\ c\l\toria persona -
jelor e de fapt inutil\

„Little Broken Hearts arat\,
subtil, o alt\ latur\ a lui

Norah Jones.”
www.guardian.co.uk

Oglinzile
`ntoarse ale
orientului

� au torul coase prin
fibra `nt`mpl\rilor un soi
de documentar
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GEMENI: Din patru co -
legi de camer\ speri ca p`n\
la sf`r[itul anului m\car de

unul s\ scapi. For]\ ai, cu]ite ai, bani de
mituit judec\tori `]i mai trebuie.

LEU: Abia a[tep]i week-
end-ul, s\ plece colegii de ca -
mer\. Nu de alta, dar dac\

mai stai o zi sau dou\ l`ng\ ei, deja te
vezi la Poli]ie, acuzat de crim\.

FECIOAR|: Ai pier-
dut vremea cu nimicuri [i
n-ai mai apucat s\ faci ce

era cu adev\rat important, adic\ urm\ -
rit seriale [i cr`[ming.

BALAN}|: Ai hot\r`t
s\ treci de la tren la mi cro -
buz [i nu ]i se pare cea mai

bun\ alegere din lume. Miroase la fel
de ur`t, dar spa]iul e mai mic.

SCORPION: Vrei ca
[oferii de autobuz s\ condu -
c\ mai repede. Te-ai s\turat

s\ faci o or\ din Copou p`n\ `n Podu
Ro[.

S|GET|TOR: Lapto -
pul t\u a `nceput s\ se dez -
mem breze. Cum nu ai bani

de service, l-ai dus la un coleg de c\min.
Faptul c\ e [i c\m\tar nu prea te bucur\.

CAPRICORN: S`nte]i
unul gras [i unul slab `n ca -
mer\. Ultima oar\ nu [tia]i

dac\ perechea de chilo]i a unuia s`nt de
fapt maioul celuilalt.

V|RS|TOR: De c`nd
te v\d to]i colegii de c\min
sp\l`nd vase la buc\t\rie a

`nceput lumea s\ cread\ c\ e[ti femeia de
servici.

PE{TI: Cum nu prea
bei [i nici nu fumezi, ai reu[it
s\ pui ceva bani deoparte. De

s\rb\tori, `n loc s\ mergi acas\, ai de
g`nd s\ pleci prin Europa.

BERBEC: Ai ̀ nceput de
acum s\ te preg\te[ti pentru
sf`r[itul lumii. Nu mai bei, nu

mai fumezi [i mergi la biseric\ de dou\
ori pe s\pt\m`n\.

TAUR: Te-au tras pe
dreapta ni[te poli]i[ti asear\
[i, spre surprinderea ta, ]i-au

dat o bere. Nu [tii ce era mai puternic,
drogurile tale sau be]ia lor.

RAC: Ai t\i `]i tot trimit
pachete cu m`ncare, dar cum
e[ti cel mai lene[ om `n via]\,

preferi s\-i la[i pe conductorii de tren s\
`mpart\ vinul [i [ni]elele.

~n timp ce fotbalul rom=nesc era
luat la puricat, [i, dup\ ce tunurile
„ma rilor” impresari au fost scoase
la iveal\, condamn\rile cu exe cutare
au `nceput s\ curg\ `n va  luri,
Zlatan Ibrahimovic m`n ca. Luase
cina luni sear\, f\r\ ie[it `n ora[, cu
un masaj [i eventual c`teva ore
petrecute `n jacuzzi. Se pre g\ tea,
lini[tit, pentru confruntarea ami  ca l\
dintre na]ionala Angliei [i a Sue  -
diei, c`nd Steven Gerrard, unul
din tre marii c\pitani ai fotbalului
en glez, urma s\ s\rb\toreasc\ cea
de-a 100 selec]ie `n tricoul britanic.

Numai c\ miercuri, 14 noiem-
brie, Gerard avea s\ p\leasc\. ~ntr-un
exemplu de virtuozitate fotbalisti c\
cum nu s-a mai v\zut demult (unii
zic chiar niciodat\) pe arenele din
toa t\ lumea, Zlatan a b\tut de unul
sin  gur Anglia. {i nu oricum. A `ns -
cris patru goluri pentru Suedia, ul -
ti mul dintre ele fiind o foarfec\ lo -
ba t\ de la aproape 30 de metri. De
mier curi, Zlatan a devenit un fel de
Chuck Norris al fotbalului, glu -
me le `n le g\ tur\ cu acesta `ncep`nd
s\ curg\ g`r l\. „Cum s\ fie acestea
cele mai in cre di bile goluri dac\ nu
s`nt ale mele?” posteaz\ de cinci
zile, pe YouTube, un utilizator
„Zla   tan Ibrahimo vich” la toate fil-
mu le]ele din categoria cele mai
frumoa se, superbe, imposibile,
difici le goluri.

~ns\, indiferent de c`t de fru-
moa  s\ ar fi fost seara pentru sue -
dezi, mier curi trebuia s\ fi str\lucit
Ger rard. Fotbalistul englez are una
din tre marile calit\]i care le lipsesc
ju c\torilor din `ntreaga lume: cons-
tan]a. Cu el la mijloc, Liverpool s-a
mi[cat `ntotdeauna ca un motor cu
pistoanele bine unse. ~ns\ cel mai
mare regret al lui Gerrard este c\ nu
a cucerit nici un trofeu notabil cu
na]ionala Angliei. Au fost gene ra ]ii
`naintea lui cu fotbali[ti de talie mon -
 dial\, care au c`[tigat nenu m\ rate
trofee, dar c\rora le lipsea un me -
tro nom la mijlocul terenului. Iar dup\
ce a ap\rut Gerrard, au disp\rut cu -
 pele. 

De aceea englezii sperau c\ `n
a cest meci pot s\-l omagieze. Chiar
dac\ s-a jucat ̀ n Suedia, aceast\ vic -
 torie urma s\ `i fie dedicat\ ju c\ to -
ru  lui lui Liverpool. Suporterii vo iau
s\-i `nm`neze coroana pe care, `n ini -
mile lor, demult i-au a[ezat-o pe
cre[tet. Dar, de miercuri `ncoace, to]i
laurii s-au oprit `n Suedia.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

~n umbra
succesului

� Zlatan a `nscris patru
goluri pentru Suedia

„Seeking a Friend for the End
of the World” (2012)

Regia: Lorene Scafaria
Gen: comedie romantic\



~n cafenea e at`t de mult\ lume,
`nc`t dac\ cineva s-ar `mpiedica din
gre[eal\ [i ar deranja dou\ mese, de
la tot pe-at`tea ar trebui s\ i se `ntind\
o m`n\ de ajutor. {i, odat\ ridicat, cel
c\zut ar observa c\ `ntr-un col], spre
ferestre, e `ndreptat un re flec tor [i s`nt
curio[i de toate v`rstele care mai
arunc\ din c`nd `n c`nd o privire `ntr-a -
colo. ~nc\ e devreme, a[a c\ fiecare
mai comand\ c`te un ceai, o bere, ni[ -
te nachos cu sos picant sau un cocktail,
iar cei doi b\ie]i de la bar nu mai con -
te nesc din feliat citrice [i rupt frunze de
ment\. 

Muzica, ce p`n\ atunci nu se dis-
tingea oricum de p\l\vr\geala a prin -
s\, e domoal\, la fel ca luminile [i ̀ n de -
cor intr\ actorul Eduard Sandu, cu un
microfon dat dup\ ureche. Dez n\ d\j -
duit, anun]\ c\ microfonul nu merge

[i ̀ [i decaleaz\ vorbele ce par doar ros -
tite, fa]\ de ce se aude `n `nc\pere,
d`n du-i c`teva b\t\i de cap celui de la
butoane.  

Mai `nt`i face o scurt\ trecere prin
`ntreb\rile care au interesat dintot-
deauna omenirea, [i se opre[te pu]in
la „a fi sau a nu fi?”, pe care o nu me[ -
te „mai sim pl\”. Dup\ care, merge la
varian ta proprie „a lua sau a nu lua?”,
acu z`n du-l pe Shakespeare c\ „ne-a
l\sat-o nou\ pe aia cu mai multe b\t\i
de cap”.    

~n continuare, noteaz\ `ntr-o list\
imaginar\ vreo dou\zeci de r\spunsuri
la „ce se ia” [i „ce nu”. Astfel afli c\,
uneori, „e bine s\ iei [pag\”, dar dac\
mergi pe acest f\ga[ s-ar putea s\ nu te
bucuri de ultima variant\ a lui „ce se
ia” - „trai lipsit de agita]ie”. 

Paia]a ro[covan\
Apoi, pentru a-i asigura pe cei

care au poposit c\ se afl\ unde trebu ie,
recunoa[te c\ ̀ n calitate de ventriloc nu
ar fi putut s\ vin\ singur, iar dintr-o
valiz\ `l scoate pe Romeo. O p\pu[\
cu un dinte ie[it proeminent ̀ n fa]\, ̀ m -
br\cat\ `ntr-un costuma[ alb-negru `n
carouri [i pe cap cu o bandan\ ca de
pirat. Prichindelul `l `ntreab\ „unde
s`n tem aici?” [i `ntre cei doi se leag\ o
discu]ie, iar din flec\reala lor se poa te
observa c\, de[i se cunosc de ceva vre -
me, tot mai au c`te ceva de povestit de
c`nd s-au v\zut ultima dat\. Pus pe [o -
tii, Romeo vrea s\ [tie „la ce se uit\
toa t\ lumea”, [i chiar dac\ replica p\ -
pu [arului e „pentru a te cunoa[te”, ma -
rio netei nu-i convine r\spunsul, [i ̀ ncepe
s\-i strige c\ nu se pricepe `n ceea ce
face, fiind sigur c\ toate privirile s`nt
a]intite asupra gurii lui Edi.

~ncuraj`ndu-l fiindc\ are emo]ii,
Edi `i sugereaz\ „omule]ului” s\ [i-i
i ma gineze pe to]i ̀ n lenjerie intim\ pen -
tru a mai sc\pa pu]in de trac. Numai c\
micu]ul se `ngroze[te [i `ncepe din nou
s\ urle, „unii n-au chilo]i!”, `n tor c`n -
du-[i ochii `n anumite direc]ii prin ca -
me r\. Parc\ expu[i, dintre cei `n vi nu i]i
se mai g\sesc c`]iva curajo[i care s\-i
arunce c`te un „a[a e!” sau „de unde a
[tiut?”, st`rnind [i mai multe r`sete. Nu -
mai c\ pi]ig\iatul nu uit\ de ce a venit
[i tot rotindu-[i capul `ncearc\ s\ g\ -
seas c\ pe cineva care i-ar accepta ce re -
rea `n c\s\torie. Intr\ pu]in `n panic\ [i

`ncepe s\ [u[oteasc\ cu p\pu[arul, pe
care-l roag\ s\-l deghizeze [i c\ruia `i
]ip\ „mai repede c\ m\ vede”. Cu o
p\ l\riu]\ oranj de plaj\ [i ochelari de
soa re pe nas, e `ntrebat de cine se as -
cun de, [i, dac\ ar fi rud\ cu Pino cchio,
lui Romeo i s-ar fi lungit de mult nasul,
fiindc\ `n sal\ se afl\ „nevasta mea”.  

Socotind c\ ar fi vremea s\ ne lu\m
r\mas bun, Edi `i transmite p\pu[ii c\
tre buie s\ se `ntoarc\ `napoi `n valiz\
[i c`nd `l mut\ `ntr-acolo, cei doi se
iau la har]\, d`nd impresia c\ s-ar lupta. 

Din graiul juc\riilor
Comediantul `[i alege un alt asis-

tent, pe care `l roag\ s\ r\m`n\ ne mi[ cat
[i cu privirea `nainte, c`t\ vreme `i pu -
ne acestuia o gur\ fals\ dat\ cu ruj ro -
[u [i o peruc\ neagr\. Ne[tiind prea bi  -
ne `n ce s-a b\gat, Andrei, noul com-
pli ce `ncepe s\-[i mi[te f\r\ voie bu ze le
[i s\ fac\ afirma]ii ce nu-i apar]in, spre
amuzamentul publicului. A[a prinde s\
gl\suiasc\ marioneta uman\ c\ de fapt
s-ar numi Monica [i `i plac „aproape

to]i b\rba]ii din aceast\ sear\”, ba chiar
ar vrea s\ danseze. Cer`ndu-i-se ex pli -
ca]ii `n leg\tur\ cu ce-ar avea prietena
sa de zis, acesta recunoa[te c\ „ea nu
[tie”, iar pentru a nu ajunge s\ jig neas -
c\ pe cineva, ventrilocul se opre[te. In -
vit\ al]i trei amatori `n spa]iul im pro -
vizat al scenei, c\rora le promite „vou\
nu v\ voi b\ga nimic `n spate”, [i `n -
ce pe s\-i controleze cu pi[c\turi de
um\r. Dar, c`nd unul dintre b\ie]i nu se
descurc\ prea bine, e trimis la loc [i `n -
cepe un dialog doar `ntre domni[oara
c\ reia `i asociaz\ un glas gutural [i t` -
n\ rul pi]ig\iat.   

Furios c\ l-a ascuns pe Romeo, un
b\ie]el cu ochelari rotunzi asemenea
lui Harry Potter ̀ l trage pe tat\l s\u de
buzunarul sacoului atunci c`nd acesta
opre[te s\-i str`ng\ m`na lui Edi. Iar
c`nd comediantul `[i adun\ valizele,
ba te din picioare [i `i cere socoteal\,
„sper c\ ai de g`nd s\ ̀ l mai la[i a fa r\”. 

M\d\lina MORARU

~n vremuri mai vechi, nu era u[or
s\ pui m`na pe o medalie, care se acor-
da `n special solda]ilor ce v\rsau s`nge
pentru patrie, fiind uneori [i pri mele
cerin]e trecute `n lis ta de sarcini.
Acum `ns\, un videoclip cu imagini
bizare [i un dans de a ce la[i calibru cu
Macarena s`nt tot ce ai ne voie pen tru
a ajunge `n gra]iile mini s trului culturii
din ]ara natal\. C`n t\ re ]ul sud-coreean,
Park Jae-Sung, cunoscut mai bine
drept Psy, a devenit re cent o vedet\
interna]ional\ dup\ ce ultima sa pies\,
Gangnam Style, s-a transfor mat `n
hit, iar clipul care a acompaniat
melodia a devenit unul dintre ce le
mai populare materiale de pe In ter net,
str`ng`nd aproape 760 de mili oa ne de
vizualiz\ri doar pe YouTube.

Ministrul Culturii sud-coreean i-a
a cordat recent lui Psy medalia Or di nul
Okgwan, prin care ]ara i-a recunoscut
oficial beneficiile culturale aduse t\ r` -
mului natal. ~n urma unei declara]ii
date de un oficial al ministerului, artis-
tul a primit aceast\ distinc]ie de oa rece

„a f\cut celebru cartierul Gang nam
[i a sporit interesul lumii pentru Co re -
ea de Sud”.

Nici dansul inventat de artist nu a
fost trecut cu vederea, interpretul fiind
invitat la institu]ia de `nv\]\m`nt su pe -
rior britanic\ Oxford, unde pentru c` -
te va ore a fost profesor. La cursul a ces -
tuia, aproximativ 20.000 de  studen]i
au umplut sala `n care „profesorul”
[i-a ]inut lec]iile de dans. Psy, `ns\, a
mai avut ceva experin]\ `n slujba sa
provizorie dup\ ce, cu aproximativ o
lun\ `nainte, secretarul general ONU,
Ban Ki-Moon, a `ncercat [i el s\ c\ l\ -
reasc\ un arm\sar imaginar, `ntocmai
cum o face interpretul `n videoclip.
Du p\, oficialul a denumit c`ntecul drept
„o for]\ pentru pace mondial\”. Fra -
za ar putea avea o anumit\ `n sem n\ -
tate, dup\ ce p`n\ [i directorul e xe cu -
tiv de la Google, Eric Schmidt, [i
prim-ministrul britanic, David Ca me -
ron, au dansat pe c`n te cul Gangnam
Style.

Ultima distinc]ie adus\ lui Psy a

fost la evenimentului MTV Europe
Music Awards, unde a primit premiul
pentru cel mai bun clip, fiind de a se -
menea [i primul sud-coreean care a
c`n tat la gala interna]ional\. Chiar
dac\ este sau nu un steag al p\cii, unii
au `n ce put s\ foloseasc\ melodia ca
pre text de ceart\. Dup\ ce artista Lady
Gaga a refuzat s\ c`n te al\turi de Park
Jae-Sung, Ma don na, care `n urm\ cu
ceva timp a criti cat-o pe cea dint`i, s-
a urcat pe scen\ al\turi de sud-coreean
[i a dansat cu foc pe ritmurile piesei. 

Paul ANDRICI 
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„Gangnam Style”, predat la Oxford
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Ia zi, Romeo, care-i prietena ta?

� Edi `i sugereaz\ „omule]ului” s\ [i-i i ma gineze pe to]i `n lenjerie intim\ � Andrei,
noul compli ce, `ncepe s\-[i mi[te f\r\ voie bu ze le [i s\ fac\ afirma]ii ce nu-i apar]in

V\ ar\t eu cultur\!

� directorul e xe cu tiv al companiei Google, Eric Schmidt,
[i prim-ministrul britanic, au dansat pe melodia lui Psy

S`mb\t\ seara, pre] de trei sferturi de ceas, r`setele
s-au auzit din Cafeneaua Maideyi p`n\ sus, pe

`n treg Copoul. Iar din `ngr\m\deala de suflete, cel
care ne-a amuzat cel mai mult n-a fost singur.
Ventrilocului Eduard Sandu i-au stat al\turi p\pu[a
R e mus, dar [i c`]iva spectatori mai curajo[i ce au
„ur cat” pe scena improvizat\. N-a lipsit nici lec]ia de
p\pu[\rit, pe care comicul ne-a oferit-o [i a[a am
`nv\]at cum s\ `i facem la r`ndul nostru pe al]ii s\
chicoteasc\ folosind doar o [oset\.  

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

Dac\ e[ti student, [i mai ales la
„Cuza”, este pu]in probabil s\ nu
fi a uzit niciodat\ de fast-food-ul
„La Balena”. Iar dac\ mai stai [i în
com plexul Titu Maiorescu, unde
este si tuat, atunci cu siguran]\ ai
trecut pe acolo. Sau l-ai folosit
m\car ca punct de întîlnire. 

Este, evident, genul de local
„pe buzunarul studentului”: b\ u turi
calde cu pre]uri între 1 [i 3 lei, se nvi -
[uri nu prea gustoase, dar s\]ioase,
de serturi, snacksuri [i sucuri. Nu
al cool, nici ]ig\ri. Iar de mai vrei la
ca fea un plicule] de zah\r or o cu ti e
de lapte, pe astea le pl\te[ti separat.
Nu-i mare pagub\ c\ci te ajung toa -
te mai pu]in de un leu. Ajungi aici în -
tre dou\ cursuri, cînd nu merg a ra -
ga zele în c\min sau cînd un proiect
trebuie lucrat. Asta în cazul în care ai
noroc s\ g\se[ti o mas\ liber\, c\ci
„La Balena” este mereu plin. Astfel
c\, dac\ nu vii aici în timpul cur su -
rilor, va trebui s\ te mul ]u me[ti cu
terasa. Bineîn]eles, pîn\ nu vine ge rul.

Denumirea „La Balena”, pen-
tru cine nu cunoa[te, vine de la fîntî -
na artezian\ construit\ în forma ma -
miferului ce se afl\ în parcul din
fa]a localului. Iar aceasta este sin-
gura leg\tur\ c\ci, în privin]a di men -
siunilor, în Balen\ te sim]i mai de -
gra b\ ca în burta unui pe[te. S\ zi -
cem, o sardin\. Cele opt mese [i sca -
unele stau aproape lipite unelele de
celelalte astfel c\, în jum\tate de or\
cît mînînci un sanvi[ [i bei o cafea,
afli despre moduli de gîndire econo -
mic\, filosofie, cum a fost seara tre -
cut\ la karaoke sau ce profi mai s`nt
blama]i prin facultate. Iar toate as tea
le auzi f\r\ probleme chiar din ce l\ -
lalt col] al localului. Nu prea în ca pe
vorba de intimitate nici cînd ni me -
re[ti locul gol, pere]ii din sticl\ ex pu -
nîndu-te privirilor de afar\. 

Dac\ nu e[ti amator de muzic\
co mercial\, s-ar putea ca urechilor
tale s\ nu le prea priasc\ aici. Pen tru
c\ boxa neagr\ de deasupra fri gi -
de rului difuzeaz\ mai mereu hituri
de la Kiss FM. Astfel c\, exist\
riscul s\ pleci de aici fredonînd,
f\r\ voia ta, „la caii verzi pe pere]i...
caii verzi pe pere]i”. 

Alexandra FILIP

La cafea, î`n cutia cu sardine
� denumirea vine de la
fîntî na artezian\ din par-
cul din fa]a localului

Ecoul poznelor care au `nsseenniinnaatt   IIaa[[uull

Localul Troian


