
Actualitate

Ordonan]a care pune
Intactul pe ran\ 
� despre hot\r`rea Guvernului

care a limitat atribu]iile 

CNA-ului au comentat {erban

Pretor [i jurnalistul Br`ndu[a
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Cine ne hr\ne[te bucuriile 
� de-at`tea probleme [i prilejuri

de oftic\ aproape c\ am pierdut

gustul fericirilor adev\rate

� oamenii mai am\r`]i ca noi ne

dau puterea s\ ne g\sim rostul
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Noii reziden]i [i-au ocupat
posturile 
� rezultatele examenului s-au

afi[at joi, 29 noiembrie 

� `n centrul universitar ie[ean

au fost 944 de candida]i
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Acum 17 ani, toat\ lumea s\rb\torea ie [i rea
din sistemul cvasi-monoteist ̀ n care TVR-urile
erau singurele posturi din care se putea `n  -
frup ta publicul larg,  ancorat `nc\ `n paradigma
totalitarist\. Lansat cu prilejul zilei na]ionale,
PRO TV-ul a fost ca o gur\ de aer proasp\t,
di ferit de orice a mai v\zut un rom=n p`n\ la
vre mea aceea. Era dinamic, viu [i parc\ des -
chi dea o u[\ spre lumi neb\nuite. Cel pu]in
pen tru un copil de vreo zece ani sau mai pu -
]in, n\scut ̀ n preajma revolu]iei. ~ns\ nu era sin-
gurul. A urmat [i avalan[a de posturi, care mai
de care, pe ecranele bombate, ce au umplut ca -
pacitatea de memorare a televizoarelor cu tub ca-
todic din vremea aceea. Totul era fermec\tor,
plin, netradus, liber [i fascinant de descoperit. 

~n paralel, societatea a `nceput s\ prind\
tot felul de col]uri [i dimensiuni, televiziunea
de venind noul Colosseum al `nfrunt\rilor po -
li tice cu scopul c`[tig\rii opiniei publice de o
par te sau de alta. A[a c\ [i organismul de re -
gle mentare a vie]ii pe sticl\ a ̀ nceput s\-[i ca pe-
te sensul, `n calitate de arbitru. Consiliul Na  -
]ional al Audiovizualului (CNA) a `m pli nit,
`n 2012, 20 de ani de activitate. De curs ̀ n care
a fost contestat, acaparat de publi citari [i siluit
politic. ~ns\ a r\mas s\ ridice steagul ro [u, ca la
`ntrecerile de Formula 1, c`nd lu cru rile au luat-o
razna pe ecranele care, cu vremea, au devenit
ele ̀ nsele de[tepte, dar supuse multor variabile.

CNA-ul a crescut odat\ cu democra]ia [i
cu televiziunea din Rom=nia, de la public la
privat, de la analogic la digital, de la dicta tu -
r\ la democra]ie, trec`nd prin tot soiul de furci
caudine ale tranzi]iei, care i-au [tirbit ceva din
aura de arhanghel al drept\]ii. Cu toate acestea
s-a ]inut tare. P`n\ s\pt\m`na trecut\, c`nd a
fost sacrificat printr-o Ordonan]\ de Urgen]\
a Guvernului Ponta, de dragul alegerilor de
anul acesta. Nu a fost `ns\ doar el schilodit, ci
[i `ntreaga industrie media, cu publicitari cu
tot, cu norme [i cu libert\]i. Astfel, ne putem
a[tepta de-acum `nainte ca pe ecranele plate s\
se perinde p\ruieli ̀ n direct, flegme pe o braz, slo-
ganuri `ndesate `n gur\ [i aruncate `ntre ochi. {i
ca instiu]iile media s\ `nceap\ s\ produc\ ele
`nsele reclame la detergen]i, renun]`nd de tot la
jurnali[tii pe care oricum nu i-au pl\tit cu lunile.

La 17 ani de la inaugurare, PRO TV-ul
nu mai face nici o diferen]\, `n afar\ de a sta-
bi li cine este lider de audien]\ la difuzarea fil -
me lor de ac]iune. Antenele lui Dan Voi cu les -
cu au venit din urm\ cu noua dictatur\ – ei de -
cid ce apare despre USL `n mediile audio-vi -
zua le, l\s`nd [i mass-media [i publicitarii s\ `[i
numere banii `ntr-o alt\ formul\ economi c\.
Pentru publicul trecut de 25 de ani, femei [i b\rba]i
deopotriv\, Antena 3 este noul lider cu sintezele
ei, virulente, violente, aprige, `n cin se, propa-
gandiste, ocup`nd parc\ tot aerul din tre tastele
telecomenzii. {i are voie s\ fie sanc]ionat doar
du p\ un proces ce s-ar `ntinde, ca la noi, mai
bine de doi ani. 

~n paralel, furnizorul de cablu Digi `[i fa ce
de cap. Scoate [i bag\ posturi `n gril\ cu non [a-
lan]\, [tiind c\  are  aproape jum\tate din pu -
blicul ]\rii la m`n\ cu abonamente ieftine la
In ter net, transform`nd peisajul celor peste 80
de posturi `ntr-unul monoton, tradus, `n care
pu bli cului spectator nu-i r\m`ne nimic de ales
sau de decis. A[a c\, de ziua na]ional\, este
justificat s\ ne ̀ ntreb\m dac\ televiziunea mai
are de s\rb\torit ceva ̀ n afar\ de dictatura care
o sap\. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Tablet\
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De la aplicarea Legii Educa]iei Na]ionale din fe -
brua rie 2011, ciclul al III-lea din `nv\]\m`ntul supe-
rior din Rom=nia, pe sistemul Bologna, s-a blocat com -
plet. ~ncep`nd cu bursa de doar 734 de lei, departe de
a fi atractiv\ pentru doctoranzi, p`n\ la `nghe]area
sistemului de remunerare a coordonatorilor [i a nou-
`nfiin]atelor comisii de `ndrumare, tinerii cercet\tori
aleg mai degrab\ s\ `[i ob]in\ titlul peste hotare.
~ns\, dup\ ce anul universitar anterior cadrele di -
dac tice coordonatoare de doctorat nu au fost pl\tite
de loc pentru genera]ia de studen]i care a intrat `n
sis tem `n 2011, `ncep`nd cu luna decembrie activi-
tatea acestora ar putea fi remunerat\. 
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DOSAR La mila birocra]iei

O femeie salut\ grupul, ur`ndu-le tinerilor „S\ ave]i noroc, copii!”

� mereu, c`nd veneam,
aduceam c\r]i

paginile 8 — 9

S\ `ntorc spatele României ar `nsemna
s\-mi `ntorc spatele mie `nsumi

Televiziunea,
f\r\ c`inele 

de paz\

interviu cu istoricul 
[i politologul 

Dennis Deletant

Cum mi-am petrecut
debutul studen]iei 
�unele dintre facult\]i de-abia

acum [i-au g\sit s\ scoat\ bobocii

la distrac]ie

� la balul celor de la Electronic\

s-a f\cut pantomim\ pe „Foaie

verde cinci chiperi” [i pe

„Gangnam style” pagina 4

~nv\]\m`ntul superior românesc
[i-a `nghe]at doctoratul 

Alba Iulia 
[i-a chemat fiii

r\t\citori
� de 1 Decembrie, `n capitala Marii Unirii, studen]ii basarabeni au r`s, au
c`ntat, s-au bucurat [i au strigat mai cu patos dec`t cei români � tinerii de
peste Prut au format un tricolor uman [i apoi s-au prins `ntr-o hor\
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Medici la `nceput de carier\
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~n coloan\,
adunarea

Vineri, pe 7 decembrie, A so cia -
]ia Tehnic\ de Formare Pro fe sio -
na l\ TEACH ING va organiza a
[ap tea edi]ie a balului caritabil „Un
Colind pentru Un Z`mbet”.  E ve ni -
men tul va avea loc ̀ n Club For Fun,
`ncep`nd cu ora 20.30, scopul aces-
tei ac]iuni fiind de a str`nge fonduri
pentru copiii cu o situa]ie material\
precar\ din Ia[i. „Fa]\ de edi]ia de
a nul trecut, num\rul de copii pe ca -
re vrem s\ `i ajut\m este mai mare.
De la 51 c`]i au fost `n 2011, acum
a vem un obiectiv de 90 de copii” a
declarat Marcel Motruc, membru
al TEACH ING. Copiii care vor be -
neficia de acest sprijin au fost se -
lec ta]i `n colaborare cu Direc]ia Ge -
neral\ de Asisten]\ Social\ [i Pro -
tec]ia Copilului Ia[i. 

Cu prilejul balului se vor orga-
niza c`teva jocuri care vor fi premia -
te cu pachete de produse IT, mani-
fest\ri printre care se vor num\ra [i
o serie de concursuri de ka ra oke [i
dans dar [i un concert de colinde.
„Vom c`nta noi, cei de la TEACH
ING [i vor participa [i cei din corul
de la ASCOR, `m preun\ cu al]i invi-
ta]i, precum in ter pretul de muzic\
folk Drago[ Pa ra schiv” a completat
Marcel Motru. 

De asemenea, tot vineri se va
organiza [i o tombol\ la care se va
putea participa doar prin donarea unei
juc\rii, obiectele str`nse urm`nd s\
ajung\ la co piii ne vo ia[i. Premiile de
la tombol\ [i de la concurs vor con-
sta `n cadouri primi te de la sponsorul
principal, PC Point.

Iulian B~RZOI

S\pt\m`na trecut\ s-a definitivat si -
tua]ia absolven]ilor de la U ni ver si ta tea
de Medicin\ [i Farmacie „Gri go re
T. Popa” (UMF) din Ia[i care au sus -
]inut a nul acesta examenul de reziden -
]iat. Conducerea Comisiei locale de re -
zi den]iat a publicat joi, pe 29 noiem-
brie, rezultatele fi nale, iar duminic\, 2
de cembrie, a a vut loc repartizarea can-
dida]ilor ad mi[i pe locurile [i posturile
dis ponibile `n or dinea mediilor ob ]i nu -
te la examen. 

La specializarea Medicin\ Ge ne -
ra l\ au fost  647 de candida]i, din care
565 au promovat, ob]in`nd pes te 60%
din nota maxim\ ob]inut\. ~n centrul u -
ni versitar ie[ean, cel mai mare punctaj
a fost de 938 de puncte, iar cel minim
de 562,8 puncte, iar procentul de pro-
movabilitate a fost de 87,3%. ~n do me -
niul Medicin\ Den ta r\ s-au `nscris 225
de candida]i din ca re au promovat un
procent de 90,2%, adic\ 203. Aici punc -
tajul cel mai bun a fost 856, iar mini mul
de 513,6 puncte. La Farmacie, procen -
tul de promovabilitate a fost cel mai ma -
 re, 67 din cei 72 de candida]i ̀ n scri [i re -
u[ind s\ ob]in\ nota necesar\, `ntre 809
[i 485 de puncte.

~n urma examenului sus]inut de cei
944 de candida]i du mi ni c\, pe 25 no -
iembrie s-au depus 25 de contesta]ii la
UMF pe toate cele trei domenii, prin ca -

re s-a solicitat rescanarea grilelor de
examen. Astfel, pentru domeniul Me -
di cin\ Dentar\ s-au anulat do u\ `n tre -
b\ri, baremul pentru celelalte dou\ spe -
cializ\ri r\m`n`nd acela[i. „E xamenul s-a
desf\[urat f\r\ probleme. Au existat,
`ntr-adev\r, aceste contesta ]ii, care s-au
solu]ionat prin reevalua rea grilelor. Co -
mi sia profesional\ a sc\ pat din ve de re
a numite aspecte `n ceea ce prive[te for -
mularea a dou\ `ntreb\ri de la Me di ci -
n\ Dentar\, drept pentru care acestea au
fost anulate pentru to]i candida]ii, iar
punctajul maxim a fost re cal culat. La
Medicin\ General\ au fost 1,7 candida]i
pe loc [i post, 3 la Me di ci n\ Dentar\ [i
2,05 la Farmacie”, a de cla rat prof.
univ. dr. Maria Sta ma tin, pre [edintele
Comisiei locale de re zi den ]iat.

Repartizarea pe locuri [i posturi a a -
 vut loc duminic\, de la ora 9.00, `n A u -
la Magna „George Emil Pa la de” a
UMF. ~n Ia[i au fost disponibile 516
lo curi [i posturi pentru cei promova]i
la Medicin\ General\, doar 69 de
locuri pentru cei de la Medicin\ Den -
tar\ [i 35 de locuri [i posturi la Far -
macie. Lo cu rile [i posturile r\mase ne  -
ocupate `n ur  ma exprim\rii op ]iu nilor
de c\tre candida]ii prezen]i nu se vor
putea redistribui [i vor fi ocupate prin
urm\torul concurs de reziden]iat. 

Anca TOMA

� rezultatele examenului s-au afi[at joi, 29 noiembrie
� `n centrul universitar ie[ean au fost 944 de candida]i 

Noii reziden]i [i-au ooccuuppaatt   ppooss ttuurr ii ll ee

Cea mai mare concuren]\ a fost la Medicin\ Dentar\, 
de trei pe loc

Departamentul de Cercetare
In  ter disciplinar\ `n Domeniul {ti -
in]elor Socio-Umane de la U ni ver   -
si tatea „Alexandru Ioan Cu za”
din Ia[i (UAIC) a organizat joi, 29 no -
iembrie, `n Sala Ferdinand a 
Cor pului A o dezbatere care a ur m\ -
 rit for marea intelectual\ a istoricului
[i fi lo sofului Ioan Petru Cu li a nu. 

Activitatea a fost coordonat\ de
Daniela Dumbrav\, cercet\tor post-
doctoral la Institutul de Istorie a
Religiilor al Academiei Rom=ne
din Bucure[ti care a vorbit despre
perioada `n care Ioan Petru Cu li a -
nu a studiat la [coala din Milano [i
des pre rela]ia dintre discipol [i ma es -
trul s\u, Ugo Bianchi.  Aceasta a fost
relevat\ prin 66 de scrisori redacta te
de cei doi, care vor fi integrate `ntr-
un volum. „Documentele prilejuiesc
o lectur\ a faptelor reale, a unei le g\ -
turi dintre Culianu [i Ugo Bianchi, a
c\rei miz\ este dezvoltarea inte lec tua -
l\ a celui dint`i. Culianu a `nv\]at, `n
cele din urm\, s\ se despart\ de is to -
ria religiilor [i astfel a devenit un om
interesat de istoria ideilor”, a subli ni at
cercet. dr. Daniela Dumbrav\.

~n prima parte a conferin]ei, pa tru
reprezentan]i ai Centrului de stu dii
biblico-filologice „Monumenta Lin -
g uae Dacoromanorum” al UAIC
au prezentat mai multe lucr\ri reali -
zate `n cadrul centrului de cerce ta -
re. Dintre acestea au fost men ]io na te
publica]ia [tiin]ific\ anual\ „Bi bli cum
Jassyense”, cea de-a doua edi]ie a vo -
lumului „Probleme capitale ale ve chii
limbi rom=ne literare”, de Gheor ghe
Iv\nescu [i „Anuarul de lingivisti -
c\ [i istorie literar\” publicat la
Editu ra Academiei Rom=ne, Fi li a -
la Ia[i. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Balul cu daruri
inginere[ti

Din scrisorile lui Ioan
Petru Culianu

Academicianul Solomon Mar cus
a fost prezent la Ia[i pentru a sus]ine
o conferin]\ cu titlul „Metafora: Un
lux sau o necesitate?”. Aceasta a a -
vut loc joi, 29 no iem brie, la Bi blio -
teca Central\ Universitar\ „Mihai
Eminescu” (BCU) din Ia[i, `n ce p`nd
cu ora 18.00 [i a fost moderat\ de
conf. univ. dr. Mi na-Maria Rusu de
la Universitatea Apollonia.

Solomon Marcus [i-a `nceput ex -
punerea cu men]iunea c\ „problema
pe care am ales-o, cea a metaforei es -
te una pe c`t de pasionant\, pe at`t de
dificil\”. Acesta a punctat faptul fap-
tul c\, a[a cum „poezia este un lux, pu -
tem deduce `n mod natural c\ [i me  -
ta fora este unul. Pe de alt\ parte, un loc
comun este de a spune c\ limbajul
este un cimitir de metafore moarte”.
De asemenea, academicianul a eviden -
]iat ideea c\ prospe]imea unei me ta -
fo re dureaz\ pu]in, dar c\ aceast\ fi gu -
r\ de stil a adus o schimbare importan -
t\ `n secolul trecut `n `ntreaga termi-

nologie matematic\. Prezentarea a con -
tinuat prin formularea unui r\s puns
la `ntrebarea „De unde se hr\nesc me -
taforele?”, prilej cu care invitatul a
ex plicat c\ „noutatea provine din a l\ -
turarea unor fenomene din lumi di fe -
ri te”.

La finalul conferin]ei, Solomon
Mar cus a stabilit c\ metaforele au ca -
racter de ipotez\, c\ „nu se poate dis -
cuta despre ele `n termeni de «da» sau
«nu», ci `n termeni graduali”, cum ar
fi m\sura `n care explic\ anumite lu -
cruri, elementele explicate sau dac\
s`nt ele plauzibile sau nu. „Insist a su -
pra acestui lucru, pentru c\ educa]ia
de ast\zi pune prea mult accentul pe
adev\rat sau fals, iar tinerii nu afl\ c\
multe enun]uri au caracter de i po te z\”.
De asemenea, acesta a mai ar\tat c\
ne`n]elegerea unui statut metaforic a
decis respingerea unui candidat la A -
cademia Na]ional\ din Wa shin g ton.
Este vorba despre Samuel Hun ting -
ton, care declarase c\ poate s\ re zu -
me una dintre c\r]ile sale `n doar trei
ecua]ii. „Prima, mobilizarea social\
su pra dezvoltarea economic\ d\ egal
cu frustrarea social\; a doua, frus-
trarea social\ supra mobilitatea o por -
tunit\]ilor este egal\ cu participare po -
 li ti c\, iar a treia, participarea po li tic\
su pra institu]ionalizarea politic\ re -
zul t\ `n instabilitate politic\.” Hun  -
tin g ton preluase metaforic din ma te -
matic\ ideea c\ valoarea rezultatului
u nei frac]ii cre[te odat\ cu nu m\ r\ to -
rul [i scade dac\ numitorul cre[te.

Academicianul Solomon Mar cus
este membru al Sec]iunii Ma te ma -
ti ce a Academiei Rom=ne [i Pro fe -
ssor Emeritus la Universitatea din
Bu cure[ti. Acesta a mai sus]inut o con -
ferin]\ la BCU Ia[i pe tema „Po pu la -
ritatea uman-real în [coal\ [i univer-
sitate, de la Haret pîn\ azi”, `n luna
mar tie a acestui an.

Iulian B~RZOI

Universitatea Tehnic\ „Gheor ghe
Asachi” din Ia[i (TU IA{I) a acordat
titlul onorific de Doctor Honoris Ca -
usa profesorului german de origine ro -
m= n\ Wilhelm Schabel de la Kar -
lsruhe Institute of Technology (KIT)
din Germania, joi, 29 no iem brie.
Festivitatea a `nceput la ora 12.00 [i a
avut loc `n Corpul T al Po li teh nicii,
`n prezen]a membrilor co mi siei de
decernare. Aceasta a fost compu s\ din
prof. univ. dr. ing. Carmen Te odosiu,
prorector responsabil cu ac ti vi tatea de
cercetare [tiin]ific\ la TU IA{I, prof.
univ. dr. ing. Dan Ca[ ca val, decanul
Fa cult\]ii de Inginerie Chi mi c\ [i
Protec]ia Mediului (FICPM), prof.
univ. dr. ing. Ioan M\m\lig\ de la
FICPM, prof. univ. dr. Akos Re dey,
de la Universitatea Pannonia din Un  -
 garia, acad. prof. univ. dr. Bogdan Si -
mionescu, director al Institului de Chi -
mie Macromolecular\ „Petru Poni”
din Ia[i [i prof. univ. dr. chim. Ionel
Mangalagiu, decanul Facult\]ii de
Chimie a Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. 

Ceremonia a fost deschis\ de prof.
univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, care
a citit Laudatio. „Evenimentul este
de dou\ ori special pentru universi-
tatea noastr\ [i pentru FICPM, av`nd
`n ve de re c\ domnul profesor Wilhelm
Scha  bel este o personalitate cunoscut\
in ter na]ional [i de asemenea datorit\
faptului c\ dumnealui este de origine
rom=n\”, a men]ionat prorectorul. A
urmat apoi acordarea distinc]iei pro-
fesorului german, care a men]ionat c\ ti-
tlul primit „este [i o posibilitate ca le -
g\ tura mea cu TUIA{I s\ devin\ una
din ce `n ce mai bun\”.

Profesorul Wilhelm Schabel s-a
n\s cut `n ora[ul Co dlea din Rom=nia

[i a studiat la KIT unde `n 2004 a ob ]i -
nut titlul de doctor `n inginerie chim-
ic\ cu distinc]ia Carl – Freud en berg.
Printre alte distinc]ii primite de acesta
se num\r\ [i L.E Scri ven, acordat `n
2009 de c\tre So cie ta tea In ter na ]io na -
l\ a {tiin]elor [i Teh no lo gia Filmelor
Sub]iri. Profesorul a scris peste 100
de lucr\ri [tiin]ifice, 50 dintre acestea
fiind publicate `n reviste cotate ISI. 

Paul ANDRICI

Muzeul Universit\]ii „A le xan dru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i a or ga -
nizat `n zilele de 29 [i 30 noiembrie
o serie de activit\]i [tiin]ifice prileju -
i te de `mplinirea unui an de la fonda re.
Conferin]ele s-au ̀ nscris ̀ n „Sim po zio -
nul de istorie universitar\, muzeolo-
gie [i biblioteconomie”, iar `n a doua
zi de manifest\ri au fost evocate figuri
importante din mediul universitar `n
cadrul prelegerii „Memoria spa]iului
academic”.

Cuv`ntul de deschidere i-a a par ]i -
nut rectorului UAIC, prof. univ. dr.
Vasile I[an, care a afirmat c\ „Mu ze ul
Universit\]ii nu este doar un fapt ̀ n chis,
`n care se conserv\ lucruri de natur\
intelectual\, ci este un loc de istorie vie,
un domeniu distinct al conversa]iei
per manente `n universitate, care ar pu -
tea completa tradi]ia universit\]ii [i te -
zaurizarea actelor [i faptelor de cul-
tur\”.

Conf. univ. dr. Bogdan-Petru Ma -
leon, directorul muzeului a detaliat ac -
tivitatea institu]iei pe parcursul anu-
lui universitar 2011-2012. Acesta a
men ]ionat c\ structura institu]ional\
urm\re[te transformarea pieselor `n

obiecte de patrimoniu [i conservarea
acestora, dar [i ini]ierea [i dezvol ta rea
activit\]ilor de cercetare [tiin]ific\.
„Mu  zeul Universit\]ii a devenit pri ma
institu]ie de acest fel care reflect\ le -
g\ turi `ntre cea mai veche institu]ie a -
cademic\ din Ia[i [i comunitate. ~n ce -
ea ce priv e[te num\rul de vizitatori,
statisticile indic\ faptul c\ `n interva -
lul 1 de cem brie 2011 – 29 noiembrie
2012 ne-au trecut pragul peste 6000
de oameni”, a mai a d\ u gat directorul
mu zeului.

Tot `n cadrul Zilelor Muzeului
Universit\]ii au fost lansate bro[ura
„U niversitatea din Ia[i. Brevis His to ria”
`n cinci limbi, coordonat\ de prof.
univ. dr. Ion Todera[cu [i revista mu -
zeului, „Historia Universitatis Ia ssien -
sis”, prezentat\ de conf. univ. dr. Flo -
rea Ioncioaia. Lucr\rile sesiunii
[tiin]ifice au urm\rit istoria universi-
tar\ [i via]a academic\, precum [i di -
rec ]ia muzeologic\. 

Pe data de 1 de cem brie 2011, Mu -
zeul UAIC din Ia[i a fost deschis pen-
tru public, accesul fiind gratuit pen-
tru toate categoriile de vizitatori. 

C\t\lina DOBROVICEANU

O metafor\ cu
Solomon Marcus

� invitatul a e xem plificat
leg\tura dintre li teratur\
[i matematic\

Doctor Honoris Causa 
la Politehnic\

� distinc]ia a fost acor-
dat\ profesorului german
Wilhelm Schabel

S\rb\toarea patrimoniului
academic `n muzeu

� activit\]ile au marcat un an de la `nfiin]area institu]iei

Academicianul Solomon
Marcus



Meseria de jurnalist e ca o con-
cu bin\ pervers\. Te poart\ pe toate
cele nou\ culmi ale fericirii dar `]i
e ru[ine s\ ie[i cu ea la bra] din ca s\.
Fiindc\, `n m`inile unor p\pu[ari
netrebnici, jurnali[tii au ajuns c`r pe  -
le societ\]ii. Sub patentul unor z\ -
luzi care s-au `mbog\]it profit`nd de
munca onest\ a celor din jur, se zbat
ca ni[te pe[ti pe uscat. Unii r\m`n la]i,
umpl`ndu-[i pl\m`nii cu aer f\r\ s\
poat\ `ns\ respira, `n timp ce al]ii se
zbucium\ zadarnic, neput`nd s\ ru -
p\ firele unui minciog invizibil. 

{i ̀ ntr-o via]\ de om ̀ nt`lne[ti pu -
]ine ironii mai mari dec`t aceasta a
jurnali[tilor. Prin m`inile, pixurile,
agendele, lentilele, obiectivele, pe e -
cranele [i prompterele acestora trec
mai multe pove[ti de via]\ dec`t i
se-nf\]i[eaz\ preotului. ~n ge nunchi,
`n fa]a lor, s-au spovedit oameni
care nu l-au cunoscut pe Dum ne zeu,
ca acum acum s\ ajung\ ei s\ fie `n -
genunchia]i `n fa]a unor fiin]e f\r\
Dum nezeu. 

Ar putea, de m`ine, s\ plece. S\
cer[easc\, s\ spele vase s\ v`nd\ co -
vrigi sau s\ schimbe becuri. S\ lu -
cre ze onorabil, nici slug\ pe planta -
]ie, nici iobagi f\r\ viitor. Dar nu pot
s\ o fac\ f\r\ s\ se distrug\. De ei,
meseria s-a ag\]at o boal\. Ca o tu -
moa re, li s-a `nfiripat pe [ira spi -
n\rii, le-o ]ine dreapt\ dar `i macin\
[i `i roade pe interior `n fiecare zi. 

Miercuri, 28 noiembrie, anga-
ja]ii de la „Rom=nia liber\” i-au tri -
mis o scrisoare patronului Dan Gri -
gore Adamescu `n care l-au a nun -
]at c\ termenul pentru plata salari-
ile res tan te de trei luni de zile a
expirat. Hot\r`]i s\-l dea `n judecat\
pe a ces ta, se afl\ `n aceea[i situa]ie
cu co legi de-ai lor de la multe din-
tre pu blica]iile rom=ne[ti. Iar ca a -
p\rare, pe viitor, `mpotriva pa tr o ni -
lor f\r\ de scrupule s-a discutat des -
 pre solidaritatea breslei. Dar nici a -
ceas ta nu e o solu]ie. S`nt deja gru -
puri for mate care ar putea s\-i as -
cund\ pe to]i obl\dui]ii [i s\ le dea
o voce pe care s-o asmut\ `mpotri-
va ne drep t\ ]ilor. Dar aceste grupuri
tr\iesc `n baloane, `n care to]i se sa -
lut\ cu „fe licit\ri maestre” [i `n care
ajung s\ se citeasc\ doar unii pe al]ii.
C\ci ba lonul care `i une[te `i [i des -
parte de lumea dimprejur. Iar jurna -
listul prin natura sa trebuie s\ fie un
lup. S\lbatic [i singur. Pentru c\ a -
tunci c`nd cineva l-a `mbl`nzit, c`nd
l-a aruncat `n spatele unui birou [i
l-a `ngropat acolo, `l distruge. ~n mo -
 mentul `n care sistemul, pa tro nul,
via ]a sau societate izbute[te s\ ̀ l fr`n -
g\, jurnalistul nu se mai vinde c\ ni -
ciodat\. 

~n ochii mei, oamenii ace[tia s`nt
ni[te eroi. Nepl\ti]i cu lunile, `n -
con jura]i de „colegi” care sug de la
mai multe ]`]e, se macin\ `ncet, ca o
balen\ e[uat\ pe un ]\rm unde valu -
rile o scald\ dar [tie c\ niciodat\ nu
va putea s\ se `ntoarc\ `n larg. Iar
noi `i acuz\m de haos [i de mizerie.
St\m pe mal [i arunc\m cu pie tre `n
balen\. 

{i ̀ i vom regreta abia atunci c`nd
vor disp\rea. ~n lipsa lor vom or -
bec\i, fiindc\ atunci c`nd vor `n ceta
s\ existe, haosul lor ni se va p\ rea
nectar [i mizeriile ambrozie. 

C\t\lin HOPULELE
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Spasibo,
patroane!

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

Un pas `n afar\

� `n mo mentul `n care
sistemul izbute[te s\ `l
fr`ng\, jurnalistul nu se
mai vinde c\ niciodat\Anul acesta, Universitatea „A le -

xan dru Ioan Cuza” (UAIC) `nreg-
istreaz\ cel mai mare num\r de benefi-
ciari ai bur selor ERASMUS din cen-
trul universitar ie[ean, fiind `nscri[i
aproximativ 270 de studen]i `n institu]ii
de `nv\]\m`nt superior membre ale
Uniunii E u ro pe ne. Ceea ce remarc\ res -
ponsabilii cu aceste programe la ni ve -

lul universit\]ii este faptul c\ majori-
tatea candidaturilor se de pun pentru mo -
bilit\]ile care se des f\ soa r\ `n prima ju -
m\tate a anului universitar. „Cele mai
mul te solicit\ri r\m`n ̀ n semestrul I, c`nd
studen]ii prefer\ s\ ple ce pentru c\ `[i
pot da examenele f\r\ s\ fie presa]i de
timp sau de sus]inerea examenului de
licen]\ din ]ar\, `n cazul celor din anii
terminali. De asemenea, un alt motiv
invocat de ace[tia este fap tul c\ pleac\
din august [i se `ntorc `n decembrie [i
au acele dou\ luni p`n\ la `nceperea
unui nou semestru”, a de cla rat Ioana
Car  men P\[tinaru, responsabil pro-
gram LLP ERASMUS la UAIC.

Aceea[i situa]ie se reg\se[te [i la U   -
niversitatea de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i,
unde majoritatea studen]ilor care aleg
s\ ple ce cu o burs\ ERASMUS, se
`nscriu `n primul semestru. Cu toate
acestea, `n a nul universitar 2012-2013
s`nt doar 32 de solicit\ri, dintre care doar
patru pen tru cel de-al doilea se mes tru.
„~n ul ti mii trei ani universitari s-a men -
]inut a pro xi mativ constant nu m\ rul de
studen]i `n scri[i, inclusiv tendin]a de a
exista un nu m\r mai mare `n primul se -
mestru, ches tiune ce ]ine de programa
universi t\ ]ilor gazd\ [i de pre fe rin ]e le
studen ]i lor. Ei primesc `n continua re o
burs\ de 250 de euro din partea u ni ver -

sit\]ii, `ns\ granturile de mobilitate tind
s\ sca d\”, a declarat Mihaela Si ro ta,
secretar rela]ii interna]ionale la UMF.

Conform bugetului alocat de A gen -
]ia Na]ional\ pentru Programe Co -
mu nitare `n Domeniul Educa]iei [i
For m\rii Profesionale (ANPCDEFP)
la Universitatea de {tiin]e Agricole [i
Medicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu
de la Brad” (USAMV) din Ia[i erau
disponibile 20 de mobilit\]i pentru a -
nul universitar 2012-2013, dar condu -
cerea universit\]ii a `naintat o cerere de
su pli  mentare a locurilor de p`n\ la 27
de locuri, ca urmare a solicit\rilor pri -
mi te din partea studen]ilor. ~n pri mul se  -
mes tru au plecat prin intermediul mo  bi -
li t\]ilor de studiu opt studen]i, iar pen tru
cea de-a doua jum\tate a anului univer -
sitar s-au `nscris 19 candida]i. 

Pentru mobilit\]ile de practic\, in -
tra te `n vigoare din anul 2007 [i adop-
tate de USAMV de doi ani, s`nt dis po -
ni bile `n momentul actual [ase locuri,
`ns\ conducerea universit\]ii dore[te ob -
]inerea de opt locuri. „Exist\ un minim

pe care trebuie s\-l acoperim [i aici nu
s`nt probleme, fiind `nscri[i studen]i
`ntr-un num\r suficient c`t s\ acopere
acest num\r dat de ANPCDEFP. ~ns\
av`nd `n vedere c\ primim fonduri su -
ficiente, putem fie s\ transfer\m banii
spre m\rirea burselor celor care pleac\
`n mobilit\]i de studiu, fie s\ supli-
ment\m num\rul de locuri”, a declarat
Veronica Apetrei, secretar Birou E -
rasmus al USAMV Ia[i. 

Mobilit\]ile prin programul ERAS-
MUS s`nt bazate pe acorduri bilaterale
cu universit\]i din state membre ale U -
niunii Europene [i se adreseaz\ celor
care st\p`nesc limba de studiu [i care
au media anilor de studiu minim opt.
Conform regulilor stabilite de Co mi -
sia European\, durata minim\ a unei
mobilit\]i ERASMUS este de trei luni,
iar durata maxim\ este de 12 luni sau
echivalentul unui an universitar.

M\d\lina OLARIU
Anca TOMA

Pu]ini studen]i depun dosare pentru a doua jum\tate a anului

Mobilit\]ile Erasmus, mai atractive `n
primul semestru
� la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se `nregi -
streaz\ cel mai mare num\r de solicit\ri

Profesorul Walter Schmitz de la
Universitatea Tehnic\ din Dresda,
Germania a primit s\pt\m`na trecut\ ti -
tlul de Doctor Honoris Causa din par -
tea Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i. Ceremonia s-
a desf\[urat joi, pe 29 noiembrie, `n ce -
p`nd cu ora 11.00, `n Sala Senat a uni-
versit\]ii.

Evenimentul a fost deschis de prof.
univ. dr. Vasile I[an, rector al UAIC [i
pre[edinte al comisiei de acordare a ti -
tlu lui de Doctor Honoris Causa, ur m`nd
citirea Laudatio-ului de c\tre prof. univ.
dr. Andrei Hoi[ie de la Facultatea de
Li tere. Al\turi de ace[tia, la elabora -
rea documentului au contribuit [i prof.
univ. dr. Henri Luchian, prorector cu
rela]ii interna]ionale la UAIC, prof.
univ. dr. {tefan Av\danei [i conf. univ.
dr. Cornelia Cujb\ de la Facultatea de
Litere, precum [i prof. univ. dr. Ioan
L\z\rescu de la Universitatea din Bu -
cure[ti [i prof. univ. dr. Adriana Ba -
be]i de la Universitatea de Vest din
Ti mi[oara. ~n titlul Laudatio s-a ac -
cen tuat importan]a parcursului acade -
mic al germanistului Walter Schmitz,
cel care a participat la fondarea Cen -
trului de Formare Limbi [i Culturi,
a Cen tru lui de {tiin]e ale Culturii

„Eu   ro pa Central\” sau a programului
„Stu dium Fundamentale” pentru stu-
den]ii doctoranzi ai Uni ver si t\]ii Teh -
nice din Dresda.

De asemenea, a fost punctat\ [i
co la borarea profesorului cu UAIC, in -
stitu]ie care a devenit partener al cate-
drei de Literatur\ German\ Moder -
n\ [i a centrelor [tiin]ifice conduse de
acesta, demonstr`ndu-se „apeten]a pen-
tru cons truc]ia de pun]i `ntre Occi den -
tul [i R\ s\ ritul Europei, care `i caracter-

izeaz\ a t`t cariera c`t [i crezul german-
istului”. Dup\ citirea diplomei de Doc -
tor Ho no ris Causa de c\tre rectorul
UAIC, prof. univ. dr. Vasile I[an, pro-
fesorul Walter Schmitz a sus]inut un
discurs `n limba englez\ prin care a
mul]umit pen tru distinc]ia acordat\ de
institu]ia ie[ean\ de `n v\ ]\m`nt superior.
Ex pu ne  rea acestuia a privit situa]ia lit-
eratu rii germane mo derne ca disciplin\,
pro fesorul men ]io n`nd faptul c\ „in di -
fe rent de domeniul de specialitate, nu
[tim la ora actual\ care este valoarea
unui expert. ~n literatur\ nu `nv\]\m
despre matematic\ sau teorii aplicate
ale economiei, dar `nv\]\m despre lu -
me a[a cum este [i a[a cum ar putea fi.”
Germanistul a mai ad\ugat faptul c\ „ex -
perien]a pe care o port, aici [i oriunde
altundeva, nu m\ face st\p`n al vreu -
nui adev\r”. Finalul ceremoniei a fost
marcat de discursul prof. univ. dr. Va -
si le I[an care a adus `n discu]ie impor-
tan]a [tiin]elor umaniste ̀ n universi t\]ile
moderne, „care tind s\ capete un carac -
ter flegmatic”.

Profesorul german Walter Schmitz
a contribuit la crearea de stagii de for-
mare [i cercetare pentru studen]ii UAIC
la Universitatea Tehnic\ din Dresda,
precum [i la o mai bun\ func]ionare a u -
nor acorduri `ntre institu]ii, precum
Tempus [i Erasmus. 

Anca TOMA

Walter Schmitz, germanistul omagiat la „Cuza”
� acesta a fost distins pentru activitatea sa [i colabo-
rarea cu universitatea ie[ean\

Profesorul a sus]inut un discurs
despre disciplina sa

Asocia]ia  Studen]ilor Fran co -
foni din Ia[i (ASFI) organizeaz\ `n
perioada 4 – 8 decembrie proiectul u -
ma nitar „Arat\ c\-]i pas\”, `n cadrul c\-
ruia vor avea loc trei concerte de colin -
de pentru str`ngerea de fonduri `n scop
caritabil. De asemenea, va fi or ga nizat\
[i o tombol\ `n urma c\reia se vor
oferi premii `n valoare de 1000 de lei,
pre]ul biletului fiind de 3 lei. „Bi le -
tele pentru tombola nu s`nt ti che te de
intrare la concert, iar ele se pot pro -
cura de la voluntarii asocia]iei, ca re
vor merge `n toate campusurile u ni -
ver sitare sau de la sediul asocia]iei a -
flat `n incinta Institului francez”, a de -
clarat Mihai Diaconescu, coordona-
tor al proiectului.

Pe data de 4 decembrie corul ASFI
va c`nta ̀ n Sala Atrium din comple xul
Palas Mall, `ncep`nd cu ora 17.00, iar
pe 5 si 6 decembrie vor avea loc alte
dou\ concerte. Primul va fi cel de la
Mi tro po lia Moldovei [i a Bu co vi nei,
`n Sala „Iustin Moisescu” la ora 19.00,
iar al doilea `n Sala „Mihai E mi nes -
cu” a Bibliotecii Centrale U ni ver si -
tare `ncep`nd cu ora 19.00. Printre in -
vita]i se vor num\ra corurile AS COR,
„Laudate Dominum” [i corul „Mira”
al Liceului „Waldorf”. „A pro xi ma tiv
90% din fonduri provin din tombola.
Anul trecut am vandut 1400 de bi le te,
dar pentu cei care vor sa faca o do na ]i -
e, la iesirea de la fiecare concert va fi
amplasat\ o urn\” a precizat Mihai Di  -
aconescu. Cu banii str`n[i, ASFI va
ajuta dou\ familii cu o situa]ie finan-
ciar\ precar\ [i un grup de 32 de co -
pii care provin din familii nevoia[e cu
care membrii asocia]iei vor pe tre ce
ziua de 7 decembrie. De asemenea, se
vor oferi o burs\ `n valoare de 500 de
lei [i un computer unei eleve din Ia[i. 

Proiectul se afl\ la cea de-a VII-a
edi]ie, `n 2011 reu[ind sa ajute 25 de
copii de la Centrul Ciurea [i 25 de fa -
milii din Parohia „Gheorghe Lo zon -
schi” din Ia[i.

Adelina RAVEICA

Dona]ii 
francofone
pentru copii

Capcane pe Copou
Am sc\pat de o bun\ parte din

gropile de pe Copou [i astfel am
crezut c\ s-au epuizat [i obstaco -
lele care ne-ar putea cauza r\ni
pe aleile `ntunecate. Ne-am `n [e -
lat, pentru c\ acum cablurile ca -
re stau at`rnate de st`lpi s`nt cele

care ]in mor]i[ s\ ne stea `n cale
[i s\ ne fac\ s\ ne rupem g`turile.
Bine m\car c\-s izolate [i o `n -
t`lnire cu lianele din cauciuc nu
ne fac [i s\ dans\m dubstep f\r\
s\ vrem. Nu de alta dar penele
de curent nu `nc`nt\ pe nimeni.

Prin c\min `n fapt de sear\
Studen]ii din Titu Maiorescu l-au

primit pe Mo[ Cr\ciun mai de vre -
me anul \sta. Nu este `mbr\cat `n
ro [u ci are salopet\, o trus\ de scu -
le [i trage Internet prin cablu. S-a
terminat cu statul pe hol pentru ca
doar, doar semnalul de la wireless

s\ mai creasc\ cu o linie. Partea
proas t\ e c\ darul de Cr\ciun cos -
t\, a[a c\ pentru vizita prematur\
a b\tr`nelului simpatic o s\ pl\ teasc\
c`te zece lei de student. Pen tru asta
nu o s\-l a[tept\m cu fursecuri [i
lapte, dar o s\-i d\m o can\ de ap\
de la robinet dac\ o cere.

� se va organiza [i o
tombol\ cu premii



Pe ritmul melodiei „Candy
man”, bobocii `n pantaloni de ar -
mat\ `ncep s\-[i dezmor]easc\ pi -
cioa rele pe scen\, zbenguindu-se
p`n\ ce un „locotenent” cu oche lari
de soare [i maieu ̀ i aliniaz\, potolin-
du-i. „S`ntem r\i. S`ntem tatua]i”,
stri g\ o voce grav\ din boxe, iar
Clubul Skye e invadat dintr-o dat\
de un regiment de studen]i de la
Electroic\ [i Telecomunica]ii care
tr\deaz\ din c`nd `n c`nd or di nele
superiorilor [i z`mbesc `n col ]ul
gurii publicului ner\bd\tor. Loco te -
nen tul de adineauri `[i `n dreap  t\

pistolul spre t`mpla unui bo boc care
se pune `n genunchi [i strig\ speriat:
„nu trage dom’ Se maca, s`nt eu,
L\sc\ric\”. 

Chiar da c\ scap\ de `m pu[ c\ -
tur\, to]i sol da]ii sunt `nchi[i `ntr-o
carcer\ cu gratii de h`rtie, dar elib-
era]i mai apoi pentru a-[i `ncepe mi -
siunea `n pa[i de dans. ~n minutele
urm\toare, sol da]ii `ncalc\ regulile
armatei, aliindu-se c`te doi `m po tri -
va celorlal]i, [i `ncep s\ fac\ apelul
`n fa]a ju ra]ilor. Pri ma este o fat\,
care spu ne despre ea c\ ar avea de
multe ori privirea „`n]e]o[at\”, fo -
lo sind replici care mai de care st`r -
nind ori r`sul ori simpatia specta-
torilor. C`t timp proas pe]ii studen]i
`[i dreg vocile [i `[i `nc\lzesc c\l c` -
iele, fetele din sa l\ c`nt\, suspin`nd
`n ad`ncul sufletului, „Rosalinda,

ay amor”, `n timp ce dou\ perechi
de dansatori cu hai ne str`mte ̀ [i mi[ -
c\ corpul `n pa[i de salsa.

Cu ligheanu’, pe scen\
C`nd vine timpul ca studen]ii

Universit\]ii Tehnice s\-[i pun\ `n
valoare talentul, spectacolul de vi ne
o pantomim\  cu combina]ii de „foa -
ie verde cinci chiperi” [i „gang-
nam style”, cu un lighean pe post de
to b\, p\l\rii amuzante [i „pitzi
from the club” `n[elate. Apoi, c`nd
din box\ se aude un vers de genul
„cine ]i-a fu rat inima?”, o fat\ `m -
br\cat\ `ntr-o rochie neagr\ `n clo[,
`i r\spunde, r` z`nd cu poft\: „Mo[

Cr\ ciun `n pijama”.
La final, jura]ii delibereaz\ pe

ritm de beatbox [i printre urletele
sus]in\torilor cu pancarde, `n timp
ce o domni[oar\ de pe canapeaua
al\turat\ `i cere chelnerului  „o ap\
cu dou\ paie”. Clasamentul nu `n -
t`rzie s\ apar\, iar dup\ ce coroni -
]ele [i panglicile s`nt `mp\r]ite, iar
apla uzele consumate, atmosfera de
bal e `nlocuit\ cu atmosfera de club.
Mai apoi, toat\ lumea `ncepe s\ sar\
pe mixurile DJ-ului moldovean
Andrew Rayel [i telefoanele nu con -
tenesc din a poza animatoarele lu -
minate de laserele colorate.

Iuliana LEONTI

Din bal `n bal
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Cum mi-am petrecut 
debutul studen]iei

� Skye e invadat de un regiment de studen]i de la
Electrotehnic\ [i Telecomunica]ii � din lips\ de spa]iu s-a
b\tut recordul celor mai decente mi[c\ri

Rochiile nu ne s`nt lungi p`n\
`n podea [i nici nu s`ntem `m -
br\ca]i `n haine care s\ ne permit\
mi[c\ri ample de dans. Nici cei
trei b\ie]i de la Liga Studen]ilor
de la Automatic\ [i Calculatoare
care ne `nt`mpin\ [i la g`tul c\rora
st\ bine aranjat c`te un papion de
culori diferite nu par s\ fie des -
prin[i dintr-un soi de bal vienez.
~ns\ ne acoperim discret urechile
[i sper\m ca balul s\ `nceap\ c`t
de cur`nd, asta ca s\ nu `nv\]\m
toate versurile ultimelor melodii
ap\rute. A[adar, ne punem pe c\ -
utat dibaci din ochi barul pe care
`l z\rim imediat la cel\lalt cap\t
al clubului.

Abia dup\ ce termin\m prima
bere, studen]ii de l`ng\ noi se a [a -
z\ `n cerc pe l`ng\ barele meta lice
[i chicotesc a ner\bdare dup\ sa -
lutul prezentatorului. „Haide b\, c\
aproape terminasem un pa chet de
]ig\ri p`n\ s\ `nceap\”, spune u nul
dintre boboci `n timp ce `[i trece
m`na pe dup\ mijlocul fetei de
l`n g\ el. Din spatele scenei din
Skye, domni]e cu rochii va po roa -
se, pe crinolin\ [i str`nse ̀ n talie, ̀ [i
a[az\ discret m\nu[ile lungi sau
scurte, desprinse parc\ din spec-
tacolele de oper\. Apoi `[i iau par -
tenerii la bra] [i `[i fo[nesc rochi-
ile `ncerc`nd parc\ s\ filmeze din
nou videoclipul de la „All the right
moves”, `n timp ce arunc\ un z`m -
bet gale[ peste um\r celor care `i
privesc. Astfel `nc`t, la sf`r[itul

melodiei [i la `nceputul rundei de
prezentare, dup\ num\rul de a pla -
uze primite putem deja s\ ghicim
c`[tig\torii. „Uite, cea cu p\rul a[a
mai cre]uliu [i cu rochie lung\ ma -
ro a fost cea mai aplaudat\”, ̀ mi zi -
ce Madlen `n timp ce arunc o pri -
vire peste locul `n care fustele `nc\
se mi[c\ a emo]ie sub palmele fe -
te lor.

Dup\ ce afl\m c\ mai bine de
jum\tate dintre b\ie]ii care concu -
reaz\ s`nt din Pa[cani, z`mbim
sub til c`nd auzim c\ s`nt studen]i
la CTI, `ncerc`nd s\ ghicim de la
ce vine. Ne `ncurc\m `ns\, a[a c\
pre fer\m s\ urm\rim proba de ap -
titudini care transform\ sala `n r` -
sete [i strig\te care au la final „Lady
Gaga”. Colajele de melodii din
toa te genurile fac ca doi b\ie]i s\
se prind\ de dup\ um\r [i s\ dan -
seze c`te 30 de secunde pe mu zi -
c\ po pu lar\, manele sau compo -
zi ]ii rock. „}ine [i tu ritmul c\ [i
a[a du reaz\ pu]in melodiile, nu
vezi?”, `l cear t\ cel mai scund din -
tre ei spriji nin  du-se de el. 

Nici nu apuc\m s\ ne dezlipim
palmele din aplaudat pentru cuplul
c`[tig\tor, c\ci printre noi se con-
fun d\ [i dou\ animatoare ̀ mpreun\
cu DJ-ul. La ie[ire, doi b\ie]i care
ies pe u[\ dan s`nd scap\ sticla de
vin din m` n\, iar printre r`sete se
distinge con cluzia: „b\i, sticla asta
era o bun\ciune, sincer `]i zic.”

M\d\lina OLARIU 

� spectacolul de vi ne o pantomim\  cu combina]ii de
„foa ie verde cinci chiperi” [i „gangnam style”

Ingineri `n pas de 
vals vienez

� colajele de melodii fac ca doi b\ie]i s\ se prind\ de
dup\ um\r [i s\ danseze c`te 30 de secunde pe mu zi -
c\ po pu lar\, manele sau melodii rock

Mi-a v\zut careva prin]ul?

Boboci, la apel !

Patru domni[oare cochete co boa -
r\ dintr-un Mercedes, `n fa]\ la
Queens’. „Uite b\, ca-n melodia lui
Grassu’”, se aud chicotind doi din-
tre paznicii de la intrare. Scena nu
este departe de filmele americane.
~nt`i le vezi tocurile de paisprezece
centimetri, apoi picioarele dezgoli -
te [i, la sf`r[it, dac\ ai r\bdare, s\ te
ui]i [i la fa]a care abia de mai res -
pir\ de la prea mult fard. La intrare,
g\r zi le controleaz\ de la buzunare
[i gen]i, p`n\ la gecile pe care b\ ie -
]ii le ]in, os tentativ, cu dou\ degete
pe um\r, l\s`nd s\ se vad\ sa co u ri le
str\ lu ci toare [i cravatele cu ma[inu]e
sau fe mei dezbr\cate.

~n\untru este sufocant. Nici nu
[tii dac\ de la c\ldura celor peste o
mie de suflete num\rate de c\tre or -
ganizatori sau din cauza stratului
p`clos, `n\du[itor de fum de ]igar\.
~n mai pu]in de jum\tate de or\,
fete dichisite, cu picioare lungi [i
ruj ro[u aprins defileaz\ al\turi de
b\ie]i `n smoching, `nc\l]a]i cu te -
ni[i colora]i. C`nd prezentatoa rea a -
nun]\ `nceperea distrac]iei, vocea
`i este acoperit\ de urlete [i de mu -
zica al c\rei bas `l sim]i vibr`ndu-]i
p` n\ `n stomac [i deodat\ lumea `n -
cearc\ un salt cu m`inile `n aer. Fe -
tele nu mai s`nt cu pantofii pe po dea,
iar b\ie]ii url\ mai extazia]i dec`t
partenerele acestora. Dar dup\ mai
pu]in de c`teva se cun de to]i se re -

sem neaz\ – nu este loc nici de dans
[i nici pentru s\rituri eu forice. Mier -
curi sear\, `n Queens’, din lips\ de
spa]iu s-a b\tut recordul celor mai
decente mi[c\ri pe rit muri de dans.
{i nu din cauza pu do rii sau a reticen-
]ei fetelor cu fuste preg\tite pentru
`nc\lzirea global\.

Maria [i Ioana, `n fum de
]igar\ 

Miezul nop]ii. De afar\ se aud
]ip\te entuziaste, care ]in p`n\ ce
Grasu XXL urc\ pe scen\. Repre -
zen ta]ia nu dureaz\ mai mult de ju -
m\tate de or\, dar este suficient\ ca
temperatura s\ fie insuportabil\.
Iar c`nt\re]ul mai mult vor be[ te dec`t
interpreteaz\. Din spate, se aude un
nemul]umit url`nd: „Las\ filosofi-
ile, ia [i c`nt\, c\ doar nu de geaba

am pl\tit bilet!” Dar nu s-a `n t`m -
plat. Are grij\ s\ ne sf\tuiasc\ s\ nu
consum\m droguri exact `na inte de
melodia „Maria, Ioana.” Care amu -
za]i, care nedumeri]i, studen]ii [tiu
totu[i pe dinafar\ versurile, pe care
nu se sfiesc s\ le urle c`t ̀ i ]ine piep -
tul. 

A[a cum la ora unu pe scen\ nu
mai s`nt dec`t DJ-ii, iar `n pahare
nu au mai r\mas dec`t paiele, ̀ n club
nu mai s`nt dec`t jum\tate dintre
cei o mie dou\ sute de oameni. F\r\
s\ fie impresionat de spa]iul pe ca -
re poate dansa, Adi adun\ `ncet, a -
proape ritualic paharele goale de
pe o box\. ~n secunda urm\toare `l
vedem cu m`inile `n aer, `n ochii fe -
telor foarte `nc`ntate. Ne plac [i
nou\ balurile, dar dup\ ora dou\,
Queens’ul ar\ta mai degrab\ ca o
petrecere privat\: ici-colo, c`te un
cu plu ad-hoc mi[c`ndu-se lasciv pe
muzica antrenat\ din boxe. 

Livia RUSU

~n Queens, discoteca s-a 
dovedit prea mic\ 

� studen]ii [tiu totu[i pe
dinafar\ versurile pe care
nu se sfiesc s\ le urle

Chiar dac\ s`ntem
aproape de sf`r[itul

semestrului, unele dintre
facult\]i abia acum au
decis s\-[i scoat\ bo bo -
cii la distrac]ie, prin
intermediul balurilor
organizate de c\tre ligi.
Astfel, miercuri seara ne-
am scos de la naftalin\
„hainele bune” [i am
c`ntat al\turi de Grasu
XXL „Maria Ioana”. ~ns\
cum s-a sf`r[it rapid, am
dat fuga p`n\ `n Skye,
unde am petrecut `mpre-
un\ cu politehni[tii dou\
zile la r`nd. 

Cam mul]i boboci anul asta
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La mila birocra]iei

Sistemul de organizare al [colilor
doctorale din Rom=nia s-a schimbat
radical odat\ cu aplicarea Legii Edu -
ca ]iei Na]ioanle (LEN). Locul [colilor
doctorale clasice a fost luat de insti-
tu]ii or ganizatoare de studii univer-
sitare de doc torat, sau IOSUD-uri, ca re
trebu iau s\ fie finan]ate prin granturi di -
rect de la bugetul de stat, pe durata `n -
tre gului ci clu de studiu, de trei ani. Aces -
te gran turi trebuiau s\ sus]in\ `ntreaga
activi tate a acestora, de la salariile co -
ordonatorilor, al comisiei de `ndruma -
re, p` n\ la bursa studentului sau de pla -
s\ ri le `n interes de cercetare, organiza -
rea sau participarea la conferin]e tema -
tice. 

Or, legea nu s-a aplicat sub ace ea[i
form\. Prin Ordinul de Ministru 3998
din 2012, s-a stabilit o sum\ de bani
pe care o prime[te fiecare universitate,
un grant ̀ ntr-adev\r, dar pe durata unui
singur an de studiu, nu pentru `ntreg
ciclul. Cuantumul grantului variaz\
`n func]ie de cele patru domenii: D1
– care cuprinde printre altele drept,
marketing, [tiin]e ale comunic\rii, fi -
lo logie sau economie; D2 – `n care
s`nt incluse [i principalele domenii de
inginerie, agronomia, horticultura, in -
formatica, matematica, fizica, geo gra -
fia sau chimia; D3 – `n care s`nt in cl u -
se medicina (general\, veterinar\ [i den -
tar\), farmacia [i arhitectur\ [i urbanism;
`n D4, ultima categorie, s`nt cuprinse
exclusiv artele vizuale, istoria [i teoria
artei, artele spectacolului [i muzica. Pen -
tru categoria D1 este alocat\ anual
su ma de 30,970 de lei, pentru D2
33,850 de lei, iar pentru D3 [i D4
37,690. Diferen]a de finan]are pri ve[-
te doar fondurile acordate pentru ac ti -
vit\]i din sfera cercet\rii precum or -
ga nizarea [i participarea la confe rin ]e,
derularea unor experimente specifi ce,
deplas\ri pe teren [.a., nu [i remunera -
rea cadrelor didactice [i fina]area doc -
toranzilor. 

~ns\ accesul la aceste fonduri nu

a fost facilitat prin elaborarea de c\ tre
minister a unor instruc]iuni de al c\ tu -
i re a statelor de func]ii, astfel `nc`t con -
duc\torilor s\ le fie integrate orele de
la doctorat `n norma didactic\. Su me -
le exist\, s`nt alocate, `ns\ accesul la
ele este condi]ionat de existen]a aces -
tor instruc]iuni care nu au mai fost ela -
borate `nainte de schimbarea puterii, `n
var\. Teoretic, pentru a putea accesa
banii pu[i la dispozi]ie, univer sit\]ile
ar trebui s\-[i refac\ ele ̀ n se le, la nivel
de institu]ie, statele de func ]ii, pentru a
putea permite pl\tirea coordo natorilor
de doctorat [i a comisiilor `n dru m\ -
toa re. ~ns\ nici acest lucru nu garantea -
z\ accesul direct la fondurile respec-
tive, fiindc\ ultimul filtru, cel al di -
rec torilor economici, poate s\ re fu ze
cererile de finan]are motiv`nd fix lip -
sa acelui stat de func]ii care ar trebui
s\ fie avizat de minister.

Situa]ia a fost cu at`t mai dificil\
cu c`t stabilirea metodologiei a coin-
cis [i cu alegerile pentru schimbarea
conducerilor Consiliilor de Studii
Universitare de Doctorat (CSUD).
„Eu nu am [tiut de fonduri la `nceput.
M-am dus la contabilul-[ef s\ `l `n treb
de unde a[ mai putea atrage ni[te bani
pentru studiile doctorale [i mi-a zis
de ele. Iar la statul de func]ii am lu crat
mai bine de dou\ luni de zile, s\ avem
grij\ ca orele conduc\torilor, cumula te,

s\ nu dep\[easc\ dou\ norme didac-
tice”, a declarat prof. univ. dr. Ne cu -
lai Munteanu, director CSUD la Uni -
versitatea de {tiin]e Agricole [i Me -
dicin\ Veterinar\ „Ion Ionescu de
la Brad” din Ia[i (USAMV).

Uite banii, nu-s banii
~n acest moment, la [colile docto -

rale de la institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior exist\ c`te trei genera]ii de stu-
den]i doctoranzi. Cei care s`nt acum
`n ultimul an de studiu, al III-lea, s`nt
ultimii care `nc\ mai beneficiaz\ de
bursele `n valoare de 1800 de lei veni -
te printr-un proiect POSDRU, `ns\ cei
care s-au `nscris `ncep`nd cu anul uni -
versitar 2011 – 2012, s`nt remunera]i
dup\ noua lege. ~n mod concret, ace[ -
tia primesc 8808 lei pe an, echivalen-
tul a 734 de lei pe lun\. La r`ndul lor,
[i conduc\torii de doctorat ar trebui
s\ fie pl\ti]i dup\ un alt sistem. P`n\
la introducerea LEN `n 2011, ace[tia
primeau banii ̀ n sistemul „plata cu ora”,
`ns\ aveau `n subordonare mai mul]i
doctoranzi. Dar legea a stabilit un pla -
fon de maximum opt studen]i pentru
fiecare coordonator, iar cum nu s-au
f\cut corec]iile la salarizare, „to]i am
m`ncat din aceea[i p`ine [i-am tr\it
aceea[i s\r\cie. Se `nchidea norma [i
practic era munc\ degeaba. Avantajul
cu aceste granturi este c\ banii nu pot

fi lua]i [i cheltui]i ̀ n alt\ parte. Dar da -
c\ nu `i cheltuie[ti p`n\ la sf`r[itul anu -
lui ]i i-a [i luat `napoi ministerul. Ori -
cum, statele de func]ii s`nt complicate
[i din cauz\ c\, pentru studen]ii `n -
scri[i `na in te de anul universitar 2011
– 2012, trebuie folosit sistemul vechi
de plat\ cu ora. {i a trebuit s\ st\m s\
calcu l\m fiecare `n parte, s\ nu cum -
va s\ se dep\[easc\ cele dou\ norme
pre v\ zu te de lege”, a explicat prof.
univ. dr. Ne cu lai Munteanu.

Astfel, `n acest moment, conform
sta telor de func]ii reglementate de c\ -
tre universit\]i [i care s`nt bazate pe
Ordinul de Ministru 3998/2012, con -
duc\torii de doctorat ar trebui s\ pri -
measc\ c`te 8000 de lei anual pentru
fiecare doctorand, sum\ care este im -
po zabil\. ~n mod concret, din cei 666
de lei pe lun\, `n urma pl\tirii taxelor
c\tre stat, cadrelor didactice le r\m` ne
`n jur de 300 de lei pe student. ~n ca -
zul cel mai fericit `n care ace[ti ar avea
num\rul maximum de doctoranzi, su-
ma poate ajunge p`n\ la 2400 de lei pe
lun\. Dac\ ar fi fost remunera]i anul
trecut `n condi]iile sistemului de pla t\
cu ora, suma ar fi fost mult mai mic\,
activitatea didactic\ fiind normat\ cu
0,5 ore pe s\pt\m`n\ pe student. {i
cum un coordonator nu putea avea mai
mult de opt doctoranzi, putea fi pl\tit
pentru cel mult 16 ore pe lun\ cu a -
pro ximativ 750 de lei, `n cazul `n ca re
pentru o or\ ar fi primit 47 de lei (cum
este stipulat `n Ordinul de Ministru
3998/2012). „De la 1 decembrie intr\
`n aplicare [i statele noastre de func ]ii,
mai au nevoie doar de semn\turi pe
contracte. A fost foarte greu s\ creezi
un stat justificat, pentru c\ mul]i co or -
donatori au doctoranzi care s-au `n -
scris `nainte de 2011 [i pentru ei s`nt
pl\ti]i [i pe sistemul vechi [i pe cel
nou. Ce s\ spun, munca didactic\ nu
este r\spl\tit\ chiar cum ar trebui, dar
pe de alt\ parte nici nu se poate face
farmacie pentru fiecare norm\ didactic\.
Aici ar trebui s\ ai [i chemare. Ar tre-
bui s\ vin\ [i oameni care au che ma re,
nu doar care `[i fac socoteala, dar pen -
tru asta trebuie bani”, a declarat prof.
univ. dr. ing. Liviu Gora[, director
CSUD la Univeristatea Tehnic\
„Gheor ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I).

Tot la plata cu ora
La Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” (UAIC) din Ia[i `ns\, `nc\ nu
s-au reglementat un stat de func ]ii pe
baza c\ruia profesorii s\ poat\ fi re mu -
nera]i dup\ aceast\ nou\ propunere de
sistem. Prof. univ. dr. Ovidiu C=rj\,
directorul CSUD de la UAIC, sus]i ne
c\ granturile promise pentru plata tutu -
ror taxelor `nc\ nu au venit [i c\ finan -
]area pentru studiile doctorale se face
`n continuare prin finan]area de baz\,
„cu men]iunea c\ un student doctorand
e echivalentul a circa patru studen]i-
echivalen]i de la licen]\. Plata se face
conform statelor de func]ii care s`nt
deja ̀ ntocmite. Unele activit\]i s`nt prin -
se ̀ n norma de la departamentul di dac -

tic, adic\ cel de specialitate, `n special
cele de `ndrumare, cu 0,5 ore pe s\p -
t\ m`n\ pentru fiecare student. Alte ac -
tivit\]i s`nt prinse `n alt\ parte [i s`nt
pl\tite conform orelor suplimentare, `n
func]ie de banii [i de plafonul fiec\ -
rei facult\]i. Dac\ finan]area nu vine
conform legii, nici pl\]ile nu pot s\ de -
curg\ a[a cum ar trebui”, a declarat
prov. univ. dr. Ovidiu C=rj\. 

Acesta mai precizeaz\ c\ statul de
func]ii este stabilit de fiecare faculta te
`n parte, raport`ndu-se la fondurile pe
care le au la dispozi]ie [i la cadrele di -
dactice care predau, remunerarea a -
cestora lovindu-se un plafon. „Chiar
dac\ ele se cheam\ tot granturi, ̀ n esen -
]\ banii care vin `n afara burselor s`nt
exact sub forma aloca]iilor bugetare,
cum vin pentru studen]ii de la licen]\
sau de la master. Mai s`nt restric]ii
pri vind nivelul la care s`nt pl\ti]i co -
or donatorii, `n func]ie de bugetul pe
care `l are fiecare facultate. Unele ore
se pl\tesc la nivel de lector, dar asta e
o chestie care ]ine exclusiv de co rec ]ia
financiar\ a fiec\rei facult\]i `n parte.
Nu s`ntem la litera legii deoarece nu
s`ntem la litera legii nici cu finan ]a -
rea. Ne `ntreb\m cum respect\m le -
gea dac\ ei nu au respectat legea p`n\
acum?”, a ad\ugat prof. unv. dr. Ovi -
diu C=rj\.

20% `n fondurile 
universit\]ii

~n `ncercarea de a reabilita `n v\ -
]\ m`ntul doctoral prin accesarea fon-
durilor necesare pentru a pl\ti profe-
sorii [i comisiile `ndrum\toare de doc -
toranzi, institu]iile de `nv\]\m`nt su -
pe rior ar beneficia [i ele financiar `n
urma deloc\rii granturilor, nu doar ex -
clusiv [coala doctoral\. „Ordinul de mi -
nistru pe baza c\ruia am f\cut statele
de func]ii presupune o regie a [colii
doctorale, de 20% din fonduri, bani
care ajung `ntr-un final la universita te.
La noi, fiindc\ s`ntem `ncadra]i `n prin -
cipal `n D2, este vorba de 5,642 de
lei, bani care s-ar pierde dac\ nu am fi
putut accesa aceste granturi. V\ da]i
seama c\ este [i `n interesul univer-
sit\]ii ca aceast\ sum\ s\ fie cheltuit\
atunci. Problema a fost la `nceput c`nd
se credea c\ granturile vor intra `n fon -
durile universit\]ii dac\ nu vor fi chel -
tuite. Or nu, to]i banii care nu s`nt chel -
tui]i s`nt lua]i `napoi”, a precizat prof.
univ. dr. Neculai Munteanu. 

Indiferent ̀ ns\ de munca pe care au
depus-o, sau nu, universit\]ile pentru a
putea accesa fondurile disponsibile prin
granturi pentru IOSUD-uri, situa]ia
nu este nici `n momentul acesta lim pe -
de. De la minister de aud zvonuri ca re
vorbesc de modific\ri, at`t ale me to -
do logiile, c`t [i ale legii `n sine. „Nu
[tim, e posibil s\ fi muncit p`n\ acum
[i de la 9 decembrie s\ o lu\m de la
cap\t”, a conchis prof. univ. dr. ing.
Liviu Gora[. 

C\t\lin HOPULELE

~nv\]\m`ntul superior romm==nneesscc
[i-a `nghe]at doctoratul 

De la aplicarea Legii Educa]iei Na]ionale din februarie 2011, ciclul al III-lea din
`nv\]\m`ntul superior din România, pe sistemul Bologna, s-a blocat complet.

~ncep`nd cu bursa de doar 734 de lei, departe de a fi atractiv\ pentru doctoranzi,
p`n\ la `nghe]area sistemului de remunerare a coordonatorilor [i a nou-`nfiin]atelor
comisii de `ndrumare, tinerii cercet\tori aleg mai degrab\ s\ `[i ob]in\ titlul peste
hotare. ~ns\, dup\ ce anul universitar anterior cadrele didactice coordonatoare de
doctorat nu au fost pl\tite deloc pentru genera]ia de studen]i care a intrat `n sistem `n
2011, `ncep`nd cu luna decembrie activitatea acestora ar putea fi remunerat\. {i
anul trecut institu]iile de `nv\]\m`nt superior din România au avut la dispozi]ie fon-
duri de peste 30.000 de lei pentru a-[i pl\ti conduc\torii de doctorat, `ns\ nu au
[tiut cum s\ le acceseze. Suma a fost stabilit\ [i alocat\ prin Ordinul de Mini stru
3998, publicat `n Monitorul Oficial la 9 mai 2012, de Ministerul Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, condus atunci de C\t\lin Baba. ~ns\ din cauza
numeroaselor schimb\ri din fruntea ministerului, nu s-a mai reglementat [i un set
de instruc]iuni pe baza c\rora institu]iile de `nv\]\m`nt superior s\ poat\ accesa
aceste fonduri. Astfel c\, din decembrie, universit\]ile ie[ene [i-au conturat, fie -
care, propriul set de reglement\ri cu care stau la coad\ la contabilitate, `n speran -
]a c\ vor g\si o porti]\ prin care profesorii s\ fie pl\ti]i. 

Bani s`nt, e greu de ajuns la ei

� din cauza faptului c\ ministerul nu a stabilit instruc]iuni de aplicare a metodologiei
privind finan]area studiilor de doctorat, profesorii [i comisiile `ndrum\toare nu au
fost pl\ti]i `n anul trecut universitar 
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Dezlegare la mul]umire

Oamenii se ceart\, se `mpac\, se
m\ n`nc\ de urechi, se `mping reciproc
`n pr\p\stii [i tot ei `[i `ntind m`inile cu
mil\ [i o jum\tate de gur\ de „`mi pare
r\u”. Norocul nostru c\ s`ntem ipocri]i.
~n deajuns c`t s\ ne facem c\ nu ob ser -
v\m c\ ne ducem de r`p\. ~ndeajuns c`t
s\ r`njim grotesc a fericire chiar dac\

ni se sfarm\ sub priviri ordinea firescu -
lui a[a cum o [tiam c`ndva.

Ne-am blazat. Bucuriile noastre s-au
sub]iat ca un bor[ bun `n care-acum mai
plutesc doar c`teva frunze blegite de
p\trunjel. Apos [i dulceag, e `ndoit cu
ap\, sp\l\cit [i c\ldu]. {i, `n ciuda noas-
tr\, nici nu se-nc\lze[te vreodat\ de tot,

r\m`ne undeva `n punctul de topire al
poftei de m`ncare. Acolo ni se pierd
ma rile a[tept\ri de la via]\ [i de la oa -
me nii din ea, acolo se mureaz\ dispo -
zi ]ia de-a mai pune m`n\ de la m`n\ s\
nu l\s\m ciorba asta veche s\ se ` n\ -
creas c\. 

Ne bucur\m c`nd d\m peste oa -
meni de bun sim] ca de-o minune de
prin alte lumi. Nu s`ntem naivi, dar ne
du ce de nas c\ldura unor vorbe bune, a
unei m`ini `ntinse spre ajutor, a unui
schimb de replici cu cap, coad\ [i lo gi -
c\. A ajuns, fiindc\ am tot fiert aceea[i
su p\ s\lcie `ntr-un ceaun negru de ce -
nu [\, s\ ne fericeasc\ r\ul mai mic [i s\
nu mai poftim la lipsa lui. Ca [i c`nd am

pune prea mult\ sare `ntr-o ap\ chioa  -
r\, dar ne-am mul]umi s\-i sim]im gus-
tul. Salarii m\runte, dar m\car s\ fie.
{coal\ cu por]ia, st`ngaci [i cu de-a
sila, dar m\car s-o facem. Via]\ de
c`ine, dar m\car s-o tr\im. 

Ne-au r\mas fericirile mici sau ne-a
crescut burta de la bor[ul de n\luci [i
ne str`ng ca o pereche de pantaloni de
piele `n care [tim, oricum, c\ n-ar\t\m
bine. Dar ne plac at`t de tare `nc\ di -
nainte de a-i fi purtat vreodat\, a[a c\-i
tragem peste p`ntece cu `nd`rjire, ru -
g`n du-ne ca nimeni s\ nu fi cunoscut
bucurie mai mare ca a noastr\. 

Anca TOMA

Strada e doar u[or luminat\ [i
incredibil de liber\, fiindc\ nici o ma [i -
n\ nu mai are voie s\ circule pe acolo.
Dar din aceast\ cauz\ lini[tea `i co ple -
[e[te pe locatarii caselor [i blocurilor
din `mprejurimi, ace[tia sim]indu-se oa -
recum f\r\ vlag\, lipsi]i de dorin]a de a
se mi[ca `nainte, fiecare v\z`ndu-[i de
problemele sale.

Din cap\tul drumului, un b\rbat se
plimb\ alene pe linia alb\ din mijloc,
]op\ind la fiecare `ntrerupere a benzii.
Pare oarecum fericit, dar nimeni nu-l
bag\ `n seam\. C`t de interesant poate fi
un am\r`t cu spiritul pu]in ridicat?
Deodat\ `ns\ un ]ip\t r\sun\tor `i por -
ne[te din inim\ „Bleh, nenorocitu’ mi-a
furat to]i banii pe care i-am f\cut la
munc\. Hi, hi, hi, ce amuzant sun\ c`nd
o spun, dar ce fain o s\ fie c`nd o s\ fac
al]ii, s\-i bag `n mutra lui de tr\d\tor”.

Un om a[ezat pe sc\rile de la intrarea `n
bloc `l aude [i devine pu]in iritat de ce
consider\ el c\ ar fi baliverne. Dintr-o
mi[care str`mb\ a gurii `i spune s\ re -
nun]e la astfel de g`nduri, c\ci [i el a
avut aceea[i problem\ dar indiferent de
c`te a `ncercat [i ascultat, nimic nu l-a
ajutat. „Nu-mi pas\, b\tr`ne. {i eu l-am
crezut pe \sta prieten, dar uite ce mi-a
f\cut. Dar nu-i bai, am al]ii [i de-acum
o s\ m\ fac fericit a[a cum cred eu mai
bine. Am gre[it, mai `ncerc o  da t\”, `i
r\spunde plimb\re]ul cu un z`m bet u[or
`ntins pe fa]\.

{i o porne[te din nou la drum, de da -
ta asta urm\rit de o duzin\ de ochi. L-au
auzit locatarii, i-au ascultat dis cu ]ia cu
b\tr`nul de pe pervaz [i nu [tiu ce s\
cread\ despre nimic din toate as tea. Are
probleme, poate chiar mai mari dec`t ale
unora, dar e fericit de capul lui. 

Paul ANDRICI

Cine ne hr\ne[te bucuriile

Sc`rbele lumii
� ne bucur\m c`nd d\m peste oa meni de bun sim] ca
de-o minune de pe alte meleaguri

Nu-mi pot st\p`ni picioarele. De e -
mo]ii sau de frig m\ clatin ritmic ca pe
un c\lu] de lemn, din cre[tetul capului
p` n\ `n v`rful degetelor. G`tul a amor]it,
pentru c\ de dou\zeci de minute pri -
virea-mi e ]intuit\ de cap\tul drumului.
Cu toate c\ a `nceput iarna, `n cap `mi
bubuie tr\snetul de g`nduri care lovin-
du-se de frunte scap\r\ cu sc`ntei care
cad peste ochi. De oboseal\ mintea zbur -
  dalnic\ e dezorientat\ [i se agit\ prin tre
termina]iuni nervoase. Una sigur a fost

atins\. Mu[chii fe]ei nu sunt `n stare s\
proiecteze un sur`s de alalt\sear\. Eu
z`m  besc de fapt, doar c\ col]urile gurii
au devenit at`t de grele `nc`t figura mi
se cite[te ca `n oglind\, invers.

E noapte [i pe [osea nu se deslu[esc
dec`t luminile farurilor care taie retina
`n dou\ [i g\l\gia monoton\ a ro]ilor ce
pa ti neaz\ pe asfaltul uscat. Uscat mi-e
ce rul gurii de emo]ii. ~ns\ privirea-mi
tot `ng\duie o `n[iruire de lumini mai
mici care cur`nd se vor apropia de

mine. Un camion ro[u cu o suit\ de
becule]e galbene, `nl\n]uite unul dup\
altul. Slo bo zesc un z`mbet infantil. E ca
`n copil\rie, imagina]ia abereaz\ [i vede
camionul ca re se plimb\ pe ecranele
noastre de fiecare Cr\ciun. „S\rb\torile
vin...”. S\r b\toarea mea se opre[te `n
drept cu mi ne, e at`t de voluminoas\
`nc`t trebuie s\ ridic capul [i s\-mi
lungesc privirea ca s-o m\sor.

Din cabin\ coboar\... nu, nu Mo[
Cr\ciun. Mai palpitant. Din cabin\ co -
boa r\ tata. ~mi ]in lacrimile [i a[a scap
de seceta care-mi ardea adineaori gura.
Mi se lipesc pe spate ca o cear\ cald\ [i
par fumat\ palmele `n care c`ndva `n c\ -
peam toat\, de la mo] p`n\ la t\lpi. M\
`n conjoar\ bra]ele care-mi cuprind i -
men sa dezam\gire. Iar c`nd tata las\

m`i nile
`n jos, le las\ cu
greutatea pe ca re
a suflat-o de pe
mi ne ca praful de
pe o plac\ de vinil
gata s\ c`nte.

Daniela 
VORTOLOMEI

Palmele care m\ ]in

„L\sa]i femeia s\ vomite `n
pace”, [i din grupul de cinci tineri u -
nul ]ip\ ceva legat de p\r. Luase foc,
dar nimeni nu se apropia de fat\ pen-
tru c\ nu voiau s\-[i p\teze pantofii
de voma care se `ntindea pe trotuar.
Focul a `nvelit-o din toate p\r]ile a -
cum [i a `nceput s\ ]ipe. L`ng\ ea, un
pu[ti de 14 ani coboar\ de pe skate-
board [i-[i scoate telefonul din buzu-
nar. ~ncepe s\ filmeze. 

Pe partea cealalt\ a str\zii, o fami -
 lie viziteaz\ Ia[ul. Tat\l, mama [i doi
copii. S`nt to]i un z`mbet. ~[i fac po -
ze `n fa]a cl\dirilor [i se `m br\ ]i [eaz\.
Roag\ diferi]i oameni s\ `i cu prin d\
pe to]i `ntr-un cadru. Au ajuns `n fa]a
leilor de la universitate. Ca me ra `i
este `ntins\ unui student, care pare s\
se fi molipsit de z`mbetul lor. D\ s\
apese pe buton. Horc\ie. Inima bate
s\ `i sar\ din piept p`n\, brusc, i se
opre[te. Bang. Camera cade pe as flat
[i se despic\.

Tat\l s-a apropiat de studentul
care r\m\sese jos. Ochii `i erau bul-
buca]i. Din col]ul gurii i se prelingea
un firi[or de spum\ alb\. Tat\l a luat
aparatul. A ap\sat pe buton. O dat\,
de dou\ ori. Mecanismul din\untru
nu a reac]ionat. S-a aplecat din nou
a supra t`n\rului. L-a luat cu m`inile
de hain\, `n dreptul pieptului, [i a `n -
ce put s\ urle la el. T`n\rul murise. Din
buzunar `i c\deau ni[te fise pe trotu-
ar. Cling. Clang. 

Un copil a v\zut fisele [i le-a ri -
di cat. A fugit bucuros p`n\ la primul
automat [i, `nainte s\ le dea drumul
pe f\ga[ul aparatului, o m`n\ l-a oprit
[i i le-a luat. Fantasma s-a apropiat
apoi de t`n\ra care ardea. A aruncat-o
la p\m`nt, a `nvelit-o cu o p\tur\ [i n-a
l\sat-o p`n\ c`nd din ce-a mai r\mas
din hainele acesteia nu mai ie[ea nici
m\car un firicel de fum. A trecut stra-
da. L-a dat la o parte pe tat\l cu m`i -
nile-i `ncle[tate pe aparat [i s-a aple-
cat asupra studentului. A `nceput s\-i
apese pe piept. O dat\, de dou\ ori.
Du p\ c`teva minute, pieptul s-a um -
flat cu aer [i o tuse a `nceput s\ zbu -
ciume corpul `ntins pe asflat. Fan tas -
ma i-a b\gat apoi fisele c\zute ` na poi
`n buzunar. 

F\r\ spectacol, s-au risipit cu to -
]ii, la fel de orbi ca ura care le m\cina
adineauri privirea. Fantasma a r\ mas,
uit`ndu-se ̀ n lungul str\zii. Fe ri ci]i s`nt
doar acei ce ]in `n m`inile lor destinele
altora [i nu le fr`ng, le-n cununeaz\.

C\t\lin HOPULELE

Din umbra
sim]ului civic
� inima bate s\ `i sar\
din piept p`n\ i se o pre[ -
te. Bang. Camera cade
pe asfalt [i se despic\

� c`t de interesant poate 
fi un am\r`t cu spiritul
pu]in ridicat? 

Sufletul
S-a chircit acolo, `ntr-un col] [i a

a dormit. Nu avea nevoie nici de per -
n\, cear[af [i nici m\car nu-[i mai au -
zea inima de sub hainele cu care era
`n fofolit. {i-a str`ns ochii a[tept`nd ca
noap tea s\ treac\, sper`nd s\ `i scoat\
ci neva v`rfurile de ac pe care le simte
`n cre[tet. Degeaba `i treceau prin fa]\
mii de imagini rupte, pe care acum `n -
cerca s\ le lipeasc\ pentru c\ toate `i
ie [eau str`mbe, neclare [i de[i erau a -

min tiri, p\reau tot mai ireale. Culorile
i se amestecau, iar fiin]ele din vis se
trans formau `n viet\]i de dimensiuni
`nfrico[\tor de mici, asemenea unor
furnici care `i m`ncau sufletul firmi-
tur\ dup\ firmitur\. Da, era bolnav [i
[tia c\ tot ce simte e din cauz\ c\ a
tr\it prea mult `nf\[urat `ntr-un strat
alb, pufos, care l-a f\cut s\ se uite de
rea litate. Era fericit doar exist`nd, chiar
dac\ nu atinsese gustul vie]ii nici m\ -
car cu v`rful limbii.

Trupul
Ultima pic\tur\ din cea de-a treia

sticl\ de bere i se prelinge pe g`tul de -
ja uscat de at`ta b\utur\, iar trosnetul
paharului sc\pat pe jos `l treze[te. R` -
sul lui zgomotos aproape c\ devine un
r`n jet imens pe fa]a-i mic\ [i `l desfigu -
reaz\. Nu-[i aminte[te nici l`ng\ cine
st\, nici cu cine a `mp\r]it p`n\ acum
col]ul lui de mas\ sau ̀ nc\ un pahar de
b\utur\. {tie doar c\ va merge acas\ [i
c\ va adormi `n timp ce g`ndurile i se
vor roti cu rapiditate prin cap, aseme-
nea v`rtejurilor pe care doar le vedea
p`n\ acum. Va dormi din nou f\r\ s\
simt\ c\ nici m\car nu e `n patul s\u.
E „praf”, a[a cum i-ar zice prietenii,
`n s\ nu `i pas\. Doar e t`n\r.

M\d\lina OLARIU

� era fericit doar
exist`nd, chiar dac\ nu
atinsese gustul vie]ii

Din prea pu]in\ grij\

Fantasma prinde oamenii [i
solidaritatea `n acela[i cadru

De-at`tea probleme [i prilejuri de oftic\, aproape c\
am pierdut gustul fericirilor adev\rate. ~ns\, oric`t

de `nver[una]i ne-am propune s\ devenim, nu ne putem
feri de satisfac]iile m\runte care ne a[teapt\ pe fundul
unui pahar de t\rie, `n fa]a blocului sau la un col] de
strad\. Iar c`nd `ntindem bra]ele moi [i schiloade ale
disper\rii, ajungem s\ ne `ndoim de nefericirea noastr\
ca de-o minciun\ sfruntat\. Fiindc\ oamenii mai am\r`]i
dec`t noi ne dau puterea s\ ne reg\sim rostul.

� din cabin\ coboar\... nu, nu Mo[ Cr\ciun. Mai 
palpitant. Din cabin\ co boa r\ tata

O masc\ social\ care [ade bine oricui

Nenorocitu’ care a dat pe
spate tot cartieru’
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Dup\ 94 de ani

„A[tept\m Clujul”, se aude printre
grupurile de basarabeni str`nse gr\ma d\
pentru a face o poz\ de grup. Ia[ul,
Bucure[tiul, Suceava, Gala]iul, Cons -
tan]a, Ploie[tiul, Craiova, Bac\ul,
Sibiul, Timi[oara [i Bra[ovul se afl\ la
c`]iva pa[i distan]\, aduna]i `ntr-o par-
care din Alba Iulia. Clujul coboar\ din
autocar [i ora[ele se amestec\ `ntr-o
co  loan\ colorat\ `n trei culori: albas-
tru, galben [i ro[u.

Printre ploaia care cerne u[or peste
capurile studen]ilor, str\bate „FAB
Ro m=nia!”, care `i scoate pe la balcoa ne
[i geamuri pe oamenii ascun[i `n casele
lor de umezeala primei zile de iarn\.
Un student care dirijeaz\ spiritul mar -
[ului `i strig\ unei doamne ce a deschis
[i fereastra ca s\ ne salute „s\ ne a[ tep -
ta]i cu pl\cinte, noi venim, noi to]i!”,

iar femeia cu un z`mbet cald pe buze
clatin\ pozitiv din cap. La Alba Ca ro -
lina ne apropiem de statuia lui Mihai
Viteazul cu „Tr\iasc\, Tr\iasc\, Tr\ -
ias c\ [i-nfloreasc\, Moldova, Ardealul
[i }ara Rom=neasc\!”. Oficialit\]ile ne
aplaud\, iar acolo al]i studen]i ne `n t`m  -
pin\ cu steaguri pe care e scris cu alb pe
negru „Basarabia e p\m`nt ro m= nesc”,
strig`nd `ntr-o voce unic\ „Ro m=nia, nu
uita, Basarabia e a ta!”.

De-ale românilor
Un bunel `nalt, cu musta]\ deas\ [i

o p\l\rie neagr\ cu poale lungi de care
e legat\ o fundi]\ `n albastru, galben [i
ro[u, `mpreun\ cu nepotul s\u de vreo
cinci ani, `[i schimb\ locul din cinci `n
cinci minute. „Treci mai ̀ n fa]\, e[ti co -

pil, o s\ te lase”, zice b\rbatul ̀ m pin g`nd
b\iatul printre figurile negre care nu-i
l\sau s\ vad\ dec`t peretele de spin\ri
format de-a lungul zonei `ngr\dite. Un
alt micu], cam de acee[i v`rst\, nu se
las\ mi[cat din loc. „Anul acesta n-au
ma[ini, las’ c\ mergem acum la parada
de cavalerie”, `i zice mama copilului
`n timp ce acesta str`nge `n m`nu]a sa o
ma[inu]\ de culoare kaki cu lacrimi ro  -
tunde rostogolindu-i-se pe obraz. Prin
mul ]imea de asocia]ii, ast\zi, studen]ii
ba sarabeni care au fost `mpr\[tia]i prin
toate col]urile Rom=niei fac noduri de
le g\tur\. S`nt ca ni[te b\sm\lu]e, albe
[i `ngrijite, recent brodate de m`na p\ -
rin ]ilor care ]es batista care acoper\ `n -
treaga na]iune. De la un nod la altul trec
povestirile dozate cu impresii, b`rfele

sau caut\ `ncerc\rile de a g\si cu no[ -
tin ]e comune. Iar prin vocea solemn\
care r\sun\ `n pia]\ se aude „bucura]i-v\
prieteni, de prieteni [i de fra]i!”, c`ntat
pe ritmuri b\tute de palme. 

~n fa]a Muzeului Unirii, `ntr-un
culoar format din dou\ cladiri, se as -
cund de v`nt tineri cu o pancart\ pe ca -
re scrie „Aurul Apusenilor nu e al Co -
trocenilor”. Ace[tia nu strig\ versurile,
dar le c`nt\, pe un ritm hippie de tob\
african\ „l\sa]i aurul `n mun]i, c\ [ade
bine-a[a, s\ ne asculte Rom=nia [i s\
salv\m Ro[ia”. Printre ei s`nt [i tineri
care [i-au tras pe fa]\ m\[ti de gaze,
sau m\sc\rici comici [i o pereche, un
mire [i o mireas\. Mirele are [i el o
masc\ aurie pe fa]\ [i o panglic\ la
piept pe care scrie Ponta, iar mireasa
cu un machiaj morbid [i cu inscrip]a
„Cianura” pe piept, se ]ine de m`na
consortului s\u. Un b\rbat de v`rst\
medie, trec`nd pe l`ng\ ace[tia, nu-[i
poate st\p`ni indignarea [i, apropiindu-se

cu av`nt de unul a c\rui voce era r\ gu -
[it difuzat\ prin megafon, `i zice „e zi ua
na]ional\ [i voi protesta]i?” „S`nt ce t\ -
]ean activ, am voie, s`nt patriot activ”,
`i r\spunde acesta cu acela[i glas pr\ -
bu[it. ~ns\ nu s-a ajuns la b\taie, pen-
tru c\ jandarmii imediat s-au aranjat ca
o barier\ `ntre cei doi. 

Prin Cetatea Alba Carolina, un
grup de [colari cu mai multe `n v\ ]\ toa -
re se plimb\ pe podurile cet\]ii primind
[i c`te o doz\ de m\rturii istorice de la
pro fesoarea „ghid”. Gesticul`nd [i vor -
bind emotiv,  aceasta le spune celor mici
c\ „Marea Unirea a avut loc aici `n
1912...”, „1918, doamn\!”, `i strig\ un
b\rbat c\runt la cap, care trecea pe l`n g\
elevi, `ndrept`ndu-[i privirea dispre ]u i -
toa re spre obrazul femeii pe care erau
pictate trei linii: albastr\, galben\ [i ro [ie.

Daniela VORTOLOMEI

~n cea dint`i zi de decembrie, ̀ n Alba
Iulia cerul a cobor`t pe p\m`nt, l\ s`n -
du-[i ap\sarea pe umerii cenu[ii ai mun -
]ilor. Dinspre strada {tefan cel Mare,
pe Ca lea Mo]ilor, cotind pe strada Au  rel
Vlaicu, tricolorul este purtat `n m`i nile
a zeci de tineri care c`nt\ unirea Ro -
m= niei.

De la balconul unei case de-un gal-
ben ocru, o femeie salut\ grupul, ur`n -

du-le „S\ ave]i noroc, copii!”. Cu o
pan glic\ alb\ pe care este scris\ cu li -
tere negre semn\tura studen]ilor ba sa -
ra beni, ace[tia exclam\ imnurile unirii.
„Rom=nia, nu uita, Basarabia-i a ta!”,
se aude `n apropiere de cetatea Alba
Ca rolina, `n caden]e deopotriv\ as cu -
]i te [i grave. „Ei, cum s\ chiuie fete -
le?”, se distinge printre vocile b\ ie ]i lor.

Prin spatele Muzeului Unirii, pe
l`n g\ Catedrala Sf`ntului Mihail, pa[ii
ap\sa]i ai tinerilor lovesc pavajul din
piatra cubic\. ~nspre statuia lui Mihai
Viteazul, un culoar delimitat prin gri-
la je albastre desparte fanfara militar\
de mul]imea adunat\ `n parcul Cus toz za.
„~l vezi pe cel din mijloc, mai blondu]?
|la-i primarul”, aten]ioneaz\ o femeie
cu un aparat de fotografiat `n m`n\ pe
cineva de l`ng\ ea. De pe iarb\, trei b\ -
tr`ne urm\resc grupul de tineri cu pan-
glici legate de bra], una dintre ele tr\ -
g`nd m`na unui b\iat pentru a citi ins -
crip ]ia cu majuscule negre. „Voi s`nte]i
studen]i sau elevi?”, cere aceasta l\ mu -
riri, privindu-i ca [i cum ar urma s\ au -
d\ o tain\. Mai departe, un alt grup se
face remarcat prin steaguri mari albe
pe care se distinge pe trei r`nduri „Ba -
sa rabia e Rom=nia”, `n timp ce pe
drapelul altora e scris „Unire”. Clo po -
tele din turla Catedralei Re`ntregirii `[i

trimit ecoul odat\ cu uralele mul]imii
care, dup\ anun]area depunerii de co -
roa ne din partea prim\riei Chi[in\u,
izbucne[te `n aplauze, exclam`nd „ace -
la[i s`nge, aceea[i ]ar\!”. 

Printre chiote de unire, b\t\ile unei
tobe acompaniaz\ vocile tinerilor care
c`nt\ pentru Ro[ia Montan\, cer`nd ca
aurul s\ r\m`n\ `n mun]i. „E scris Ro -
[ia, nu Rusia”, l\mure[te un copil pe
un altul, `mbr\ca]i `n haine populare.
~n mul]ime, doi tineri discut\ istoria
Rom=niei de dup\ 1918. „Monarhia
trebuia s\ vin\ `n ’89, la Revolu]ie.
Regele a fost for]at s\ plece, dar avea
popularitate, nu [tii c\ atunci c`nd a ve -
nit el prin ’90 sau ’92 au ie[it `n stra d\
un milion de oameni s\ `l `nt`m pi ne? I-
a picat fa]a lui Iliescu, murea, c\ pe
atunci el era [efu’ statului [i nu venea
at`ta lume s\ `l aclame pe el”. Du p\
parada c\l\re]ilor cu peruci Ludovic
acompania]i de cavaleri cu baionete,
mul]imea se risipe[te pe aleile din jurul
fortifica]iilor. ~n urma lor, dou\ femei
rememoreaz\ defilarea. „Ce frumo[i
s`nt caii. Uite [i o femeie printre c\ l\ -
re]i! Ne lu\m dup\ ei?”.

C\t\lina DOBROVICEANU

Studen]ii basarabeni, m\r[\luind spre Pia]a Unirii

Albastru, galben [i ro[u

� mirele Ponta o `nso]e[te pe mireasa „Cianura” � liderii asocia]iilor studen]e[ti orga-
nizeaz\ un tricolor uman, dup\ care to]i tinerii se prind `ntr-o hor\

� prin vocea solemn\ care r\sun\ `n pia]\ se aude
„bucura]i-v\ prieteni, de prieteni [i de fra]i!”

~n fiecare an, studen]ii
basarabeni din Asocia]ia

Tinerilor Români din Afara
Grani]elor (de data 
aceasta cu ajutorul
Consiliului Jude]ean Ia[i,
care a asigurat transporul)

fac un drum de 20 de ore
dus — `ntors pentru a lua
parte la manifesta]iile de
1 Decembrie de la Alba
Iulia. Ei r`d, se bucur\,
c`nt\ [i strig\ 
lozinci de unire, iar la

final `ncing o hor\ c`t
toat\ pia]a. 
Trist este c\ se adun\ `n
num\r mult mai mare
dec`t studen]ii români,
care parc\ au uitat de
Ziua Na]ional\.

1 Decembrie e la fel ca prezentul
rom=nilor, mohor`t. Nu pot s\ nu re -
marc un soi de mole[eal\ `n atmos-
fe ra de pe str\zile din Alba Iulia.
Da c\ n-ar fi cei aproape 500 de stu-
den]i basarabeni care s-au adunat de
prin toate centrele universitare ale
]\ rii, cred c\ ora[ul mi-ar fi p\rut pe
drept trist `n aceast\ zi.

„De mic copil ai ur`t minciuna,
altfel nici nu se poate, a[a ̀ ]i era fi rea”,
c`nt\ Adrian [i Victor din chitar\ [i
voce. S`ntem 44 de tineri `n autoca -
rul Teatrului „Luceaf\rul” din Ia[i
[i am plecat de c`teva ore spre Alba.
„Cu drapelul rom=nesc ai ie[it s\ faci
dreptate”, continu\ cei doi, acompa-
nia]i de mai bine de jum\tate dintre
cei din ma[in\. S-a a[ezat fiecare cum
poate, c`t mai aproape de mijloc, [i
fredoneaz\ mai `ncet sau mai tare
versurile piesei „Drapelul rom= nesc”.
La fel ca `n melodie, au plecat [i ei
s\ fac\ dreptate, s\ arate c\ cei de
peste Prut nu [i-au uitat ]ara mam\.

„Anul \sta e slab tare. ~n al]i ani
se `nt`mplau mai multe chestii, dar
acum nu prea s-au mai implicat au -
torit\]ile”, `mi spune un tip din par-
cul din fa]a Cet\]ii. Are un stand un de
vinde mici [i „vin cald”, adic\ vin
fiert, alb.

O student\ basarabean\ ne `m -
par te fiec\ruia panglici cu tricolorul
pe care s\ ni le leg\m la m`na st`ng\,
c\-i mai aproape de inim\. Cobor`m
`n parcarea de l`ng\ stadion, unde ne
`nt`lnim cu al]i studen]i basarabeni din
toat\ ]ara. Aproape fiecare are c`te

un drapel la el. Unii `l ]in pe cap sau
`nf\[urat `n jurul corpului, al]ii `l flu-
tur\ `n v`nt `n timp ce c`]iva [i l-au
pictat pe fa]\. Mar[ul spre pia]a unde
urmeaz\ s\ aib\ loc festivit\]ile e
acompaniat de strig\te de bucurie [i
c`ntece patriotice.

Moldovenii s`nt mai rom=ni de -
c`t rom=nii. Se str`ng aici `n fiecare
an, mul]i venind de la distan]e de
pes te 400 de kilometri, cu doar c`te va
ore de somn chinuite ̀ n autocar, doar
ca s\ s\rb\toreasc\ Unirea Ma   re [i
s\ joace o hor\ pe cimentul ud al
Pie]ei Tobo[arului.

Dup\ ce se termin\ festivit\]ile,
de[i s`nt obosi]i [i nem`nca]i, liderii
asocia]iilor studen]e[ti se g`ndesc s\
fac\ un flash mob `n cetate [i s\ for -
meze un tricolor viu, din c`teva sute
de oameni; dup\ care se amestec\ [i
se prind `ntr-o hor\ c`t pia]a, `nv`r -
tin du-se, c`nt`nd [i cer`nd unirea
Republicii Moldova cu Rom=nia.
C`nd intr\ [i Sergiu `n joc, flutur`nd
un drapel mare, strig\tele de bucurie
se `nte]esc.

***
Cei mai mul]i dorm. Oleg vine la

mine [i m\ roag\ s\-i scriu cu pixul
pe drapel o impresie sau un g`nd [i
s\ m\ semnez. A f\cut asta tot dru-
mul, a cules pe tricolor impresii de
la studen]ii care-au plecat cu el din
Ia[i spre Alba. ~i scriu c\ mi-ar pl\ -
cea s\ mai bem, pentru c\ la ei p`n\
[i activitatea asta banal\ strig\ a uni re,
cu un singur pahar care merge din
m`n\ `n m`n\, de la om la om.

Ioan STOLERU

Drapelul cu amintiri

Cetatea Alb\ a lui Gyula, `n trei culori

� la fel ca `n melodie, au
plecat s\ fac\ dreptate

� de la balconul unei case de-un galben ocru, o femeie salut\ grupul, ur`n du-le „S\
ave]i noroc, copii!”

Alba Iulia [i-a chemat fiii r\t\citori

Cu tricolorul la g`t



OPINIAVECHE: ~n ’65 a fost pri-
ma dumneavoastr\ ie[ire din ]ar\?

DENNIS DELETANT: Mai fuse-
sem `nainte [i-n Italia, cu un grup [colar
de la liceu [i c\l\torisem, tot a[a, [i-nFran-
]a. Dar mul]i tineri din Occident f\ceau
asta: c\l\toreau foarte mult.Aveau voie s\
plece [i s\ descopere lumea. Nu era ni-
mic anormal.Nu-mi era fric\, fiindc\ aveam
deja 18 ani c`nd am ajuns `n Rom=nia.
~n plus, nu eram singur. La [coala aceea
de var\, erau parc\ zece oameni dinMarea
Britanie, iar grupul interna]ional de la
Sinaia ajungea la peste 100 de persoane.
Am sim]it un pic ideea de ghetou, dar nu
ne-a deranjat, fiindc\ eram foarte mul]i.
Acas\ cred am dat o singur\ dat\ telefon.
P\rin]ii nu [i-au f\cut griji, [tiindu-m\ `n
cadrul unei conven]ii culturale. Asta `n-
semna c\ [i `n cazul `n care, Doamne
fere[te, s-ar fi `nt`mplat ceva, era infor-
mat\ imediat ambasada noastr\.

O.V.: A]i ales s\ `nv\]a]i o limb\
necunoscut\ `n circuitul interna]ional.
{tia]i c\ ve]i deveni o „rara avis”?

D.D.: La `nceput eram doar curios.
Rom=nia era o ]ar\ exotic\ [i comunist\.
Voiam s\ v\d care e via]a de-aici [i s\
`nv\] limba. Unde s-o `nv\] `n alt\ parte?
~n afar\ nu prea erau [coli sau facult\]i
care s\ ofere cursuri de rom=n\. Numai `n
Statele Unite mi se pare c\ existau dou\
universit\]i care propuneau [i astfel de
studii.

O.V.: Deci era clar c\ dup\ ce ve]i
fi `nv\]at limba rom=n\ ve]i ajunge s\
fi]i o raritate de om.

D.D.: Sigur! Doar c\ nu m\ g`ndeam
la o carier\ didactic\, pe atunci. ~n mintea
mea exista ideea c\ poate voi intra `n di-
ploma]ie dup\ ce voi absolvi.

EErraamm  uunn  ffeell  ddee  ppuunncctt  ddee  sspprrii--
jjiinn  ppeennttrruu  rroommâânniiii  ddiinn  LLoonn--
ddrraa

O.V.: Odat\ cu repetarea vizitelor
`n aceast\ ]ar\, a]i devenit din ce `n ce
mai cunoscut. A]i sim]it c\ lumea v\
prive[te ca pe-un soi de „salvator”?

D.D.: Da, da... Deseori mi se cerea o
favoare de un fel sau altul. Mai ales mi se
cerea s\ intru `n contact cu c`te cineva din
Occident sau s\ `nlesnesc invita]iile din
partea Consiliului Britanic, s\ `nles nesc
o vizit\ `n Anglia sau `n Fran]a. Dar `n
cele mai multe cazuri, eu fiind ̀ nc\ mic, nu
prea aveam autoritatea de-a face multe lu-
cruri. Degeaba scriam eu c\tre Consiliul
Britanic c\ am `nt`lnit un scriitor. Aveam
23 de ani c`nd am fost numit la facultate.
N-am reu[it s\ aduc pe nimeni `n zilele
alea `n Anglia. S\ nu uita]i c\ [i persoa -
ne le din Rom=nia trebuia, la r`ndul lor,
s\ capete viz\ pentru a pleca ̀ n Occident,
ceea ce nu se `nt`mpla. 

O.V.: V\ sim]ea]i puternic, v\z`nd
c\ oamenii v\ tot curteaz\?

D.D.: ~n cursul anilor, fire[te c\ am
format, prin dialogurile pe care le-am
avut, mai multe prietenii. Atunci c`nd ve-
neam `n mijlocul anilor ’70 deja o cu -
no[team, de exemplu, pe doamna Ana
Blan diana. Pe Mircea Dinescu l-am cu -
noscut `n ’83. Pe Augustin Buzura, la `n -
ceputul anilor ’80... Veneam, st\team de
vorb\, mai ajutam s\ organizez diferite
evenimente culturale. Atunci, la sf`r[itul
anilor ’70 chiar am putut lansa invita]ii s\
vin\ oameni cu burs\ de la Consiliul Bri-
tanic. M\ ocupam de ei, c`nd ajungeau
la Londra. Nu tot timpul, fiindc\ aveau
[i ei pretenii lor, a[a c\-i l\sam liberi, dar
programul lor era stabilit de Consiliul
Britanic. Eu eram a[a, un fel de punct de

sprijin pentru ei. Dac\, de exemplu, n-a veau
program `ntr-o sear\, eu m\ `nt`lneam cu
ei, ̀ i duceam la teatru... Pentru c\, de obi-
cei, ace[ti vizitatori rom=ni nu [tiau
foarte bine cum e lumea occidental\, eu
`ncercam s\ mai `nlesnesc ni[te contac te.
Deseori, `n week-end, `i luam cu ma[ina
pe cei care plecau de la Consiliul Bri ta -
nic [i-i plimbam s\ le ar\t anumite obie c -
tive turistice, ori `i duceam pe la vreo
c`rcium\ londonez\.

O.V.: ~n Rom=nia v\ sim]ea]i fla tat
de faptul ca era]i at`t de c\utat?

D.D.: Sigur! M\ sim]eam flatat, dar
m\ c\uta cam prea mult\ lume. Asta era
problema. Eram singurul cadru didactic
dup\ ’78, c`nd profesorul meu a ie[it la
pensie, care se mai ocupa de predarea cul-
turii rom=ne `n Anglia. Era normal ca
lumea s\ [tie de noi. De asta, c`nd veneam
`n Rom=nia sub egida Consiliului Bri ta -
nic, `n primul r`nd urmam un program f\ -
cut de ata[atul meu cultural, dar aveam
[i-un program f\cut de mine `nsumi, c\
d\deam telefoane [i m\ vedeam cu pri-
etenii [i cu rudele mele. ~mi doream s\
vorbesc cu socrii mei, mai ales, fiind c\ ei
`mi povesteau despre regimul de de ten ]ie
politic\, despre care nu cuno[team mai
nimic. ~n nici o carte de istorie `n limba
englez\, `n epoca aceea, nu se vor bea de-
spre de]inu]i politici. M-au [ocat in for -
ma]iile pe care le-am aflat. La noi
p\ trun sese un fel de propagand\ cum c\
to]i de]inu]ii politici erau legionari. Erai
oarecum programat s\ crezi c\ dac\
cineva a f\cut ̀ n chi soa re politic\, trebuie
s\ fi fost legionar. Abia dup\ ce am cunos-
cut pe unii membri ai familiei so]iei, care
fuseser\ de dreapta `nainte de r\zboi, mi-
am dat seama de amploarea fe no me nului
legionar.

AAmm  aacccceeppttaatt  cc\\  mmuull]]ii
aapprrooppiiaa]]ii  ddee--aaii  mmeeii  aauu
aacceeaasstt\\  ssll\\bbiicciiuunnee,,  ddee--aa  ffii
mmaaii  ppuu]]iinn  ddee  `̀nnccrreeddeerree

O.V.: Citind relat\rile dumneavoas -
tr\, se vede c\ poli]i[tilor le era jen\, o -
fi]erilor care v\ aveau sub supraveghere
le era jen\, celor care ar fi trebuit s\ v\
perchezi]ioneze le era jen\, spun`n du-
v\ s\ declara]i singur ce-ave]i prin
bagaje. Sfiala lor nu v\ d\dea un sen-
timent de putere?

D.D.: Da, a fost un fel de bun sim].
Acum, sigur, nu aveau aceast\ atitudine
fa]\ de toat\ lumea. Mi-am dat seama re-

 pe de c\ rom=nii se purtau altfel cu mine,
dec`t o f\ceau cu concet\]enii lor. ~ntr-un
fel, m\ sim]eam cam prost. Nimeni n-a
]ipat la mine, dar deseori am fost al\turi
de un prieten la care s-a ]ipat, c`nd cel
care-a ridicat vocea nu [i-a dat seama c\
nu s`nt rom=n. 

O.V.: Cum a]i `nv\]at discre]ia?
D.D.: Chiar de la familie [i de la pri-

etenii mei, observ`nd cum se poart\ ei `n
public sau cu al]ii. Sigur, rela]iile, `n une -
le cazuri, mi s-au parut dificile. Pentru c\
exist\ o mentalitate conflictual\ a ro m= -
ni lor, ceea ce era o noutate pentru mine.
~n plus, de[i nu vreau s\ exagerez, dar m-a
[ocat, cum s\ spun, abunden]a [i intensi-
tatea b`rfelor. M-a [ocat c\ mul]i nu erau
persoane de `ncredere, cum s-ar zice. A -
di c\ mul]i nu erau deloc consecven]i `n
prietenii, `n ceea ce afirmau...

O.V.: Cum v\ m\sura]i `ncrederea
pe care v-o punea]i `n oameni despre
care [tia]i c\ pot avea mai multe fe]e?

D.D.: ...M-am obi[nuit cu asta. Am
acceptat c\ nu to]i, dar mul]i dintre apro -
pia]ii mei au aceast\ sl\ bi ciune, de-a fi
persoane mai pu]in de `n cre dere. Adic\,
nu erau persoane de `n cre dere `n general,
nu doar cu mine, a[a c\ nu iau personal
faptul c\ am fost [i eu turnat la Secu ri -
ta te, dup\ cum arat\ do sa rul meu. M-am
sim]it dezam\git, da! Asta a impus o dis-
cre]ie ̀ n comportamen tul meu, dar nu m-
a `mpiedicat s\-i ajut pe unii dintre ei.
Cam [tiam mereu cine s`nt informatorii
responsabili cu activi t\ ]ile mele.

DDaacc\\  mm--aa[[  ffii  eerriijjaatt  ccaa  uunn  ffeell
ddee  aarrbbiittrruu,,  aa[[  ffii  rr\\mmaass  ff\\rr\\
pprriieetteennii

O.V.: Cum v-a]i dat seama?
D.D.: ~n primul r`nd, c`nd eram doc-

torand, `n ’69, doi dintre ei aveau voie s\
vin\ cu mine la ambasada american\,
c`nd s`mb\t\ seara eram invitat la un film.
Partea rom=n\ nu permitea cet\]enilor ei
s\ vin\ la aceste vizion\ri. Americanii `i
l\ sau, dar nu veneau dec`t oameni „a le[i”.
Atunci mi-am dat seama c\ unii dintre ei
aveau anumite sarcini. Dar am r\mas mult
timp `n leg\tur\ cu aceste persoane. Si -
gur c\ nu-mi pl\cea faptul c\ nu s`nt sin-
ceri cu mine, dar m-am obi[nuit cu ide ea
asta.

O.V.: I-a]i confruntat vreodat\?
D.D.: Nu, nu! Pentru c\ n-aveam

dovezi!
O.V.: ~ntr-o discu]ie amical\, c\ s\

le da]i ocazia s\ limpezeasc\ apele.

D.D.: Nu, n-am ridicat problema! M\
g`ndeam c\ poate s`nt [antaja]i sau c\ ei,
ori p\rin]ii lor au un trecut dubios [i asta-
i face vulnerabili. De exemplu, una din-
tre acele persoane era sas. M\ g`ndeam c\
poate tat\l lui a avut un trecut dubios din
punctul de vedere al regimului. Dar asta nu
mi-a creat probleme persona le niciodat\.
Apoi, nu uita]i c\ eu nu s`nt rom=n, a[a c\
n-am suferit niciodat\ a[a cum au suferit
unii de-aici. De asta nu pot s\ judec aspru
pe ace[ti oa meni care, dintr-un motiv sau
altul, au ales s\ colaboreze cu regimul.
Deseori m\ g`ndeam ce a[ fi f\cut eu `n
situa]ia persoanei res pec tive. Dac\ voiam
s\ plec din ]ar\, a[a cum voia prietenul
meu sas – care a [i pri mit, p`n\ la urm\,
viza s\ plece ̀ n Germania Federal\, da-
torit\ serviciilor aduse, b\nuiesc eu –,
cum a[ fi reac ]i o nat? Nu m-am erijat
niciodat\ `ntr-n fel de arbitru. 

O.V.: De ce nu?
D.D.: Dac\ faci asta, r\m`i aproape

f\r\ prieteni. Adic\ to]i, `ntr-un fel, f\ ceau
concesii. Poate nu ]o]i. Dar mul]i trebu iau
s\ fac\ concesii regimului, `ntr-un fel sau
altul. Eu n-aveam preten]ia s\ spun: „nu mai
s`nt prietenul t\u pentru c\ faci a[a sau pe
dincolo”. Scopul meu era s\ r\m`n cu pri-
etenii mei [i, `n acela[i timp, s\ dezvolt
studiile despre Rom=nia `n Occ i dent, dac\
puteam.

NNuu--mmii  ff\\cceeaamm  pprroobblleemmee  
cc--aa[[  ffii  `̀nn[[eellaatt  ffiiiinnddcc\\  aammiicciiii
mmeeii  bb`̀rrffeeaauu  ddeess

O.V.: Asta v\ dorea]i de la via]a
dumneavoastr\?

D.D.:... Da. Dar [i colegii mei de la
Londra, de la celelalte catedre dedicate
studiilor asupra unor ]\ri pu]in cunoscu te,
aveau aceea[i idee. C\ trebuie s\ facem
ca aceste culturi s\ fie mai bine cunoscu -
te, ca istoria [i trecutul lor s\ fie ̀ n]elese cu
toate paradoxurile, `n Occident. Pentru
c\ Statele Unite, Fran]a ori Anglia au o
istorie liniar\. Evolu]ia lor nu e determi-
na t\ de pozi]ia lor geo-politic\. Genera -
li zez, desigur, dar aceste state [i-au
p\s trat o autonomie teritorial\ de-a lun-
gul se colelor. ~n cazul Poloniei, al Rom= -
ni ei, al Ungariei – p`n\ la un anumit
punct –, nu s-a p\strat aceast\ autonomie.
Cred c\ e important s\ se cunoasc\ ce-a
`nsemnat asta pentru cet\]eanul de r`nd.
Dac\ te-ai n\scut `n Bucovina de Nord
`n 1917, erai cet\]ean austro-ungar, sau
aus triac, depinde de zon\. Dup\ 1918
erai cet\]ean rom=n. Dup\ ’40, cet\]ean
sovie tic. Dup\ ’41, iar\[i rom=n. Dupa
’44, ia r\[i sovietic. ~n primul r`nd trebuie
s\ te lup]i cu o alt\ limb\, dac\ nu e[ti tril-
ingv.Apoi, trebuie s\ te obi[nuie[ti cu alte
legi, cu alte op]iuni `n via]a ta. Ce faci
dac\ vrei s\ studiezi Dreptul? Cred c\
sim ]eam cumva... Eram ambasadorul
cultu rii rom=ne [i-al istoriei ]\rii acesteia,
`n Occident. Cu to]ii ne asumam acest
rol. Nu doar pe terenul `nv\]\m`ntului,
dar [i pe cel diplomatic. Nu numai eu,
dar co legul meu de la Maghiar\ sau cel
de la S`rb\, f\ceau la fel. Organizam sau
ajutam Consiliul Britanic s\ pun\ la
punct expozi]ii de art\, puneri `n scen\
ale unei piese de teatru, sau expozi]ii de
carte. ~n felul acesta ne spoream [i
cuno[tin]ele, dar [i num\rul prietenilor
din cultura pe care o cercetam. 

O.V.: Pe parcursul [ederilor dum-
neavoastr\ aici, printre oameni pe ca -
re spune]i c\-i [tia]i a fi relativ
du pli citari, v\ era team\ c-a]i putea fi
convins de neadev\ruri?

D.D.: Nu. Pentru c\ foarte mul]i dintre

amicii mei b`rfeau, n-am fost indus `n
eroare niciodat\. Deseori, prietenii mei,
poate din motive personale sau pentru c\
erau pur [i simplu pizma[i, dac\ auzeau
c\ vine la mine scriitorul cutare, `mi zi -
ceau: „trebuie s\ fii atent. Vezi c\ a f\cut
a[a [i pe dincolo!” A[a auzeam despre
fiecare dintre ei [i `mi rotunjeam ideile
despre d`n[ii.

Cel  mai  greu,  pentru  un
str\in  e  s\  nu  fie  asociat
politic

O.V.: A]i sus]inut evident, demer-
sul coordonat de Vladimir Tism\neanu...

D.D.: Acest raport care a ap\rut sub
`ndrumarea lui Vladimir este, dup\ p\ -
re rea mea, excelent, prin contribu]iile unor
cercet\tori proeminen]i, dup\ mine, oa-
 meni care cunosc materia [i au folosit
surse primare, dar [i secundare.

O.V.: Cum a]i reac]ionat c`nd cinci
asocia]ii ale fo[tilor de]inu]i politici au
declarat c\ raportul de condamnare a
comunismului con]ine informa]ii fal se?

D.D.: Pentru cineva care vrea s\-[i
fac\ o p\rere despre ce a ̀ nsemnat co mu-
 nismul `n Rom=nia, eu zic c\ acest ra-
port e cea mai bun\ surs\. Cred c\  a cest
conflict `ntre autorii raportului [i aso-
cia]iile fo[tilor de]inu]i politici, `n r`n dul
c\rora am prieteni, ]ine de aceea[i men ta li -
tate conflictual\. Nu po]i `ntr-o singu r\
carte, `ntr-un singur volum, s\ acoperi
toa te aspectele trecutului comunist. ~n cerc
s\ p\strez o viziune echilibrat\. Asta e cel
mai greu pentru unul din afar\: s\ r\ m` n\
neimplicat politic. Deseori, `n conflic te le
care se produc, este un cov`r[itor element
politic. De aceea, [i pentru mine, [i pen-

tru colegii mei americani sau francezi,
este foarte greu s\ nu fim asocia]i cu o an-
u mit\ linie politic\. Am prieteni [i din
r`n dul PSD-ului, [i din r`ndul partidului
li be ral. Nu las aceste op]iuni ale prieteni -
lor mei s\-mi influen]eze rela]ia cu d`n [ii.
~ntr-un fel, am avantajul c\ `n felul acesta,
pot corobora mai multe perspective po li -
tice [i-mi pot face o imagine de ansamblu
asupra realit\]ii. 

O.V.: Deci nu s`nte]i prins `ntre
cio can [i nicoval\?

D.D.: Ba da! Deseori! Dar `ncerc s\
m\ men]in pe o linie de plutire, iar pri-
etenii mei `n]eleg asta. Chiar acum vreo
doi ani, un prieten mi-a zis c\ ceea ce e
enervant la mine, e c\ s`nt a[a de corect. 

Mereu,  c`nd  veneam,
aduceam  c\r]i

O.V.: Fiindc\ spunea]i c\ v-a]i asu -
mat aceast\ „misiune”, de-a fi am ba -
sa dorul culturii rom=ne[ti `n Oc ci dent,
ca profesor, a]i format discipoli?

D.D.: S`nt c`]iva dintre studen]ii mei
care au ajuns, la r`ndul lor, profesori. Dar
nu s`nt mul]i. Majoritatea au intrat fie  `n
afaceri, fie `n diploma]ie. Pu]ini au intrat
`n `nv\]\m`nt, de fapt. Sigur, eu s`nt aco lo
ca s\-i fac s\ ̀ n]eleag\ c\ nu tr\im nici unul
din noi, rup]i de trecut. Dac\ nu cuno[ti
tre cutul, e ca [i cum ai fi un copil naiv
toat\ via]a.

O.V.: ~n ce situa]ii nedorite v-a adus
naivitatea?

D.D.: Mi-a adus [ocul din ’82, c`nd
am vizitatRepublica Moldoveneasc\. De -
[i m\ a[teptam la un anumit mod de via ]\,
nu mi-am dat seama c`t de mult regimul so-
vietic supraveghea popula]ia din Chi [i -
n\u. Nu exista o literatur\ `n limba

en gle z\ sau francez\ care s\ m\ ajute s\
`n ]e leg ce ̀ nsemna s\ tr\ie[ti acolo. A fost
un [oc pentru mine. Nu aveai voie, de e -
xem plu, s\ p\r\se[ti Chi[in\ul f\r\ a pro -
barea mili]iei.

O.V.: Ce-a]i fi f\cut altfel, dac\ n-a]i
fi suferit de orbul naivit\]ii?

D.D.: A[ fi venit cu mult mai mult\
literatur\ [tiin]ific\ `n englez\. A[ fi adus
c\r]i de istorie. Eu am venit numai cu
c`teva reviste. Asta f\ceam c`nd vizitam
des Rom=nia. Prietenii `mi cereau me reu
c\r]i. Uneori ajutam Consiliul Britanic,
fiindc\ avea un program de `ntr-ajuto ra re
academic\ [i era mai greu s\ apeleze la
vi zitatorii s\i oficiali. De aceea, eu ce ream,
de exemplu, anumite cinci volume, ei le
cump\rau, iar eu le aduceam aici. Dar [i
pe cont propriu mai cump\ram c\r]i ca s\
le aduc aici. Mul]i dintre profesorii din
Marea Britanie, dar [i din Statele Uni te,
f\ceau la fel. Cu to]ii voiam s\ ne ajut\m
prietenii, aduc`ndu-le literatur\ de spe-
cialitate. Mereu, c`nd veneam ̀ n Ro m= nia,
aduceam c\r]i. 

Erau  al]ii  care  se  pronun]au
`mpotriva  regimului.  Bravo
lor!

O.V.: Articolul acela publicat `n
Times, `n ’88, l-a]i scris dup\ mai bine
de 20 de ani de c`nd a]i intrat prima
dat\ ̀ n Rom=nia. V\ era fric\ s\ v\ ex-
prima]i mai devreme?

D.D.: Atunci am sim]it c\ lucrurile
acelea trebuie s\ fie scrise. Una e s\ vor -
be[ti la radio, alta e s\ r\m`n\ pe h`rtie.
Dac\ nu l-a[ fi scris, mi-a[ fi spus: „p\i
degeaba ai fost de at`tea ori acolo! Ce
faci? Bine, ca s\ vezi cu ochii t\i. Dar tre-

buie s-o [i comunici”. ~n timpul vizitei la
Cluj, ̀ n ’88, am luat o mas\ ̀ mpreun\ cu
mai mul]i scriitori. Era acolo [i Alex an -
dru Paleologu. Ei m-au rugat s\ co mu-
nic Occidentului ce-am v\zut.

O.V.: P`n\ atunci nu v-a]i pus pro -
ble ma s\ face]i asta?

D.D.: Ba da, desigur, dar n-am f\ cu t-o.
Mi-am zis c\ totu[i e important s\ pot
continua s\ m\ informez la fa]a locului,
ca s\ pot participa la emisiunile acelea
BBC, unde eram invitat. Fiindc\ presa
occidental\ era, totu[i, puternic imprima -
t\ de propaganda comunist\.

O.V.: Adic\ v\ era fric\ s\ nu vi se
opreasc\ accesul `n ]ar\?

D.D.: Nu era numai asta. M\ g`n deam
[i la socrii mei, care se aflau `nc\ la Bu-
 cu re[]i. Socrul n-avea deloc re]ineri c`nd
vorbea cu mine, la telefon. O caracteriza
pe Elena Ceau[escu ca fiind rea, proast\ [i
ambi]ioas\. Soacra mea era mai fri coas\,
fiindc\ voia [\-[i vad\ ne po ]ii. Nu mi-au
cerut s\-i menajez, dar nu puteam s\ nu
m\ g`ndesc la ei [i asta, sigur, m\ ̀ m piedica
`ntr-un fel. Acum, bine, erau al ]ii care se
pronun]au ̀ mpotriva regimului. Bravo lor!
Pentru mine era important s\ pot con-
tinua s\ vorbesc `n mod direct cu pri-
etenii mei, s\ [tiu direct de la surse ce se
`nt`mpl\. 

O.V.: ~n mod oficial, decizia prin
care-a]i devenit persona non grata s-a
luat abia la ̀ nceputul lui ’89. De ce a tre-
cut at`ta timp p`n\ ce s-a decis asta?

D.D.: Cred c\ au fost unii care au zis:
„poate c\ nu-i r\u ca aceas]\ critic\ s-o
fac\ o persoan\ avizat\”. Vede]i, chiar `n
dosarul meu, un ofiter scrie: „am primit
aviz din partea unei alte direc]ii sugestia
de-a refuza viza cet\]eanului...” Deci a
primit un aviz, n-a fost o decizie luat\ la
nivelul direc]iei care se ocupa de mine.
Unii oameni m\ apreciau. Nu voiau s\
m\ dea la o parte.

Domnul  M\guranu  a  spus  un
lucru  foarte  subtil:  am
`ncredere  tocmai  pentru  c\
s`nte]i  britanic

O.V.: Spune]i c\ la o parte din con -
]inutul arhivelor Securit\]ii a]i ajuns
dup\ ce, ca membru al unei comisii de
transfer know-how a Ministerului Bri-
tanic de Externe, i-a]i `nm`nat lui Vir-
 gil M\gureanu ni[te materiale pe care
acesta le solicitase `n ’93, din partea
Ministerului de Interne. V-a uimit pri-
etenia acestuia c`nd v-a propus s\ v\
ajute `n demersul de-a v\ consulta do -
sarul?

D.D.: C`nd ne-am desp\r]it, dup\ ce
i-am dat acele materiale de legisla]ie, el
mi-a zis: „v\ pot ajuta cu ceva?” Eu i-am
propus [ase teme pe care a[ fi vrut s\ le
consult, iar el mi-a cerut s\-l sun dup\ do -
u\ luni. Dup\ dou\ luni l-am sunat [i a[a
s-a `nt`mplat.

O.V.: V-a]i sim]it r\sf\]at de oa-
 menii influen]i din Rom=nia?

D.D.: Da, da! Exemplul cu domnul
M\gureanu este gr\itor `n acest sens. De
asta am [i vrut s\ vorbesc despre con tex-
tul `n care am avut acces la arhivele Se-
curit\]ii. Ar fi putut na[te foarte mul te
suspiciuni. De altfel, la a doua `n tre ve -
dere cu domnul M\gureanu, acesta a [i
spus un lucru foarte subtil pentru mi ne.
Eu i-am zis: „de ce `mi da]i mie permisi-
unea s\ v\d aceste documente?” Iar el,
subtil, mi-a r\spuns: „tocmai pentru c\
s`nte]i britanic. Am `ncredere `n dum-
neavoastr\”. 

O.V.: A]i fost pus la zid c\ `i sus -
]ine]i pe Marius Oprea ori  pe Vla di -
mir Tism\neanu...

D.D.: Desigur, dar asta vine la pachet
cu Rom=nia. E un bagaj aferent. 

O.V.: {i n-a]i vrut s\ v\ sp\la]i pe
m`ini de el?

D.D.: Sigur c\ m\ enervez. Dar m\
enervez tocmai pentru c\ nu s`nt at`t de
im plicat public cum este Vladimir, pe
ca re-l cunosc bini[or. Eu s`nt retras de fe -
lul meu, nu caut publicitatea [i nu-mi pla -
ce s\ ies `n prim-plan. Totu[i, nu m\ pot
sup\ra prea tare, fiindc\ dac\ a[ `ntoarce
spatele Rom=niei, ar `nsemna s\-mi `n torc
spatele mie `nsumi, `ntregii mele ca ri e re.

O.V.: Ca t`n\r care [i-a petrecut
trecerea spre maturitate vizit`nd
Rom=nia comunist\, v-a]i descoperit
aici pe dumneavoastr\ `n[iv\. Ce-a]i
`nv\]at aici despre propria persoan\?

D.D.: C\ faci o mare gre[eal\ dac\
bagi pe to]i `n aceea[i oal\. Gene ral iz a -
rea e o mare gre[eal\. Fiindc\ am o fire re-
 t ras\, devin suspicios c`nd v\d c\ o
per soan\ e prea insistent\ [i vrea s\-i
lansez o invita]ie sau s\ intervin pe l`ng\
cineva.

O.V.: A]i sim]it c\ oamenii vor s\
v\ foloseasc\.

D.D.: Da, da! Dar stau de vorb\ cu
oamenii ace[tia [i a doua oar\,  tocmai fi-
indc\ `ncerc s\ fiu consistent cu mine
`nsumi, s\ r\m`n fidel principiului c\ nu
trebuie s\ judeci la prima vedere. De se-
ori, v\ spun, am sim]it c\ am judecat
gre[it, pripindu-m\ cu b\nuielile. 
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C`nd Charles King s-a retras de la conducerea cate d-
erei Ra]iu, destinate studiilor române[ti la Uni versi-

tatea american\ Georgetown, locul acestuia a fost luat
de Dennis Deletant. A fost profesor emerit la [coala de
Studii Slave [i Est-Europene („School of Slavonic and East
European Studies”) de la Universitatea din Londra (Lon-
don University College), unde, p`n\ `n 2010, a predat
limba [i cultura român\. ~ntre 2003 [i 2010 a fost, de
asemenea, profesor la Universitatea din Amsterdam. ~n
]ara noastr\ a intrat pentru prima dat\ `n 1965, la 18
ani, c`nd a urmat cursurile [colii de var\ de la Sinaia,
derulate sub egida Universit\]ii din Bucure[ti. ~n 1969 se
`ntoarce prin intermediul unei burse postuniversitare
acordate de Consiliul Britanic (British Council) [i continu\
s\ viziteze ]ara p`n\ `n 1988. Prime[te statutul de „per-
sona non grata”, ca urmare a public\rii `n revista Times
a unui articol critic despre situa]ia românilor sub comu-
nism. La Revolu]ie, a transmis din Bucure[ti al\turi de
echipa BBC. ~n 1990 a fost invitat s\ fac\ parte din
comitetul consultativ al „Know-how Fund” al Guvernului
Britanic, pentru expertiza sa `n problemele est-europene.
Dup\ cinci ani, este distins cu Ordinul Imperiului Britanic
(Order of the British Empire). ~ncerc s\-mi dau seama
cum s-a format omul acesta, care [i-a petrecut ie[irea din
adolescen]\ `n România Comunist\, curtat de oamenii
regimului, ca [i de victimele acestuia. Cum [i-a `n]eles
cariera de ni[\, omul `n care mul]i au v\zut un poten]ial
salvator, ori un poten]ial instrument. Cu o mo destie em-
anat\ prin `ntreg corpul, de la privire la felul `n care-[i
]ine uneori palmele, `mpreunate `ntre genunchi asemeni
unui [colar, Dennis Deletant pare exponentul dasc\lului:
a sim]it c\ dac\ prin m`ini i-ar fi trecut anumite c\r]i, ar fi
p\truns `n lume cu mai pu]in\ naivitate.  

� interviu cu istoricul [i politologul Dennis Diletant

S\ `ntorc spatele Rom=niei ar `nsemna s\-mi `ntorc spatele mie `nsumi 

„Ce e enervant la mine, e c\ s`nt a[a de corect”



OPINIA VECHE: ~n ’65 a fost pri -
ma dumneavoastr\ ie[ire din ]ar\?

DENNIS DELETANT: Mai fuse -
sem `nainte [i-n Italia, cu un grup [colar
de la liceu [i c\l\torisem, tot a[a, [i-n Fran-
]a. Dar mul]i tineri din Occident f\ceau
asta: c\l\toreau foarte mult. Aveau voie s\
plece [i s\ descopere lumea. Nu era ni-
mic anormal. Nu-mi era fric\, fiindc\ aveam
deja 18 ani c`nd am ajuns `n Rom=nia.
~n plus, nu eram singur. La [coala aceea
de var\, erau parc\ zece oameni din Ma rea
Britanie, iar grupul interna]ional de la
Sinaia ajungea la peste 100 de persoa ne.
Am sim]it un pic ideea de ghetou, dar nu
ne-a deranjat, fiindc\ eram foarte mul]i.
Acas\ cred am dat o singur\ dat\ telefon.
P\rin]ii nu [i-au f\cut griji, [tiindu-m\ `n
cadrul unei conven]ii culturale. Asta `n -
sem na c\ [i `n cazul `n care, Doamne
fere[te, s-ar fi `nt`mplat ceva, era infor-
mat\ imediat ambasada noastr\.

O.V.: A]i ales s\ `nv\]a]i o limb\
necunoscut\ `n circuitul interna]io nal.
{tia]i c\ ve]i deveni o „rara avis”?

D.D.: La `nceput eram doar curios.
Rom=nia era o ]ar\ exotic\ [i comunist\.
Voiam s\ v\d care e via]a de-aici [i s\
`nv\] limba. Unde s-o `nv\] `n alt\ parte?
~n afar\ nu prea erau [coli sau facult\]i
care s\ ofere cursuri de rom=n\. Numai `n
Statele Unite mi se pare c\ existau dou\
universit\]i care propuneau [i astfel de
studii.

O.V.: Deci era clar c\ dup\ ce ve]i
fi `nv\]at limba rom=n\ ve]i ajunge s\
fi]i o raritate de om.

D.D.: Sigur! Doar c\ nu m\ g`ndeam
la o carier\ didactic\, pe atunci. ~n min tea
mea exista ideea c\ poate voi intra `n di -
ploma]ie dup\ ce voi absolvi.

Eram  un  fel  de  punct  de  spri-
jin  pentru  românii  din  Lon-
dra

O.V.: Odat\ cu repetarea vizitelor
`n aceast\ ]ar\, a]i devenit din ce `n ce
mai cunoscut. A]i sim]it c\ lumea v\
prive[te ca pe-un soi de „salvator”?

D.D.: Da, da... Deseori mi se cerea o
favoare de un fel sau altul. Mai ales mi se
cerea s\ intru `n contact cu c`te cineva din
Occident sau s\ `nlesnesc invita]iile din
partea Consiliului Britanic, s\ `nles nesc
o vizit\ `n Anglia sau `n Fran]a. Dar `n
cele mai multe cazuri, eu fiind ̀ nc\ mic, nu
prea aveam autoritatea de-a face multe lu-
cruri. Degeaba scriam eu c\tre Consiliul
Britanic c\ am `nt`lnit un scriitor. Aveam
23 de ani c`nd am fost numit la facultate.
N-am reu[it s\ aduc pe nimeni `n zilele
alea `n Anglia. S\ nu uita]i c\ [i persoa -
ne le din Rom=nia trebuia, la r`ndul lor,
s\ capete viz\ pentru a pleca ̀ n Occident,
ceea ce nu se `nt`mpla. 

O.V.: V\ sim]ea]i puternic, v\z`nd
c\ oamenii v\ tot curteaz\?

D.D.: ~n cursul anilor, fire[te c\ am
format, prin dialogurile pe care le-am
avut, mai multe prietenii. Atunci c`nd ve-
neam `n mijlocul anilor ’70 deja o cu -
no[team, de exemplu, pe doamna Ana
Blan diana. Pe Mircea Dinescu l-am cu -
noscut `n ’83. Pe Augustin Buzura, la `n -
ceputul anilor ’80... Veneam, st\team de
vorb\, mai ajutam s\ organizez diferite
evenimente culturale. Atunci, la sf`r[itul
anilor ’70 chiar am putut lansa invita]ii s\
vin\ oameni cu burs\ de la Consiliul Bri-
tanic. M\ ocupam de ei, c`nd ajungeau
la Londra. Nu tot timpul, fiindc\ aveau
[i ei pretenii lor, a[a c\-i l\sam liberi, dar
programul lor era stabilit de Consiliul
Britanic. Eu eram a[a, un fel de punct de

sprijin pentru ei. Dac\, de exemplu, n-a veau
program `ntr-o sear\, eu m\ `nt`lneam cu
ei, ̀ i duceam la teatru... Pentru c\, de obi-
cei, ace[ti vizitatori rom=ni nu [tiau
foarte bine cum e lumea occidental\, eu
`ncercam s\ mai `nlesnesc ni[te contac te.
Deseori, `n week-end, `i luam cu ma[ina
pe cei care plecau de la Consiliul Bri ta -
nic [i-i plimbam s\ le ar\t anumite obie c -
tive turistice, ori `i duceam pe la vreo
c`rcium\ londonez\.

O.V.: ~n Rom=nia v\ sim]ea]i fla tat
de faptul ca era]i at`t de c\utat?

D.D.: Sigur! M\ sim]eam flatat, dar
m\ c\uta cam prea mult\ lume. Asta era
problema. Eram singurul cadru didactic
dup\ ’78, c`nd profesorul meu a ie[it la
pensie, care se mai ocupa de predarea cul-
turii rom=ne `n Anglia. Era normal ca
lumea s\ [tie de noi. De asta, c`nd veneam
`n Rom=nia sub egida Consiliului Bri ta -
nic, `n primul r`nd urmam un program f\ -
cut de ata[atul meu cultural, dar aveam
[i-un program f\cut de mine `nsumi, c\
d\deam telefoane [i m\ vedeam cu pri-
etenii [i cu rudele mele. ~mi doream s\
vorbesc cu socrii mei, mai ales, fiind c\ ei
`mi povesteau despre regimul de de ten ]ie
politic\, despre care nu cuno[team mai
nimic. ~n nici o carte de istorie `n limba
englez\, `n epoca aceea, nu se vor bea de-
spre de]inu]i politici. M-au [ocat in for -
ma]iile pe care le-am aflat. La noi
p\ trun sese un fel de propagand\ cum c\
to]i de]inu]ii politici erau legionari. Erai
oarecum programat s\ crezi c\ dac\
cineva a f\cut ̀ n chi soa re politic\, trebuie
s\ fi fost legionar. Abia dup\ ce am cunos-
cut pe unii membri ai familiei so]iei, care
fuseser\ de dreapta `nainte de r\zboi, mi-
am dat seama de amploarea fe no me nului
legionar.

Am  acceptat  c\  mul]i
apropia]i  de-ai  mei  au
aceast\  sl\biciune,  de-a  fi
mai  pu]in  de  `ncredere

O.V.: Citind relat\rile dumneavoas -
tr\, se vede c\ poli]i[tilor le era jen\, o -
fi]erilor care v\ aveau sub supraveghere
le era jen\, celor care ar fi trebuit s\ v\
perchezi]ioneze le era jen\, spun`n du-
v\ s\ declara]i singur ce-ave]i prin
bagaje. Sfiala lor nu v\ d\dea un sen-
timent de putere?

D.D.: Da, a fost un fel de bun sim].
Acum, sigur, nu aveau aceast\ atitudine
fa]\ de toat\ lumea. Mi-am dat seama re-

 pe de c\ rom=nii se purtau altfel cu mine,
dec`t o f\ceau cu concet\]enii lor. ~ntr-un
fel, m\ sim]eam cam prost. Nimeni n-a
]ipat la mine, dar deseori am fost al\turi
de un prieten la care s-a ]ipat, c`nd cel
care-a ridicat vocea nu [i-a dat seama c\
nu s`nt rom=n. 

O.V.: Cum a]i `nv\]at discre]ia?
D.D.: Chiar de la familie [i de la pri-

etenii mei, observ`nd cum se poart\ ei `n
public sau cu al]ii. Sigur, rela]iile, `n une -
le cazuri, mi s-au parut dificile. Pentru c\
exist\ o mentalitate conflictual\ a ro m= -
ni lor, ceea ce era o noutate pentru mine.
~n plus, de[i nu vreau s\ exagerez, dar m-a
[ocat, cum s\ spun, abunden]a [i intensi-
tatea b`rfelor. M-a [ocat c\ mul]i nu erau
persoane de `ncredere, cum s-ar zice. A -
di c\ mul]i nu erau deloc consecven]i `n
prietenii, `n ceea ce afirmau...

O.V.: Cum v\ m\sura]i `ncrederea
pe care v-o punea]i `n oameni despre
care [tia]i c\ pot avea mai multe fe]e?

D.D.: ...M-am obi[nuit cu asta. Am
acceptat c\ nu to]i, dar mul]i dintre apro -
pia]ii mei au aceast\ sl\ bi ciune, de-a fi
persoane mai pu]in de `n cre dere. Adic\,
nu erau persoane de `n cre dere `n general,
nu doar cu mine, a[a c\ nu iau personal
faptul c\ am fost [i eu turnat la Secu ri -
ta te, dup\ cum arat\ do sa rul meu. M-am
sim]it dezam\git, da! Asta a impus o dis-
cre]ie ̀ n comportamen tul meu, dar nu m-
a `mpiedicat s\-i ajut pe unii dintre ei.
Cam [tiam mereu cine s`nt informatorii
responsabili cu activi t\ ]ile mele.

Dac\  m-a[  fi  erijat  ca  un  fel
de  arbitru,  a[  fi  r\mas  f\r\
prieteni

O.V.: Cum v-a]i dat seama?
D.D.: ~n primul r`nd, c`nd eram doc-

torand, `n ’69, doi dintre ei aveau voie s\
vin\ cu mine la ambasada american\,
c`nd s`mb\t\ seara eram invitat la un film.
Partea rom=n\ nu permitea cet\]enilor ei
s\ vin\ la aceste vizion\ri. Americanii `i
l\ sau, dar nu veneau dec`t oameni „a le[i”.
Atunci mi-am dat seama c\ unii dintre ei
aveau anumite sarcini. Dar am r\mas mult
timp `n leg\tur\ cu aceste persoane. Si -
gur c\ nu-mi pl\cea faptul c\ nu s`nt sin-
ceri cu mine, dar m-am obi[nuit cu ide ea
asta.

O.V.: I-a]i confruntat vreodat\?
D.D.: Nu, nu! Pentru c\ n-aveam

dovezi!
O.V.: ~ntr-o discu]ie amical\, c\ s\

le da]i ocazia s\ limpezeasc\ apele.

D.D.: Nu, n-am ridicat problema! M\
g`ndeam c\ poate s`nt [antaja]i sau c\ ei,
ori p\rin]ii lor au un trecut dubios [i asta-
i face vulnerabili. De exemplu, una din-
tre acele persoane era sas. M\ g`ndeam c\
poate tat\l lui a avut un trecut dubios din
punctul de vedere al regimului. Dar asta nu
mi-a creat probleme persona le niciodat\.
Apoi, nu uita]i c\ eu nu s`nt rom=n, a[a c\
n-am suferit niciodat\ a[a cum au suferit
unii de-aici. De asta nu pot s\ judec aspru
pe ace[ti oa meni care, dintr-un motiv sau
altul, au ales s\ colaboreze cu regimul.
Deseori m\ g`ndeam ce a[ fi f\cut eu `n
situa]ia persoanei res pec tive. Dac\ voiam
s\ plec din ]ar\, a[a cum voia prietenul
meu sas – care a [i pri mit, p`n\ la urm\,
viza s\ plece `n Germania Federal\, da-
torit\ serviciilor aduse, b\nuiesc eu –,
cum a[ fi reac ]i o nat? Nu m-am erijat
niciodat\ `ntr-n fel de arbitru. 

O.V.: De ce nu?
D.D.: Dac\ faci asta, r\m`i aproape

f\r\ prieteni. Adic\ to]i, `ntr-un fel, f\ ceau
concesii. Poate nu ]o]i. Dar mul]i trebu iau
s\ fac\ concesii regimului, `ntr-un fel sau
altul. Eu n-aveam preten]ia s\ spun: „nu mai
s`nt prietenul t\u pentru c\ faci a[a sau pe
dincolo”. Scopul meu era s\ r\m`n cu pri-
etenii mei [i, `n acela[i timp, s\ dezvolt
studiile despre Rom=nia `n Occ i dent, dac\
puteam.

Nu-mi  f\ceam  probleme  
c-a[  fi  `n[elat  fiindc\  amicii
mei  b`rfeau  des

O.V.: Asta v\ dorea]i de la via]a
dumneavoastr\?

D.D.:... Da. Dar [i colegii mei de la
Londra, de la celelalte catedre dedicate
studiilor asupra unor ]\ri pu]in cunoscu te,
aveau aceea[i idee. C\ trebuie s\ facem
ca aceste culturi s\ fie mai bine cunoscu -
te, ca istoria [i trecutul lor s\ fie ̀ n]elese cu
toate paradoxurile, `n Occident. Pentru
c\ Statele Unite, Fran]a ori Anglia au o
istorie liniar\. Evolu]ia lor nu e determi-
na t\ de pozi]ia lor geo-politic\. Genera -
li zez, desigur, dar aceste state [i-au
p\s trat o autonomie teritorial\ de-a lun-
gul se colelor. ~n cazul Poloniei, al Rom= -
ni ei, al Ungariei – p`n\ la un anumit
punct –, nu s-a p\strat aceast\ autonomie.
Cred c\ e important s\ se cunoasc\ ce-a
`nsemnat asta pentru cet\]eanul de r`nd.
Dac\ te-ai n\scut `n Bucovina de Nord
`n 1917, erai cet\]ean austro-ungar, sau
aus triac, depinde de zon\. Dup\ 1918
erai cet\]ean rom=n. Dup\ ’40, cet\]ean
sovie tic. Dup\ ’41, iar\[i rom=n. Dupa
’44, ia r\[i sovietic. ~n primul r`nd trebuie
s\ te lup]i cu o alt\ limb\, dac\ nu e[ti tril-
ingv.Apoi, trebuie s\ te obi[nuie[ti cu alte
legi, cu alte op]iuni `n via]a ta. Ce faci
dac\ vrei s\ studiezi Dreptul? Cred c\
sim ]eam cumva... Eram ambasadorul
cultu rii rom=ne [i-al istoriei ]\rii acesteia,
`n Occident. Cu to]ii ne asumam acest
rol. Nu doar pe terenul `nv\]\m`ntului,
dar [i pe cel diplomatic. Nu numai eu,
dar co legul meu de la Maghiar\ sau cel
de la S`rb\, f\ceau la fel. Organizam sau
ajutam Consiliul Britanic s\ pun\ la
punct expozi]ii de art\, puneri `n scen\
ale unei piese de teatru, sau expozi]ii de
carte. ~n felul acesta ne spoream [i
cuno[tin]ele, dar [i num\rul prietenilor
din cultura pe care o cercetam. 

O.V.: Pe parcursul [ederilor dum-
neavoastr\ aici, printre oameni pe ca -
re spune]i c\-i [tia]i a fi relativ
du pli citari, v\ era team\ c-a]i putea fi
convins de neadev\ruri?

D.D.: Nu. Pentru c\ foarte mul]i dintre

amicii mei b`rfeau, n-am fost indus `n
eroare niciodat\. Deseori, prietenii mei,
poate din motive personale sau pentru c\
erau pur [i simplu pizma[i, dac\ auzeau
c\ vine la mine scriitorul cutare, `mi zi -
ceau: „trebuie s\ fii atent. Vezi c\ a f\cut
a[a [i pe dincolo!” A[a auzeam despre
fiecare dintre ei [i `mi rotunjeam ideile
despre d`n[ii.

CCeell  mmaaii  ggrreeuu,,  ppeennttrruu  uunn
ssttrr\\iinn  ee  ss\\  nnuu  ffiiee  aassoocciiaatt
ppoolliittiicc

O.V.: A]i sus]inut evident, demer-
sul coordonat de Vladimir Tism\neanu...

D.D.: Acest raport care a ap\rut sub
`ndrumarea lui Vladimir este, dup\ p\ -
re rea mea, excelent, prin contribu]iile unor
cercet\tori proeminen]i, dup\ mine, oa-
 meni care cunosc materia [i au folosit
surse primare, dar [i secundare.

O.V.: Cum a]i reac]ionat c`nd cinci
asocia]ii ale fo[tilor de]inu]i politici au
declarat c\ raportul de condamnare a
comunismului con]ine informa]ii fal se?

D.D.: Pentru cineva care vrea s\-[i
fac\ o p\rere despre ce a `nsemnat co mu-
 nismul `n Rom=nia, eu zic c\ acest ra-
port e cea mai bun\ surs\. Cred c\  a cest
conflict `ntre autorii raportului [i aso-
cia]iile fo[tilor de]inu]i politici, `n r`n dul
c\rora am prieteni, ]ine de aceea[i men ta li -
tate conflictual\. Nu po]i `ntr-o singu r\
carte, `ntr-un singur volum, s\ acoperi
toa te aspectele trecutului comunist. ~n cerc
s\ p\strez o viziune echilibrat\. Asta e cel
mai greu pentru unul din afar\: s\ r\ m` n\
neimplicat politic. Deseori, `n conflic te le
care se produc, este un cov`r[itor element
politic. De aceea, [i pentru mine, [i pen-

tru colegii mei americani sau francezi,
este foarte greu s\ nu fim asocia]i cu o an-
u mit\ linie politic\. Am prieteni [i din
r`n dul PSD-ului, [i din r`ndul partidului
li be ral. Nu las aceste op]iuni ale prieteni -
lor mei s\-mi influen]eze rela]ia cu d`n [ii.
~ntr-un fel, am avantajul c\ `n felul acesta,
pot corobora mai multe perspective po li -
tice [i-mi pot face o imagine de ansamblu
asupra realit\]ii. 

O.V.: Deci nu s`nte]i prins `ntre
cio can [i nicoval\?

D.D.: Ba da! Deseori! Dar `ncerc s\
m\ men]in pe o linie de plutire, iar pri-
etenii mei `n]eleg asta. Chiar acum vreo
doi ani, un prieten mi-a zis c\ ceea ce e
enervant la mine, e c\ s`nt a[a de corect. 

MMeerreeuu,,  cc`̀nndd  vveenneeaamm,,
aadduucceeaamm  cc\\rr]]ii

O.V.: Fiindc\ spunea]i c\ v-a]i asu -
mat aceast\ „misiune”, de-a fi am ba -
sa dorul culturii rom=ne[ti `n Oc ci dent,
ca profesor, a]i format discipoli?

D.D.: S`nt c`]iva dintre studen]ii mei
care au ajuns, la r`ndul lor, profesori. Dar
nu s`nt mul]i. Majoritatea au intrat fie  `n
afaceri, fie `n diploma]ie. Pu]ini au intrat
`n `nv\]\m`nt, de fapt. Sigur, eu s`nt aco lo
ca s\-i fac s\ ̀ n]eleag\ c\ nu tr\im nici unul
din noi, rup]i de trecut. Dac\ nu cuno[ti
tre cutul, e ca [i cum ai fi un copil naiv
toat\ via]a.

O.V.: ~n ce situa]ii nedorite v-a adus
naivitatea?

D.D.: Mi-a adus [ocul din ’82, c`nd
am vizitatRepublica Moldoveneasc\. De -
[i m\ a[teptam la un anumit mod de via ]\,
nu mi-am dat seama c`t de mult regimul so-
vietic supraveghea popula]ia din Chi [i -
n\u. Nu exista o literatur\ `n limba

en gle z\ sau francez\ care s\ m\ ajute s\
`n ]e leg ce ̀ nsemna s\ tr\ie[ti acolo. A fost
un [oc pentru mine. Nu aveai voie, de e -
xem plu, s\ p\r\se[ti Chi[in\ul f\r\ a pro -
barea mili]iei.

O.V.: Ce-a]i fi f\cut altfel, dac\ n-a]i
fi suferit de orbul naivit\]ii?

D.D.: A[ fi venit cu mult mai mult\
literatur\ [tiin]ific\ `n englez\. A[ fi adus
c\r]i de istorie. Eu am venit numai cu
c`teva reviste. Asta f\ceam c`nd vizitam
des Rom=nia. Prietenii `mi cereau me reu
c\r]i. Uneori ajutam Consiliul Britanic,
fiindc\ avea un program de `ntr-ajuto ra re
academic\ [i era mai greu s\ apeleze la
vi zitatorii s\i oficiali. De aceea, eu ce ream,
de exemplu, anumite cinci volume, ei le
cump\rau, iar eu le aduceam aici. Dar [i
pe cont propriu mai cump\ram c\r]i ca s\
le aduc aici. Mul]i dintre profesorii din
Marea Britanie, dar [i din Statele Uni te,
f\ceau la fel. Cu to]ii voiam s\ ne ajut\m
prietenii, aduc`ndu-le literatur\ de spe-
cialitate. Mereu, c`nd veneam ̀ n Ro m= nia,
aduceam c\r]i. 

EErraauu  aall]]iiii  ccaarree  ssee  pprroonnuunn]]aauu
`̀mmppoottrriivvaa  rreeggiimmuulluuii..  BBrraavvoo
lloorr!!

O.V.: Articolul acela publicat `n
Times, `n ’88, l-a]i scris dup\ mai bine
de 20 de ani de c`nd a]i intrat prima
dat\ ̀ n Rom=nia. V\ era fric\ s\ v\ ex-
prima]i mai devreme?

D.D.: Atunci am sim]it c\ lucrurile
acelea trebuie s\ fie scrise. Una e s\ vor -
be[ti la radio, alta e s\ r\m`n\ pe h`rtie.
Dac\ nu l-a[ fi scris, mi-a[ fi spus: „p\i
degeaba ai fost de at`tea ori acolo! Ce
faci? Bine, ca s\ vezi cu ochii t\i. Dar tre-

buie s-o [i comunici”. ~n timpul vizitei la
Cluj, ̀ n ’88, am luat o mas\ `mpreun\ cu
mai mul]i scriitori. Era acolo [i Alex an -
dru Paleologu. Ei m-au rugat s\ co mu-
nic Occidentului ce-am v\zut.

O.V.: P`n\ atunci nu v-a]i pus pro -
ble ma s\ face]i asta?

D.D.: Ba da, desigur, dar n-am f\ cu t-o.
Mi-am zis c\ totu[i e important s\ pot
continua s\ m\ informez la fa]a locului,
ca s\ pot participa la emisiunile acelea
BBC, unde eram invitat. Fiindc\ presa
occidental\ era, totu[i, puternic imprima -
t\ de propaganda comunist\.

O.V.: Adic\ v\ era fric\ s\ nu vi se
opreasc\ accesul `n ]ar\?

D.D.: Nu era numai asta. M\ g`n deam
[i la socrii mei, care se aflau `nc\ la Bu-
 cu re[]i. Socrul n-avea deloc re]ineri c`nd
vorbea cu mine, la telefon. O caracteriza
pe Elena Ceau[escu ca fiind rea, proast\ [i
ambi]ioas\. Soacra mea era mai fri coas\,
fiindc\ voia [\-[i vad\ ne po ]ii. Nu mi-au
cerut s\-i menajez, dar nu puteam s\ nu
m\ g`ndesc la ei [i asta, sigur, m\ ̀ m piedica
`ntr-un fel. Acum, bine, erau al ]ii care se
pronun]au ̀ mpotriva regimului. Bravo lor!
Pentru mine era important s\ pot con-
tinua s\ vorbesc `n mod direct cu pri-
etenii mei, s\ [tiu direct de la surse ce se
`nt`mpl\. 

O.V.: ~n mod oficial, decizia prin
care-a]i devenit persona non grata s-a
luat abia la ̀ nceputul lui ’89. De ce a tre-
cut at`ta timp p`n\ ce s-a decis asta?

D.D.: Cred c\ au fost unii care au zis:
„poate c\ nu-i r\u ca aceas]\ critic\ s-o
fac\ o persoan\ avizat\”. Vede]i, chiar `n
dosarul meu, un ofiter scrie: „am primit
aviz din partea unei alte direc]ii sugestia
de-a refuza viza cet\]eanului...” Deci a
primit un aviz, n-a fost o decizie luat\ la
nivelul direc]iei care se ocupa de mine.
Unii oameni m\ apreciau. Nu voiau s\
m\ dea la o parte.

DDoommnnuull  MM\\gguurraannuu  aa  ssppuuss  uunn
lluuccrruu  ffooaarrttee  ssuubbttiill::  aamm
`̀nnccrreeddeerree  ttooccmmaaii  ppeennttrruu  cc\\
ss`̀nnttee]]ii  bbrriittaanniicc

O.V.: Spune]i c\ la o parte din con -
]inutul arhivelor Securit\]ii a]i ajuns
dup\ ce, ca membru al unei comisii de
transfer know-how a Ministerului Bri-
tanic de Externe, i-a]i `nm`nat lui Vir-
 gil M\gureanu ni[te materiale pe care
acesta le solicitase `n ’93, din partea
Ministerului de Interne. V-a uimit pri-
etenia acestuia c`nd v-a propus s\ v\
ajute `n demersul de-a v\ consulta do -
sarul?

D.D.: C`nd ne-am desp\r]it, dup\ ce
i-am dat acele materiale de legisla]ie, el
mi-a zis: „v\ pot ajuta cu ceva?” Eu i-am
propus [ase teme pe care a[ fi vrut s\ le
consult, iar el mi-a cerut s\-l sun dup\ do -
u\ luni. Dup\ dou\ luni l-am sunat [i a[a
s-a `nt`mplat.

O.V.: V-a]i sim]it r\sf\]at de oa-
 menii influen]i din Rom=nia?

D.D.: Da, da! Exemplul cu domnul
M\gureanu este gr\itor `n acest sens. De
asta am [i vrut s\ vorbesc despre con tex-
tul `n care am avut acces la arhivele Se-
curit\]ii. Ar fi putut na[te foarte mul te
suspiciuni. De altfel, la a doua `n tre ve -
dere cu domnul M\gureanu, acesta a [i
spus un lucru foarte subtil pentru mi ne.
Eu i-am zis: „de ce `mi da]i mie permisi-
unea s\ v\d aceste documente?” Iar el,
subtil, mi-a r\spuns: „tocmai pentru c\
s`nte]i britanic. Am `ncredere `n dum-
neavoastr\”. 

O.V.: A]i fost pus la zid c\ `i sus -
]ine]i pe Marius Oprea ori  pe Vla di -
mir Tism\neanu...

D.D.: Desigur, dar asta vine la pachet
cu Rom=nia. E un bagaj aferent. 

O.V.: {i n-a]i vrut s\ v\ sp\la]i pe
m`ini de el?

D.D.: Sigur c\ m\ enervez. Dar m\
enervez tocmai pentru c\ nu s`nt at`t de
im plicat public cum este Vladimir, pe
ca re-l cunosc bini[or. Eu s`nt retras de fe -
lul meu, nu caut publicitatea [i nu-mi pla -
ce s\ ies `n prim-plan. Totu[i, nu m\ pot
sup\ra prea tare, fiindc\ dac\ a[ `ntoarce
spatele Rom=niei, ar `nsemna s\-mi `n torc
spatele mie `nsumi, `ntregii mele ca ri e re.

O.V.: Ca t`n\r care [i-a petrecut
trecerea spre maturitate vizit`nd
Rom=nia comunist\, v-a]i descoperit
aici pe dumneavoastr\ `n[iv\. Ce-a]i
`nv\]at aici despre propria persoan\?

D.D.: C\ faci o mare gre[eal\ dac\
bagi pe to]i `n aceea[i oal\. Gene ral iz a -
rea e o mare gre[eal\. Fiindc\ am o fire re-
 t ras\, devin suspicios c`nd v\d c\ o
per soan\ e prea insistent\ [i vrea s\-i
lansez o invita]ie sau s\ intervin pe l`ng\
cineva.

O.V.: A]i sim]it c\ oamenii vor s\
v\ foloseasc\.

D.D.: Da, da! Dar stau de vorb\ cu
oamenii ace[tia [i a doua oar\,  tocmai fi-
indc\ `ncerc s\ fiu consistent cu mine
`nsumi, s\ r\m`n fidel principiului c\ nu
trebuie s\ judeci la prima vedere. De se-
ori, v\ spun, am sim]it c\ am judecat
gre[it, pripindu-m\ cu b\nuielile. 

OOaannaa  OOLLAARRIIUU
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„Socrul meu nu avea re]ineri, o caraccteriza pe Elena Ceau[eascu la 
telefon ca fiind rea, proast\ [i ambi]ioas\”

� interviu cu istoricul [i politologul Dennis Diletant

S\ `ntorc spatele Rom=niei ar `nsemna s\-mi `ntorc spatele mie `nsumi 

C`nd cite[ti despre via]a lui De nnis
Deletant, `]i apar sub ochi, ca dou\ flan-
 curi distincte, o pres\ care-[i arog\ dem-
nitatea unui act jurnalistic dozat [i
echi librat `n practic\ [i scriitur\, al\turi
de-o pres\ care-[i arog\, la r`ndul s\u,
dem nitatea unui scop jurnalistic, care-i
scu z\ mijloacele [i scriitura. Cei din
prim a tab\r\ par v`ndu]i, moi, ori naivi
celor din tab\ra din urm\. Ace[tia, la
r`ndul lor, par a fi paranoici [i scandalo[i,
ce lor dint`i. ~n cronicile primilor, Dennis
De letant poart\ imaginea unui reputat
is toric [i politolog britanic, specializat ̀ n
evolu]ia neamului nostru. 

PPoorrttrreettuull
Citind cronicile celor din urm\, `n s\,

`l vezi pe Dennis Deletant purt`nd stra -
iele unei legende. De spion. Citind [i al-
te cronici de a[a-zis\ dare `n vileag a
spi onajului, po]i observa modelul pe
care ace[tia `ncearc\ s\-l valideze. Un
agent infiltrat s-ar mula pe urm\torul pro-
to tip: omul `[i petrece tinere]ea `n
Rom=nia comunist\ sub apanajul
derul\rii unor studii de istorie ori liter-
atur\ ca s\-[i le gitimizeze `nt`lnirile cu
oamenii eli te lor, accepta]i [i, deopotriv\,
neaccepta]i de regim. Se afl\ mereu `n
anturajul celor puternici. Este cuminte [i
nu face v`lv\ ̀ n afar\. Conform stereotip-
ului, dup\ Re vo lu]ie, este sprijinit s\ ac-
tiveze `n di fe rite funda]ii finan]ate din

str\in\tate [i comunic\ fluid cu diferi]i
ofi]eri de in forma]ie. Pe acest pat al lui
Procust a fost a[ezat istoricul american
Larry Watts, precum [i un alt istoric
american, Kurt Treptov. 

SScchheelleettuull  lleeggeennddeeii
Profesorul Dennis Deletant, c\ s\ -

torit `n ’72 cu Andreea Caracostea, al
c\rei bunic f\cuse `nchisoare politic\, a
c\p\tat legenda unui agent, tot `n baza
acestui stereotip. P`n\ `n 1987 se a pro -
piase de diferite grupuri de scriitori,
printre care [i Mircea Dinescu, vi zi t`n -
du-l `n ’86 [i pe Corneliu Coposu, care
se afla la acea vreme `n arest la domici -
liu. N-a pierdut viza de intrare `n Ro m= -
nia nici dup\ ce vorbise mai tran[ant la
BBC despre via]a precar\ a rom=ni lor. ~n
’88 s-a ̀ nt`lnit cu Mircea Dinescu, An-
drei Ple[u, Andrei Pippidi [i {te fan
Augustin Doina[, `n ultima vizit\ de di-
naintea Revolu]iei. C`nd s-a `n tors `n
spa]iul britanic a aflat pe cale informa -
l\, aten]ionat de un prieten, c\ fuse se
declarat „persona non grata”. ~n de cem-
brie ’89, `mpreun\ cu echipa BBC, s-a
aflat iar\[i la Bucure[ti, ca s\ trans mit\
Occidentului cum cade o dictatur\.

~n ’93, Virgil M\gureanu i-a propus
s\-[i consulte dosarul, din care-a aflat c\
era `n aten]ia a trei servicii de ur m\ ri re,
fiind considerat spion britanic de au to -
ri t\]ile comuniste. Mai t`rziu, a f\cut part e

din consiliul de conducere al Insti tu -
tului Rom=n de Istorie Recent\, `n fi -
in]at `n 2000 ca „Funda]ia pentru Stu diul
Istoriei Recente a Rom=niei”, finan]at\
printr-un program al Ministerului de
Externe al Olandei, cu sprijinul fostu-
lui ambasador al Olandei `n Rom=nia,
Coen Stork. ~n calitate de pre[edinte al
Institutului, Dennis Deletant l-a sus ]i -
nut pe Marius Oprea s\ preia func]ia de
director, atunci c`nd Andrei Pippidi a
fost suspectat, `n urma unor cercet\ri ale
CNSAS, c\ ar fi colaborat cu Securi ta -
tea. ~n 2010, Dennis Deletant [i-a dat
demsia din Consiliul [tiin]ific al In sti -
tutul de Investigare a Crimelor Co-
 mu nismului [i Memoria Exilului
Ro m=nesc, consider`nd inadecvat\
politizarea institu]iei. Profesorul bri-
tanic a ap\rut deseori `n pres\ al\turi de
Ma rius Oprea sau Vladimir
Tism\nea nu, intr`nd ̀ n malaxorul spec-
ula]iilor, al\ turi de ace[tia.

Formarea legendelor [i
portretul robot al spionului



Cum nu exist\ un tren direct spre
T`r gu Mure[, am ales varianta care cir -
cula noaptea, c\ci drumul dureaz\, `n
func]ie de leg\turi, `ntre 11 [i 13 ore.
Am riscat [i am schimbat garnitura `n
R\z boieni, cu o diferen]\ de doar ju m\-
tate de or\ `ntre trenuri, pentru c\ n-am
vrut s\ stau priponit `n mijlocul zilei
trei ore `n vreo alt\ gar\. Am tras doar
n\dejde c\ acceleratul de Timi[oara `n
care m-am `mbarcat aproape de ora opt
seara n-o s\ `nt`rzie prea mult. 

Ajuns `n tren, mi-am dat seama c\
nu se circula dup\ locul de pe bilet, ci
`n regim cu[et\. ~n fiecare compartiment
erau c`te doi oameni, `ntin[i de-a cur -
me zi[ul pe cele patru scaune ale ban che -
tei, cu biletul l\sat pe ei, pentru contro -
lor, s\ nu cumva s\-i trezeasc\. N-am cu
cine schimba dou\ vorbe p`n\ se por ne[ -
te trenul; dec`t cu na[ul, care, fer ch e zu -
it, d\dea ture de vagon de parc\ ara ho -
lurile. 

„– Da]i-mi buletinul v\ rog!”
„– Dar la ce v\ trebuie?”
„– Nu-mi trebuie, dar la ce con-

troale am, crezi c\-mi pas\? ~mi ar\]i [i
actele de pe cas\ numai s\ nu m\ mai
coco[eze \[tia.”

Undeva ̀ n cap\tul vagonului st\ teau
aten]i doi indivizi `mbr\ca]i `n civil cu
agende mari `n m`n\. Cum scandalul cu
na[ii `nvinui]i de [pag\ `nc\ ardea proas -
p\t, b\rbatul rotofei cu musta]\ din fa ]a
mea transpira de fiecare dat\ c`nd se ui -
ta `n cel\lalt cap\t al holului. ~ntr-un fi -
nal, aflu c\ nici m\car nu ajung cu el p` -
n\ la R\zboieni, unde trebuie s\ cobor.
Se schimb\ tura o dat\ la Suceava [i
`nc\ o dat\ la Cluj. A[a c\ `ncerc s\ fur
c`teva ore de somn pe sistemul cu[et\,
cu laptopul `n bra]e, pantofii sub mine
[i geaca pe post de pern\. Nu de
alta, dar pe holuri, la intervale regu -

late, pe l`n g\ na[, mai umbl\ doi indi-
vizi cu glu gi le pe cap. ~n condi]iile `n
care nu plo u\ dec`t afar\ [i nici neoanele
nu merg s\ zic\ c\-i deranjeaz\ lumina,
`mi `n chi pui doar c\-[i fac planurile de
cum p\ r\ turi pentru un Black Friday
din timpul s\pt\m`nii.

~n R\zboieni plute[te
pacea

Cu ochii c`nd pe hol, c`nd pe geam,
rup vreo dou\ ore de somn p`n\ m\ tre -
zesc cu sunetul avertismentului sonor
din gara din Cluj. Ploaia se oprise de ce -
va timp, dar `ncepea s\ se lase un strat
sub]ire de cea]\. Trenul ajunsese la timp,
f\r\ un minut de `nt`rziere, iar la 5 di -
mi nea]\ prin gar\ nu alearg\ c`ini r\ t\ -
ci]i ci impiega]ii care treb\luiesc `n toa -
te direc]iile `n jurul garniturii. 

~n primul compartiment al vago nu -
lui `n care eram s-au urcat `n Cluj doi
pescari. S`nt pe profil camuflaj, de la
echi pamente, la ochelari de soare [i
p`n\ la lumina `nchis\ din compartiment.
„Mergem la R\zboieni, pe balt\”, `mi
spune tipul masiv, de l`ng\ geam. „Am
un amic care are un iaz acolo [i ne las\
s\ mai venim de c`teva ori p`n\ la-nce -
pu tul lui decembrie, c`nd trage afar\ tot
fitofagul [i tenul.” M\-ncumet s\-i `n -
treb dac\ nu-i cam t`rziu s\ ajung\ `n
ga r\ la 6 jumate [i pe balt\ undeva du p\
7, dar unul dintre ei `[i d\ jos ochelarii
de soare [i mi-o taie din scurt, c\ „doar
un pescar bun prinde pe[te indiferent de
or\, de balt\ sau de scule”. Cum `nc\
n-am fost `n stare s\ prind cu b`ta sau
pra[tia, m\ retrag ̀ n compartimentul meu
[i m\ zg`iesc pe geam, `ncerc`nd s\ v\d

vreun indicator de locali-
tate.

~n gar\ la
R\zboieni
am ajuns la
o jum\tate
de or\ du p\
6 di mi nea -

]a. De parte de a fi r\s\rit, soarele nici
m\ car nu avea cum s\ treac\ prin p`cla
de cea ]\ care se a[ezase deasupra
localit\]ii. Dac\ `n Ia[i te puteai risca,
ajung`nd spre gar\ `nc\lzit, s\-]i arunci
geaca pe-un bra], coperta de cea]a care
s-a pogor`t deasupra satului ]ine un frig
care-]i sfrede le[te mu[chii, ca un cu]it,
p`n\ la oase. 

{i sala de a[teptare este plin\. A -
veam s\ aflu mai t`rziu c\ degeaba m\
a[teptam la c\ldur\ `n\untru c`nd sin-
gurele lumini aprinse `n tot satul s`nt
cele din dreptul peronului. Pe l`ng\ li ni ile
de tren stau tot soiul de grupule]e care
fie se `n dreap t\ `napoi spre Cluj fie a[ -
teap t\ primul tren spre T`rgu Mure[. Da -
c\ `n sala de a[teptare erau majoritatea
co pii, care se preg\tesc s\ mearg\ la [coa -
l\, pe peron s`nt tot soiul de naveti[ti
ca re sar `n sus ca s\-[i pun\ s`ngele-n
mi[care. 

Dintre to]i `ns\, de departe mi-a s\ -
rit `n ochi un b\rbat care s-a dat jos din -
tr-un tren interna]ional, sta]ionat mo -
men tan `n R\zboieni, despre care, din
sonorizarea proast\ din sta]ie, n-am
`n]eles dac\ pleac\ sau vine din Bu da -
pesta. Pe um\rul drept poart\ ca pe-o
comoar\ un c`ine alb, l\]os, nu mai ma -
re dec`t o minge de bowling. Co bor`nd
din tren, acesta `[i aprinde o ]igar\ [i
`ntinde bra]ul drept `n jos, ca o doam n\
de societate englez\ care se preg\te[te
s\-[i serveasc\ ceaiul. Ca de pe o tram -
bulin\, c`inele se desprinde [i se arun c\
`ntr-un sprint de 50 de metri `nspre lo -
co motiv\, printre vegeta]ia care `nc\
mai p\streaz\ nuan]e de verde ce se
`n\l]ase printre pietrele pavajului. Se
`ntoarce brusc `napoi, se plimb\ `n rit-
mul b\rbatului st`nga-dreapta p`n\ aces -
ta ̀ [i termin\ ]igara, ̀ ncol\cindu-i-se prin -
tre picioare ca un motan. ~nainte s\ se
urce `n tren, b\rbatul se las\ pe vine, iar
c`inele, ca un leopard, se ca]\r\ `napoi
pe um\rul acestuia [i se `mbarc\ `mpre-
un\ `n vagon.

R\zboieniul exist\ aproape exclu-
siv ca mini-nod feroviar. Cel mai pro-
ductiv magazin din tot satul e cel de
pe peron. {i cr`[ma cu cei mai mul]i [i
fideli clien]i tot acolo e. ~n afar\ de na -
veti[ti, `n gar\ `l g\se[ti mereu pe nea
Costic\, m\tur`nd mereu de zor pe ro -
nul, la orice or\. Nea Costic\ `i [tie pe
to]i naveti[tii [i toate trenurile. Trece `n -
cet pe l`ng\ to]i, mai cere c`te o ]igar\,
mai str`nge c`te un gunoi sau vreo sca m\

v\zut\ doar de el de pe jos, munce[te
mai ceva ca un majordom. La a patra
tur\ se opre[te `n dreptul meu. ~i spun
din prima c\ nu fumez, de[i dup\ aburul
care-mi iese de sub n\ri ai putea pre-
supune [i c\ s`nt o locomotiv\, dar\ mi -
te c\ ]in o ]igar\ `ntre buze. ~mi explic\
`n ce direc]ie e T`rgu Mure[, c\ trenul
se `ntoarce [i face un mic ocol [i m\
m\soar\ din priviri ca pe un televizor
luat la m`na a doua la care nu-]i merge
telecomanda. „E[ti bolnav?” m\ `ntrea -
b\. M\ blochez [i-l privesc `nfrigurat.
„P\i de ce-ai vrea s\ mergi la T`rgu la ora
asta, pe tren, de unul singur, dac\ nu
mergi la spitalul de inim\?”.

~ncearc\ s\ m\ mai trag\ de limb\ [i
se `ntoarce la m\turat, p`n\ l`ng\ b\r -
ba tul pe care aud c\-l strig\ pe numele
mic, Anton, [i care-i r\spunde cu un
ac cent italian. R\m`ne s\ a[tepte cu el
trenul spre Cluj, nu `nainte s\-i cear\
o ]igar\. 

Granula n-aduce c\ldura
~n personalul spre T`rgu Mure[ e

[i mai frig dec`t ̀ n gar\. Dureaz\ mai bi -
ne de 15 minute [i vreo trei opriri p`na
ca `n compartimentul `n care st\team
trei persoane s\ se prind\ pu]in abur la
col]ul geamului [i s\ ne decongel\m.
Abia atunci risc s\ deschid laptopul. As -
cuns `n spatele lui, `l observ pe t`n\rul
din fa]a mea, desprins parc\ dintr-o co -
pie proast\ a Twilight. Cu tenul alb, p\ -
rul de-un blond sp\l\cit, cu fa]a supt\ [i
oasele-i de deasupra maxilarului dan -
s`nd la fiecare cuv`nt rostit. Mane vrea -
z\ cu dexteritate un pix, `l desface [i-l
pune la loc pe de rost, f\r\ s\ se uite,
cum vedem prin filmele cu James Bond
c\ fac luneti[tii cu pu[tile cu lunet\, le -
ga]i la ochi. 

Deodat\, u[a se deschide la un semn
discret de-al lui [i de pe hol intr\ `n
compartiment un t`n\r, p`n\ `n 18 ani,
cu un ten mai `nchis, dar cu un z`mbet
t`mp plantat pe fa]\. „{tiam eu c\ nu m\
ui]i”, ̀ i spune tipului de l`ng\ geam, evi -
t`nd s\-l priveasc\ ̀ n ochi. ~i [opte[te ce-
va despre bani [i respect [i apoi a[teap -
t\. Din t\cerea din compartiment, indi-
vidul de la geam scoate o cutie minus-
cul\, c`t un sfert dintr-una de chibrituri,
pe care o desigileaz\ `ncet, scoate c` te -
va granule pe care tuciuriul le ascunde
`ntr-o pung\ scoas\ din buzunar, nu
`nainte s\ se uite perplex la ele c`teva
zeci de secunde. Albe [i sf\r`micioase,
granulele au disp\rut apoi instantaneu
`n buzunarul individului [i, cu o ple c\ -
ciune, acesta a ie[it pe u[a comparti-
mentului. 

Din personalul dinspre R\z bo ieni,
`n T`rgu Mure[ a cobor`t cu noi [i fri gul,
un v`nt n\prasnic biciuindu-ne obrajii ca-
re abia ̀ ncepuser\ s\ prind\ culoare. Era
ora 9 [i 10, trecuser\ aproape 14 ore de
c`nd m-am pornit din Ia[i [i-am ajuns
`n inima jude]ului Mure[ pe aceea[i
plo aie moc\neasc\. ~n ora[, dintre cele
trei persoane pe care le-am `ntrebat ca-
re-ar fi cea mai apropiat\ sta]ie de au -
to buz, patru dintre ele m-au ]inut de vor-
b\ cinci minute s\-mi explice s\ am gri j\
la ho]ii de buzunar. „Toat\ lumea zice c\
[tie p`n\ v\ trezi]i f\r\ portofel la voi”,
spune indignat\ o doamn\ `n timp ce
m`nca de zor o [aorma `nvelit\ `n folie

de staniol pe o banc\ `n fa]a g\rii. G\ -
sesc `ntr-un final un autobuz cu care s\
str\bat ora[ul `n cele patru ore pe care le
am de a[teptat p`n\ aproape de 13.00,
c`nd am o serie de trei leg\turi spre
Ia[i, prin Adjud [i Pa[cani. 

Politica, bat-o vina
~n spatele opulen]ei din centru, ca-n

orice metropol\, str\du]ele mici arat\
de zolant, [i lumea `[i poart\ grijile `n
s`n, ap\s`ndu-le cu b\rbia de piept. Da -
c\ nu-i tragi de m`nec\ s\-i `ntrebi
ceva, oamenii nu te privesc `n ochi pe
strad\ [i-[i v\d de treaba lor. A[a c\
dup\ dou\ drumuri dus-`ntors dintr-un
cap\t ̀ n cel\lalt al ora[ului, ajung la timp
la gar\ s\ prind trenul spre Adjud. Pus -
tiu, cu compartimentele p\r\site, nici
na [ul nu a venit p`n\ la ora 20.00 seara
c`nd a trebuit s\ cobor. 

~n Adjud, singurul loc cu activitate
este cr`[ma de pe peron, un local spa -
]ios, cu bere ieftin\ [i oameni lini[ti]i, `n
care mergea omor`t\ ora p`n\ la le g\ -
tura spre Pa[cani. Un b\rbat `nalt, sub -
]ire, cu paharul de votc\ lipit de m`na-i
dreapt\, se uit\ cu interes la o emisiune
de divertisment de la televizor, p`n\ c`nd
`ncepe s\ c`nte, apatic, imnul. Toat\ lu -
mea din local se opre[te, se uit\ spre el
[i apoi `[i v\d de treab\ `n continuare.
B\r batul [i-a mai luat 100 de Sta lin-
skaya, se ̀ ntorce spre mas\ dar se opre[ -
te pe scaunul de l`ng\ mine, cl\tin`n du-se
u[or. „M\ scuza]i c\ v\ deranjez, dar ui -
ta]i-v\, n-am eu dreptate? Nu s`nt po -
li ticienii \[tia, domnule, cancerul ]\ rii?
Nu oamenii ar trebui s\ conteze? Nu
eu [i cu matale, nu noi? Nu! Pentru ei,
domnule, conteaz\ doar s\ m\n`nce
c`c...”, [i nu-[i mai poate suprima su -
ghi]ul care `l `ncerca. „M\ scuza]i”, re -
pet\ obsesiv [i merge la baie de unde,
`n cele 20 de minute c`t am a[teptat tre -
nul, n-a mai ie[it.

Drumul ̀ napoi spre Pa[cani e ̀ ntr-un
Bucure[ti Nord – Suceava Nord ticsit
cu pasageri. Jum\tate dorm, jum\tate ci -
tesc, ca p`lcurile de neoane din va go -
nul-salon care jum\tate p`lp`ie, jum\ -
ta te stau aprinse. Cu c`t trece mai mult
timp, cu at`t ace[tia par a sta mai ne -
mi[ca]i. Pe fata din fa]a mea, care as -
cul t\ fie ceva Miley Cyrus, fie un do-
cu mentar de pe Animal Planet `nregis -
trat pe telefon, luminile g\rii din Pa[ cani
au g\sit-o la fel precum cele din Ad jud.
Plictisit\, cu privirea pe geam, a fost ne -
voie s\-i sune telefonul ca s\-[i dea sea -
ma c\ la sta]ia asta trebuia s\ coboare [i ea.

Cum aproape de miezul nop]ii nu
mai circul\ nimic dinspre Pa[cani spre
Ia[i, am `noptat [i m-am `ntors a doua
zi, aproape de [apte seara, dup\ 1100
de kilometri f\cu]i cu trenul `n mai
pu]in de 24 de ore. C`nd am intrat `n
gar\, acceleratul de Timi[oara `[i `n c\l -
zea din nou motoarele, s\-i duc\ prin
inima Transilvaniei pe cei care, dup\
cum spunea nea Costic\, n-or s\ prin d\
`n via]a autostrada terminat\. „S\ zici
mersi dac\ copiii copiilor t\i o s\ mear -
g\ cu ma[ina pe acolo. Sau poate ai s-o
prinzi [i tu. C\ [i-a[a zici c\ nu fu mezi.”

C\t\lin HOPULELE

Pe urmele locomotivei
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De la Ia[i la T`rgu Mure[, 
autostrada merge pe [ine
� `n spatele opulen]ei din centru, ca-n orice metropol\, str\du]ele mici arat\ de zo -
lant, [i lumea `[i poart\ grijile `n s`n, ap\s`ndu-le cu b\rbia de piept

Dac\ Alba Iulia nu [i-a g\sit prea mult loc pe buzele ie[enilor nici pe 1 Decem -
brie, de ce ar r\suna numele T`rgului din Mure[ mai des pe Copou `n timpul

anului? De ce s-ar vorbi din P\curari p`n\-n Bularga despre ora[ul aflat chiar `n
inima României? Dac\ unul dintre planurile Guvernului nu s-ar fi rostogolit de pe
masa de tratative `nspre public, probabil c\ nici nu s-ar fi discutat vreo dat\. ~ns\
acum, despre autostrada Ia[i — T`rgu-Mure[ auzim c-ar fi o man\ cereasc\. Nu s-ar
mai pl`nge lumea c\ timpul petrecut pe drum p`n\ treci de grani]\ e egal cu cel pe
care-l faci p`n\-n Italia. De aceea am propus un experiment. P`n\ c`nd vom putea
merge cu mai mult de 130 de kilometri la or\ `n linie dreapt\ pentru a trece fron-
tiera spre Ungaria, am `ncercat s\ ajung p`n\ la T`rgu Mure[ cu trenul [i `napoi `n
aceea[i zi. S\ v\d ce-am rata dac\ singurele opriri ar fi la benzin\rii pentru reali -
mentare. {i dup\ 1200 de kilometri [i 20 de ore `ntr-o singur\ zi, am realizat c\
autostrada aceasta ne-ar face [i-un r\u. Am ajunge mai repede, dar n-am vedea
c`t de colora]i s`nt oamenii care-[i duc via]a pe banchetele pr\fuite ale trenurilor.

Nea Costic\, biroul mobil de informa]ii
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C`nd am participat prima oar\ la
tur neul de la Oxford, c`[tigasem de ja
dou\ na]ionale. M\ g`ndeam c\ dac\
nu venim acas\ cu locul `nt`i, m\car
fi nala s\ fie. Am luat locul 102 din
130 de echipe.

~[i d\ jos cravata [i sacoul, ia o gu r\
de cafea [i, cu r\bdarea celui care se
a[az\ s\ priveasc\ un film foarte lung,
`mi spune c\ [coala general\ a f\cut-o
`n Cluj. „La liceul Gheorghe {incai, la
clasa special\ de bilingv englez\”. Din
tonul u[or ap\sat, cuvintele amintesc
[i acum de m`ndria zilelor `n care ma -
tematica o ̀ nv\]a, de c`teva ori pe s\p -
t\m`n\, `n limba englez\. „Pentru vre-
mea de atunci era ceva complet nou [i
`nsemna foarte mult.” Au fost anii `n
care aveau `n program\ ore de conver-
sa]ie cu nativi americani, care i-au aju -
tat, pe el [i pe colegii lui, s\ preia ac -
centul. „Atunci unul din profesori a
venit cu ideea s\ facem dezbateri `n
orele de conversa]ie.” {i nu a durat
foarte mult p`n\ c`nd mai to]i dasc\lii
au `nceput s\ preia aceast\ tehnic\ al -
ternativ\ de predare. 

C`nd era la liceu, un grup de stu-
den]i clujeni au avut ideea s\ organi -
zeze [i un club, iar, astfel, `n clasa a
X-a a ̀ nceput s\ dezbat\ mai organizat.
Un an mai t`rziu, ̀ n clasa a XI-a, a c`[ -
tigat prima competi]ie na]ional\. Du p\
regionala Transilvaniei, la care Dan
ratase calific\rile pe echipe, avea cele
mai bune rezultate `n clasamentul in -
di vidual. „Dou\ colege se calificase r\,
dar le lipsea un om. M-au luat s\ par-
ticip cu ele” (n.r.: ̀ n competi]iile pen tru
elevi echipele s`nt formate din c`te trei
persoane, iar `n cele pentru studen]i

din c`te dou\). Anul urm\tor, po ves tea
s-a repetat: meciuri bune `n califi c\ri,
final\ c`[tigat\. Au hot\r`t atunci s\
`ncerce [i competi]ii interna]ionale.
„Am ales Oxford-ul pur [i simplu
`nt`mpl\tor, nu [tiam c`t de impor-
tant\ este. E ca [i c`nd ai fi pescar [i
alegi s\ mergi la un concurs `n New
York, doar pentru c\-]i sun\ frumos.
A[a, m\re].” 

~mpreun\ cu Nicoleta Lupea, co -
lega lui de echip\, a renun]at la orice
altceva pentru a avea timp s\ caute
fon duri, fiindc\ aveau nevoie de bani
mul]i ca s\ participe [i s\ se sus ]in\
`n Anglia. Pe l`ng\ asta, „problema a
fost c\ nu eram preg\ti]i. Nu aveam
antrenori, nu ne-a `nv\]at ni meni. Mai
mult, `n loc s\ citim un «The Econo -
mist», noi umblam prin tot Clujul du -
p\ finan]atori”. Iar umi lin ]a de a ba -
te din u[\ `n u[\ a fost ur mat\ de umi -
lin ]a de a pierde meciuri `n fa]a unor
vorbitori de limb\ englez\ mai slabi
dec`t ei. „Ne picase o tem\ pe libera -
li zarea comer]ului, apoi ceva cu schim -
barea admiterii `n universi t\ ]ile bri-
tanice. Iar cum pe vremea aia nu a veam
Internet, nici nu eram deloc pre g\ ti]i.”

Privirea [i-o ridic\, ca abu rii
aroma]i care se `nal]\ din cea[ca cu
cafea fierbinte pe care o are `n fa]\.
„Acolo am v\zut un meci de final\
care m-a marcat. Se ]inea `n ceea ce
ei numesc The Chamber, o camer\ `n
Oxford renumit\ pentru dezbateri de
obicei politice.” Acolo, vorbitorii con -
trolau emo]iile s\lii. „Nu v\zuse, `n
via]a lui, oameni care s\ fac\ valuri
`n fa]a unei idei bune [i cu greu ̀ [i ima -
gina c\ ar putea s\ treac\ ceea ce nu -
me[ te „testul amfiteatrului”. Un dis-
curs `n care toat\ sala s\ empatizeze
cu tine. „Acolo este momentul `n care
te `mpline[ti ca vorbitor.”

Aproape de abandon
Timp de cinci ani de zile, din 2003

p`n\ `n 2008, am participat la mai
pu]ine turnee dec`t un student britanic
`ntr-un singur an.

~n timpul facult\]ii, Dan a `n ce put
s\ mearg\ tot mai rar la competi]ii. „~n -
tre timp m\ angajasem [i la TVR, bani
suficien]i nu a[ fi avut oricum [i e ram
destul de ocupat [i cu faculta tea. ~mi
doream foarte mult s\ fac televiziu ne”,
`mi zice. A fost, pe r`nd, prezentator
al Matinalului la TVR1 din Bucu re[ti,
apoi `n Cluj. ~n cele din urm\, a ajuns
s\ modereze, la TVR 2, emisiunea
„{an s\ [i ne[ans\”. R`deau colegii de
el, `n glum\, „pentru c\ printre alte de -
fecte de vorbire, eu s`nt [`[`it, s`s`it,
j` j`it. Iar numele emisiunii avea doi de
[ [i doi de s. ~mi spuneau c\ nici titlul
nu pot s\-l pronun] corect”. 

~n 2008, Dan era masterand al Fa -
cult\]ii de Drept din Cluj, iar Nico -
leta era `n ultimul an. „Se termina. {i
nu mai f\cuser\m nimic de un an [i ju -
m\tate.” Au decis, atunci, s\ `[i inves -
teasc\ to]i banii economisi]i `n ultimul
lor an de dezbateri. Au participat la do-
u\ turnee de preg\tire, unul `n Paris [i
unul `n Amsterdam. „Dar ne loveam
de aceea[i problem\. Mai ales cu echi -
pe de vorbitori care nu s`nt nativi, ar -
bi trii nu au r\bdare. C\ nu ai fluen]a
lor, profunzimea lor. {i primele me ciuri
le pierdeam. Ni se tot repetau acelea[i
probleme. Noi con]inutul `l aveam, ci -

team pe rupte. Dar nu eram preg\ti]i,
nu reu[eam s\ trecem de un anumit
nivel”, ̀ mi spune cu aceea[i frustrare ̀ n
ton care i-a f\cut, cu ani `n urm\, s\-
[i doreasc\ s\ renun]e. La Oxford, du -
p\ al doilea meci din calific\ri, aveau
un loc patru [i un loc trei (n.r.: for-
matul de dezbatere este de c`te patru
echipe, iar locul `nt`i pe dezbatere `l
ia echipa cea mai conving\toare). 

Nicoleta i-a spus, `ntr-o pauz\ din -
tre meciuri, c\ e inutil, nu vor putea
evolua [i ar fi bine s\ renun]e. Au
c`[tigat meciul urm\tor [i, dou\ zile
mai t`rziu, finala Oxford-ului. „Du p\
asta au urmat europenele, cu acela[i
rezultat – locul ̀ nt`i”, care este, pe l`n-
g\ mondiale, cealalt\ mare compe ti ]ie
important\. ~mpreun\ formeaz\ Hat-
trick-ul, pe care nu reu[ise nimeni s\
le c`[tige, pe toate trei, `n acela[i an.
„{i nu spun pove[ti. Nu se schimbase
nimic spectaculos `n motiva]ia noas-
tr\ nici `n structura interioar\. Pur [i
simplu lucrurile au `nceput s\ mear g\.
Deodat\.” ~mpreun\ cu meciuri foar te
bune au venit arbitri foarte buni, care
le d\deau feedback [i de la care au
`nv\]at, progresiv, tot ce pierduser\ `n
anii de munc\ f\r\ antrenor. ~n ace la[i
an, la Yale, Dan a jucat finala. „Fiind
competi]ie de nativi, nu se compara
cu experien]ele mele trecute. Mi-a pl\ -
cut meciul acela, atunci am sim]it c\
se poate, c\ pot s\ fac ce-mi propun.”
Tot atunci, Dan `[i trecea propriul
test al amfiteatrului. 

Rezultatul nu era evident
Presiunea era cu at`t mai mare cu

c`t avansam la mondiale, pentru c\
nimeni nu mai f\cuse Hat-trick-ul.

~nainte de mondiale, c`nd era at`t
de important s\ g\seasc\ sponsori, di -
rectorul unei companii din Cluj le-a
spus c\ el nu finan]eaz\ dec`t sporturi
extreme. „Nico i-a spus c\ «dac\ asta
este condi]ia, noi putem s\ venim m`i ne
`mbr\ca]i gros [i cu schiuri»”, zice
amuzat. 

Nu se sfie[te s\ ascund\ z`mbetul
larg c`nd `[i aminte[te de competi]ia
din 2009. „Mondialele nu se compa -
r\ cu nimic altceva. Acolo `]i joci via -
]a de debater ̀ n c`teva secunde. Ni meni

nu mai vrea s\ ridice s\li ̀ n picioare, s\
debordeze de stil, fiecare concurent
urm\re[te un joc tehnic corect, care
s\-l duc\ `n final\”, iar Dan se o pre[ te
brusc. „E frustrant s\ vrei performan -
]\ `n dezbateri, ca rom=n. Pentru c\
nu avem nici fondurile, nici pre g\ ti -
rea. ~n str\in\tate, exist\ training-uri
pentru orice problem\ care poate ap\ -
rea `ntr-o competi]ie.” 

Din partea categoriei de vorbitori
de englez\ ca a doua limb\, `ntr-o du -
minic\ diminea]\, Dan juca al\turi de
Nico marea final\. Nu `[i aminte[te
prea multe din ziua aceea. „C`nd joci
`mpotriva unor vorbitori at`t de flu en]i
trebuie s\ fie evident c\ ai c`[ tigat pen -
tru ca votul s\ mearg\ de partea ta.
Dup\ meci, balan]a `nclina spre noi,
dar nu era foarte clar. ~mi mai amin tesc
numai c\ seara am auzit, la verdict,
«cinci la patru pentru BBU».” BBU
era prescurtarea Universit\]ii Ba be[-
Bolyai, pe care Nicoleta Lupea [i
Dan Cristea o reprezentau. „Tot ce-am
sim]it a fost un imens sentiment de
u [urare.” Presiunea, ap\sarea finalei
cre[ tea cu fiecare om pe care-l au -
zeau spun`ndu-le c\ s`nt aproape de
Hat-trick, de performan]a cea mai
mare.

„~n ]ar\ a fost tam-tam doar dup\
mondiale. A fost incredibil, am f\cut
reclam\ pentru Pepsi, am fost invita]i
la Garantat 100%. Dar nu am [tiut s\
gestion\m momentul foarte bine, pen-
tru c\ nu eram preg\ti]i de c`[tig. Tre -
buia s\ fi f\cut ceva pentru vizibilita -

tea fenomenului”, [i o umbr\ de re gret
acoper\ vorbele lui Dan, `ntrerupte la
r\stimpuri de c`te un oftat. Ar fi dorit
ca studen]ii [i elevii care fac, ast\zi,
dezbateri, s\ nu mai aib\ problemele
pe care le-au avut ei. „A[ fi fost pre -
g\ tit pentru e[ec, ̀ n schimb. De[i, acum
dac\ m\ g`ndesc, nu [tiu cum a[ fi tr\ -
it cu g`ndul c\ aproape am c`[tigat,” iar
z`mbetul care `i lumineaz\ fa]a este al
omului `mp\cat, `mplinit. Dup\ acel
meci, Dan [i Nico au fost invita]i s\
participe la un turneu al campionilor.
„Am refuzat, am vrut s\ r\m`n cu me -
ciul de atunci, cu finala aia. ”

Avocatura, ca dezbatere 
Mi-au spus c\ meseria de avocat

nu este ca `n filme, c\ este plictisitoa -
re [i monoton\. Dar tot ei `mi spuse -
se r\ [i c\ nu pot c`[tiga mondialele.

~l impresionau, c`nd mergea la
com peti]ii, p\rin]ii care-[i aduceau co -
piii s\ vad\ finalele turneelor. ~i pla -
ce, dincolo de rela]ia apropiat\ p\ rin te-
copil, ideea de a-]i petrece diminea]a
de duminic\ v\z`nd a[a un spectacol.
I-ar fi pl\cut la fel de mult ca [i `n
Rom=nia notorietatea dezbaterilor s\
creasc\. 

~[i aminte[te cum alte d\]i se `n -
tre ba cum reu[esc marii vorbitori s\
preg\teasc\ un `ntreg caz, cu argu-
mente at`t de complexe, `n doar cin-
cisprezece minute. „Am rugat-o la un
moment dat pe Nico, c`nd eram mai
mici, s\-l `ntrebe pe unul din marii
ju c\tori ce face efectiv `n timpul \la.
A venit `napoi [i mi-a spus c\ «intro-
ducerea [i `ncheierea». Atunci am
crezut c\ tipul a trimis-o pe Nico la
]ig\ri, c\ nu a vrut s\-i spun\.” R`de
puternic [i `mi spune c\ t`rziu a `n ]e -
les c\ a[a este. C\ temele din com-
peti]ii se rezum\, de fapt, undeva la
zece teme principiale, pe care atunci
c`nd le identifici [i le `n]elegi, `]i este
mult mai u[or s\ joci.

Ast\zi, Dan Cristea este angajat
la departamentul de litigii al unei agen -
]ii de avocatur\. ~mi spune c\ avocatul,
pentru el, este egal cu rezultatul ul ti -
mului proces. ~[i iube[te meseria. Iar
uneori, ̀ n s\lile de judecat\, tresare [i se
surprinde z`mbind, c`nd de partea cea -
lalt\ aude un discurs structurat. „Tre -
sar pentru c\ `n meseria asta fiecare
proces schimb\ o via]\, aici nu se joa -
c\ nimeni cu nimeni.” G\se[te c\ fie-
care proces este o final\ de mondiale.

Livia RUSU 

Dan Cristea [i Nicoleta Lupea, cei mai iscusi]i vorbitori

Arta de a avea mereu dreptateDan Cristea crede c\,
de foarte multe ori,

românii nu [tiu s\ aib\
succes. Pentru c\ nu
avem exerci]iul succesu-
lui, iar atunci c`nd se
`nt`mpl\ s\ ob]inem
ceva la care am visat [i
pentru care am luptat
at`t de mult, `n loc s\ ne
bucur\m s`ntem mai de -
grab\ stingheri. Atunci
c`nd a c`[tigat campio -
na tul mondial de dez-
bateri, spune c\ nici el
nu a [tiut cum s\ gestio -
neze momentul. Nu a
`n]eles nici fascina]ia
presei pentru orice sun\
a fi de talie mondial\,
fiindc\ p`n\ atunci ni -
meni nu l-a sunat ca s\-
l felicite m\car pentru
rezultatele interna]io na -
le bu ne. Acum dup\ trei
ani de zile, a renun]at
la dezbateri. Dar pentru
c\ lupta cu argumentele
i-a r\mas `n s`nge, [i-a
mutat pledoaria `ntr-o
sal\ de judecat\, iar
juriul s-a tranformat cu
adev\rat `n instan]\.

P`n\ s\ ajung\ `n final\ la Oxford, voiau s\ renun]e

� ap\sarea finalei cre[ tea cu fiecare om pe care-l au -
zeau spun`ndu-le c\ s`nt aproape de Hat-trick � `nainte
de mondiale, directorul unei companii din Cluj le-a
spus c\ el nu finan]eaz\ dec`t sporturi extreme
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17 de ani au trecut de c`nd, de
ziua Rom=niei, un fost cameraman
a pus bazele celei mai mari fabrici
de emisiuni [i vedete `n ]ara care ` -
na inte folosea televizorul doar ca s\
mai vad\ fa]a unuia din cei mai lon -
ge vivi lideri comuni[ti. Dar astea-s
po ve[ti de bunici. De c`nd PRO TV
a intrat pe pia]\, nimeni nu a reu[it
s\-i do boare statutul de lider. Cei din
gene ra]ia mea probabil `[i aduc
aminte mai degrab\ dimine]ile de
s`mb\t\ `n care postul, dup\ modele
interna ]io nale, oferea numai e pi soade
du p\ episoade de desene animate,
ca a poi s\ `ncheie seara prin show-
ul de comedie. ~ncepuse pe-atunci
[i An te na 1 s\ atrag\ aten]ia cu
Dan Ne gru, dar c`nd `ncepea
„Vacan]a Ma re”, telecomanda schim -
ba imediat canalul pe PRO TV.

Ast\zi, postul pare s\-[i fi con-
struit o ma[in\ de stors lacrimile te -
les pectatorilor [i de colec]ionat pri -
vi rile insistente ale publicului mas -
culin prin Dansez pentru tine. Au
instalat [i-un mecanism prin ca re
orice t`n\r c`nt\re] cu aspira]ii ̀ ndea-
juns de `nalte [i fularul str`ns de g`t
se poate lansa la Vocea Rom=niei.
{i cum formula talk-show-urilor mon -
  dene a dat roade la noi, [i-a f\cut [i
PRO TV-ul dintr-un fost tonomat
al Televiziunii Rom=ne propriul
lup t\tor pentru fericirea poporului
prin Happy Hour, prezentat de C\ -
t\lin M\ru]\.

Da, nostalgia exist\, c\ci dup\
17 ani `ntr-un „du-te – vino” al
grilei de programe, parc\ nu ne mai
uit\m la acela[i canal. Dar chiar [i
melancolicii trebuie s\ vad\ c\ lu -
cru rile nu pot r\m`ne la fel, iar PRO
TV-ul chiar a `ncercat s\ p\s treze
c`teva din emisiunile [i transmisiile
care l-au consacrat. {tirile de di mi -
nea]\ au r\mas tot acolo, de la ora
[apte [i la distan]\ de 12 ore An dre -
ea Esca `nc\ mai prezint\ jurnalul
de sear\, chiar dac\ nu mai spun e
„Bun\ seara, Rom=nia. Bun\ seara,
Bucure[ti”. Filmele de ac ]iune de
luni sear\ [i-au p\strat `n mare par -
te actorii principali [i nu lip se[ te,
din vreme-n vreme, c`te un ma ra ton
cu Steven Seagal.

La anul, c`nd PRO TV o s\-[i
celebreze majoratul, poate o s\ se
perpetueze felul `n care ace[tia au
adaptat [i [i-au asumat p`n\ acum
tot ce a fost popular printre oameni
`ntr-o imagine proprie. Anul acesta,
de 1 decembrie, „Statele unite ale
Rom=niei” a fost sloganul sub care
canalul a `ncercat, la a 17-a aniversa -
re, s\ aga]e telespectatorul. {i a re -
u [it, dac\ ne lu\m dup\ graficele de
audien]\. Indiferent de opinia u no ra
[i altora despre post, el este p`n\ la ur -
m\ unul care a [tiut cum nu doar s\
supravie]uiasc\, ci [i s\ progreseze
dup\ cerin]ele pie]ei.

Paul ANDRICI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Dup\ ce a fost acuzat `nc\ de anul
trecut de plagiat `n cazul tezei de doc-
torat, premierul Rom=niei, Victor Pon -
ta `[i sus]ine `n continuare nevinov\]ia
[i nu d\ semne c\ ar vrea s\ demi-
sioneze, de[i at`t Universitatea din
Bucure[ti c`t [i Consiliul Na]ional de
A testare a Titlurilor, Diplomelor [i

Cer tificatelor Universitare (CNAT-
DCU) i-au dat un verdict nefavorabil.
Mar]ea trecut\, mai mul]i profesori u -
ni versitari, cercet\tori, membri ai socie -
 t\]ii civile [i politicieni cereau printr-o
scrisoare deschis\ c\tre Ministrului
Educa]iei, Ecaterina Andronescu, re -
tragerea titlui de doctor al premierului.
„Scrisoarea, semnat\ de nume presti-
gioase [i publicat\ `n Revista 22, a fir -
m\ c\ Victor Ponta a «de]inut `n mod
ilegitim» acest titlu din anul 2003” (me -
diafax.ro, mar]i, 27 noiembrie). ~n a -
ce ea[i adres\, semnatarii `i atr\geau a -
ten ]ia Ecaterinei Andronescu c\ „s`n -
te]i profesor universitar [i cunoa[te]i
bine consecin]ele toler\rii plagiatului
`n lumea academic\ rom=neasc\; nu
pute]i ignora faptul c\ el contribuie `n -

tr-o cov`r[itoare m\sur\ la impostur\, la
confuzia valorilor [i `n final la sc\ de -
rea continu\ a nivelului de educa]ie.
{ti]i de asemenea c\ plagiatul nu are
cu loa re politic\, `n schimb are culoarea
mi n ciunii” (revista22.ro, mar]i, 27
no iem brie).

Ministrul le-a r\spuns acestora din
ur m\ miercuri, declar`nd c\ face doar
ceea ce `i permite legea [i c\ `n mo -
mentul de fa]\ nu are destule compe-
ten]e `n aceast\ direc]ie. De asemenea,
aceasta este de p\rere c\ legea trebuie
s\ devin\ mult mai aspr\, `ns\ cu o
temporizare de un an, pentru ca per-
soana acuzat\ s\-[i poat\ cur\]a lu cra -
rea. „R\spunsul ministrului An dro nes -
cu ridic\ `ntrebarea dac\ domnia sa a
citit `ntr-adev\r scrisoarea [i, mai ales,

comentariile care `nso]esc cele peste
2200 de semn\turi. Pentru a-i veni `n
ajutor, scrisoarea [i lista de semn\turi
vor fi depuse, s\pt\m`na viitoare, la
Ministerul Educa]iei, `mpreun\ cu
prevederile legale care `i confer\ com-
petente depline `n decizia de ridicare a
titlului de doctor al domnului Victor
Ponta” (hotnews.ro, vineri, 30 no iem -
bri e).

Prevederile men]ionate fac referire
la articolul 168, alineatul 5 din Legea
Educa]iei, care puncteaz\ faptul c\ stu -
den]ilor doctoranzi ce primesc titlul de
doctor prin Ordin de Ministru le poa -
te fi retras rangul tot printr-o astfel de
ini]iativ\, la propunerea CNATDCU.

De[i `n jurul doctoratului lui Vic -
tor Ponta se str`nge la]ul tot mai tare,
acesta `[i p\streaz\ convingerea c\
lucrurile se vor `ntoarce `n favoarea sa.
~ns\, cu o bun\ parte din elita intelec-
tual\ a ]\rii `mpotriva lui, recuperarea
va fi din ce `n ce mai dificil\.

Iulian B~RZOI

De ziua
na]ional\ a

PRO TV-ului

Scrisoarea anti-plagiat
� ministrul le-a r\spuns c\ face ceea ce `i permite
legea [i c\ `n mo mentul de fa]\ nu are destule 
competen]e `n aceast\ direc]ie
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Un clinchet de clopot prins de rugi -
na anilor r\sun\ peste afi[ele `n g\l be -
ni  te de decenii de la spectacolele ma es -
trului Caragiale. Pe sub sticlele vitri -
nelor zac evantaiul [i [alul de dantel\
Me chlin, paftale din argint aurit [i a me -
tist, al\turi de o caset\ de grimoane ca re
a `mplinit mai mult de un secol [i o scri -
soare semnat\ chiar de m`ina drama tur -
gului. Muzeul Literaturii Rom=ne `n
Galeriile „Pod-Pogor” a adunat suita
de costume, recuzit\, documente origi -
na le [i fotografii din „Lumea lui Ca ra -
gia le”. Actorul Petru Ciubotari `i sa -
lu t\ pe cei prezen]i cu provocarea a run -
cat\ de teatrul lui Caragiale, care „es te
extrem de greu de jucat, e un sistem
dra matic care pare s\-l ]inem `n m`na
noas tr\, dar care ne scap\ printre de ge -
te, dac\ ie[i din sistem, mori”. ~n sal\
tot r\sun\ omagii aduse scriitorului prin
prisma istorioarelor rupte din trecutul `n
care acesta era viu.  „Textele lui sunt ca
o piramid\ egiptean\, nu mai `ncape ni -
mic alceva acolo dec`t el `nsu[i”, strig\
Petru Ciubotari, t\ind respira]ia pub-
li cului. Cu emo]ie `n voce, acesta `[i a -
min te[te de un spectacol jucat la Paris
pentru diaspora rom=neasc\, `n urma c\ -
ruia spectatorii pip\iau actorii veni]i
din Rom=nia s\ se asigure c\ sunt reali,
repet`nd aceea[i fraz\ „ni l-a]i adus pe

Caragiale, aveam nevoie de el, ca de
toa te celelalte valori ale noastre”.

Ora[ul `n pa[i de dans
Cu chiot lung [i hohote cochete, `n

s\rituri de can-can a ajuns, pe scena
„Lu ceaf\rului”, Teatrul „Satiricus”
din Chi[in\u, cu piesa „D’ale Car na -
valului”. Fuste colorate cu cozi de m\ -
tase flutur\ printre decora]iile care ur c\
p`n\ `n ta van dou\ picioare de femeie
`m br\ cate `n dantel\. ~n pr\v\lia lui Nae
calc\, u nul dup\ altul, c`te un spirit `n -
cins de pa ra amorului, doar c\ flac\ra lu -
mineaz\ neuniform, `n timp ce unii s`nt
orbi]i de aceasta, al]ii se pierd ̀ n ̀ n tu ne -
ric. ~n cur c\tura `mpotmole[te perso na -
jele pe m\  sur\ ce ac]iunea din scen\ cre[ -
te. Di di na se risipe[te `n isterii [i cre]ii
de la ceaf\ `i sar de ajung p`n\ la frun -
te. Scun d\ [i finu]\, apuc\ de piept pe
oricine `i st\ `n cale [i-l ridic\ gata s\-l
izbeasc\ de podea, dar `l las\ moa le de
fiecare dat\ url`nd „te omor” ca un dra -
gon care scuip\ foc. Iar Pam pon [i
Cr\ c\nel care scutur\ st`nd pe loc ba
din tr-un picior, ba din altul, `[i cultiv\
m` ni a. Li se umfl\ piepturile ca la curca -
nii b\t\u[i [i ar\to[i, pe c`nd Nae con-
tinu\ s\ toarc\ firele ce le mi[c\ pe
femei ca pe ni[te marionete. ~ns\ spec-
tatorii din sa l\, mai ales cei veni]i de m` -

nu]\ cu pro fesorul de limba rom=n\ re fu -
z\ s\ ]o p\ ie cu sufletul al\turi de h`r jo -
nea la perso najelor, ace[tia p\r\sind sa -
la ̀ nainte ca dansul de final al jocului lui
Caragiale s\ se termine. 

Atelierul mi[c\rilor
`njum\t\]ite

~nso]it\ de ritmurile de chitar\, to be
[i alte instrumente care nu se las\ des lu -
[ite, se clatin\ gra]ios, de pe un picior
pe altul, actri]a Iulia Dumitru cu a ce -
ea[i pasiune cu care sun\ vocea din bo -
xe le de pe pere]ii s\lii mici a „Lu cea -
f\rului”. ~n timp ce regizorul, scena -
ris tul [i directorul Teatrului „Masca”
din Bucure[ti, Mihai M\laimare `i
prive[te pe discipoli cum repet\ exer-
ci ]iile de `nc\lzire f\cute de Iulia, mu[ -
chii acestora se contract\ [i se re la xeaz\
odat\ cu corpurile lor care se `n tind [i se
str`ng ca un acordeon. Regizorul `i di -
rijeaz\ ̀ n timp ce ace[tia ̀ ncearc\ s\ joa -
ce un mini-spectacol care dureaz\ c`t o
melodie de trei minute. Ei `[i chinuie
mi[ c\rile num\rate pas cu pas, care tre -
buie s\ fie seci, robotizate [i lipsite de
plasticitatea cu care ne-am obi[nuit.
„Trun chiul, privirea, piciorul st`ng, b\ -
l\n g\neal\!”, r\zbate vocea lui M\ lai -
ma re printre motivele unei piese veni -
te din anii ‘20 al secolului trecut, „as cul -
ta]i muzica, v\ serve[te drept un reper.
O s\ vede]i disear\ la spectacol, c\ li ni a
melodic\ este compus\ dup\ mi[c\rile
fiec\rui actor, ei nu au dreptul s\ gre -
[easc\ nici cu o secund\”, adaug\ regi-
zorul `n timp ce mi[c\ m`inile uneia
din fete ca pe un manechin flexibil.

Un zumzet de voci a umplut sala
mare a aceluia[i teatru `n seara despre
care a vorbit Mihai M\laimare. Pe dea -
supra capurilor care `[i caut\ loc chiar
pe sc\ri, scaunele fiind deja ocupate, st\ -

p`nesc privirele unor statuiete gri, cu
fe ]ele albe [i pudrate [i cu ochi vii, de
om. Dup\ ce se lini[tesc spectatorii ca -
re nu au reu[it s\ prind\ un loc nici
m\car pe jos, lumina se stinge, muzica
pompoas\ se dezleag\ din fr`u [i statu-
ile ur c\ pe scen\ `n deplas\ri vivante.
„Scri soarea pierdut\” face ravagii prin -
tre fi gurinele ce au devenit albe din ca -
uza luminilor care se risipesc peste e le.
Mo mentul `n care Zoe afl\ despre scri -
soa rea ce i-a c\zut de la inim\, disper-
area sa b\l\ng\ne[te toate figurinele,
acestea fiind c`t pe ce s\ se r\stoarne [i
s\ se sparg\ `n cioburi de faian]\. Bul -
g\ rele de z\pad\ pornit dintr-un r\va[
cre[ te, iar ac]iunile personajelor devin
[i e le mai ample, mai ap\s\toare [i mai
ra pi de, p`n\ `n momentul `n care zarva
ca de la p\m`nt, [i `n mijloc r\m`n doar
Tip\tescu, Tr\h\nache [i Zoe. Fi na lul
spectacolului este adus de o s\ritur\
colectiv\ a personajelor [i o bubuietur\
de confetti `n loc de bli]ul aparatului de
fotografiat. 

***
Anul acesta, dup\ 16 decenii de la

na[terea scriitorului I. L. Caragiale [i
un secol de la moartea lui, rom=nii l-au
s\rb\torit vreme de 12 luni. Un drama -
turg care, pentru sensul moral profund
[i talentul de a forma caractere cu pe -
ni ]a, este considerat [i numit de unii un
Molièr al nostru. Iar s\pt\m`na trecu -
t\, la Ia[i, `n discursurile ]inute de cei
ce au tr\it prin textele lui Caragiale nu
au r\sunat cuvinte de laud\, s-au auzit
fapte, s-au auzit tr\iri care ne-au schim -
bat c`ndva via]a. Scena nu a fost tro p\ -
i t\ de actori deghiza]i `n costume bur -
gheze, ci a g\zduit personalit\]i, vie]i
[i realit\]i trecute prin lentila unui
umor spiralat [i aprig. 

Daniela VORTOLOMEI

~n b\tr`na capital\ a
Moldovei, `ntre 27 — 29

noiembrie au avut loc
Zilele „I. L. Ca ra gia le” ca -
re i-a adunat pe ie[enii
de toate v`rstele la ex po -
zi]ii, mese ro tun de [i spec -
tacole jucate de elevi [i
de invita]i ve ni]i din Chi -
[in\u [i Bu cu re[ti. ~n pri -
ma sear\, la Casa Pogor
un ver ni saj l-a re adus pe
Ca ra gi ale printre noi `n
o ma  gii [i prin recuzita
p\strat\ de mai mult de
un secol `n vitri ne. Tea trul

Na]ional „Sa  tiricus” din
Chi[in\u a ju cat do u\ pie -
se pe sce na Lu cea f\ ru lui,
„N\ pas ta” [i „D-ale car-
navalului”, mier curi, pe
28 de cem bri e. Iar dup\
ce am `n v\]at de la regi-
zorul Mi hai M\ lai mare s\
ne unduim tru purile dup\
un scenariu `n dou\
sesiuni, pe 28 [i 29 de -
cembrie, teatrul „Masca”
din Bucure[ti a `n che iat
festiva lul cu piesa de
teatru cu statui vivante
„O scri soa re pierdut\”.

Ia[ul, un t`rg al lui Caragiale

� dup\ at`]ia ani, parc\
nu ne mai uit\m la
acela[i post

� `n pr\v\lia lui Nae calc\ spirite `n cinse de amor 
� un zumzet a umplut sala mare a Teatrului „Luceaf\rul”

~n jurul „scrisorii pierdute” s-au `nc`lcit destine comice
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CNA, sub tunurile USL

Ordonan]a care pune Intactul pe ran\
� Gu vernul a ouat peste noapte decizia ce sl\be[ te
competen]ele singurei autorit\]i pu bli ce autonome
autorizate s\ sanc ]io neze derapajele din audiovizual 

Scriam recent pe Contributors.ro
des pre lovitura de tr\snet pe care a re -
prezentat-o recenta Ordonan]\ de Ur -
gen]\ pentru modificarea Legii au -
diovizualului.

Impactul public pe care l-a avut
apari]ia documentului a fost invers pro -
por]ional cu „discre]ia” pe care Gu ver -
nul a adoptat-o în promovarea sa. Se
pare c\ socotelile de acas\ nu se po -
tri vesc cu cele din tîrg nici chiar în
cazul Guvernului, de vreme ce un text
relativ restrîns a stîrnit o furtun\ atît
de mare.

Berlusconizarea este un termen
deja înr\d\cinat în lumea televiziunii
[i desemneaz\ concentrarea principa -
le lor canale mediatice în mîna unei
sin gure persoane, pionierul acestui sis -
tem fiind Silvio Berlusconi, proprietar
a trei mari canale de televiziune comer -
ciale în Italia [i principal factor de in -
fluen]\ asupra celor trei posturi, din
pozi]ia de prim-ministru.

Pe plaiurile mioritice a ap\rut un
omolog pe m\sur\, în persoana pa tro -
nului din penumbr\ al trustului media
Intact, trust în cadrul c\ruia num\rul
[i agresivitatea „Antenelor” este în con -
tinu\ expansiune. Dup\ ce, la înce pu tul
anului, grupul Intact a încercat f\r\
succes introducerea în codul audio vi zual
a unor prevederi favorabile sie[i, dar
discriminatorii fa]\ de parteneri, toc-
mai aceste prevederi au fost impuse

prin recenta ordonan]\, de unde prin-
cipalul argument în etichetarea aces-
teia cu numele f\ptuitorului amintit.

Chiar dac\ nu afecteaz\ direct [i
explicit institu]ia îns\rcinat\ cu su pra -
vegherea respect\rii drepturilor con-
stitu]ionale la informare pluralist\, po -
zi]ia CNA este major zdruncinat\ prin
lipsirea sa de posibilitatea de a aplica
sanc]iuni eficiente pentru derapajele
tot mai dese ale unor televiziuni. CNA-
ul devine astfel prima autoritate publi -
c\ decorativ\, un adev\rat exemplu pen -
tru modelarea celorlalte institu]ii ale
statului c\rora li se preg\te[te un sta tut
asem\n\tor, toate acestea sub um bre la
atotcuprinz\toare a unui Parlament a
c\rui singur\ ra]iune de a exista ur mea -
z\ s\ fie d\ruirea de imunit\]i [i im pu -
ni t\]i. P`n\ [i func]ia aceasta ar putea s\
nu mai fie atît de vizibil\ pentru oa me nii
de rînd, c\ci ea va fi cu grij\ camufla t\
de un sistem de justi]ie demn de mon-
struozitatea unei asemenea construc ]ii.

Amenzile sau întreruperile de emi -
sie, atunci cînd erau aplicate prompt
de CNA, stîrneau un oarecare ecou în

rîndul publicului, referindu-se strict la
nerespectarea prevederilor legale în
ma terie. În ceea ce prive[te nerespec -
ta rea normelor deontologiei profesi o -
nale [i ale bunului sim], mecanismele
sanc]ionatorii s`nt mai complicate, fiind
[i extrem de amor]ite de presta]iile te -
le viziunilor din ultimii 20 de ani.

Parc\ insuficient eliberate de ori ce
complexe, majoritatea televiziunilor de
[tiri, a c\ror voca]ie [i ra]iune de a exis -
ta este îns\[i înc\lcarea dreptului la dem -
nitate [i la propria imagine, dobîndesc
o imunitate ce le încurajeaz\ în prac-
ticarea unui tip de jurnalism contrar
tuturor deontologiilor profesionale [i
valorilor constitu]ionale.

Degenerarea climatului public ro -
mânesc este consecin]a apari]iei unei
suveranit\]i mediatice vicioase [i ne -
li mitate, care prin aplicarea recentei or-
donan]e este eliberat\ de spectrul unei
posibile interven]ii a autorit\]ii. Ur -
gen ]a este dictat\ poate chiar de ulti-
ma s\pt\mîn\ de campanie electoral\,
în care s-ar putea s\ asist\m pasivi la
o serie de manifest\ri cu o înc\rc\tur\
de josnicie f\r\ precedent, în sanc ]io -
na rea c\rora chiar o posibil\ interven -
]ie a autorit\]ii urmeaz\ s\ r\mîn\ to tal

ineficient\. Anihilarea func]iei sanc ]io -
natorii a CNA va fi cu atît mai util\
acelor voci mediatice cu cît acestea s`nt
mai subordonate unor grupuri de pute -
re politic\. Aceast\ complicitate pa re
s\ fie înc\ un pas în asaltul pornit îm -
potriva func]ion\rii statului de drept.

Ner\bdarea cu care magnatul In -
tac tului s-a pornit s\ neutralizeze ori ce
concuren]\ real\ sau imaginar\ este con -
firmat\ [i de adoptarea pe furi[ a aces -
tei ordonan]e de urgen]\, care îi va asi -
gura [i legal condi]ii pentru a r\mîne
singurul grup cu pondere semnifica-
tiv\ în formarea opiniei publice. Fie ca -
re articol al ordonan]ei respir\ profund
din maiasma intereselor acestui grup,
inclusiv în rela]iile cu partenerii din
publicitate sau din distribu]ia prin ca blu.
Las celor care vor avea curiozitatea s\
fac\ un exerci]iu de aplecare mai aten -
t\ asupra textului, „pl\cerea” de a fi
recompensa]i prin descoperirea [i a
altor aspecte care contravin normelor
unei civiliza]ii democratice [i pluraliste.

{erban Pretor este fost membru
`n Consiliul Na]ional al

Audiovizualului

Nu ne-am uitat mereu
cu ochi bl`nzi la

Consiliul Na]ional al
Audiovizualului. Nu pu -
]ine s`nt vocile care-l acu -
z\ de politizare [i nu pu -
]ini s`nt acei care-i criti -
c\, adesea pe bun\ drep -
tate, ac]iunile. ~ns\ `n lip -
sa acestuia, Mircea Ba -
dea nu [i-ar da jos doar
maieul `n platou, ci ar
s\ri dezbr\cat pe pu pi -
tru, iar la emisiunile de
„dezbateri echilibrate”
de pe Antena3 [i B1 vor
fi adu[i candida]i ro[ii
sau portocalii (dup\ caz),
[i b\tu]i cu stea guri, ca
pe stadioane. Bun sau
r\u, avem nevoie de un
CNA potent.

{erban PRETOR

Consecin]ele 
berlusconiz\rii
voiculesciene

� CNA-ul devine astfel prima autoritate publi c\ decora-
tiv\, un exemplu pentru modelarea celorlalte institu]ii ale
statului c\rora li se preg\te[te un statut asem\n\tor

Consiliul Na]ional al Audio vi -
zualului este supus de c`teva luni la
presiuni aduc\toare de ve[ti rele, în -
tr-o analogie perfect\ cu violul pute rii
USL-iste asupra ICR-ului, IICC -
MER-ului, Avocatului Popo ru lui,
precum [i cu tentativele repetate de
abuz asupra Cur]ii Constitu]io na le,
a justi]ei [.a.m.d. {i s-a înt`mplat: Gu -
vernul a ouat peste noapte Ordo -
nan ]a de Urgen]\ pentru modifi-
carea [i completarea Legii audio vi -
zualului nr. 504/2002, care sl\be[te
competen]ele singurei autorit\]i pu -
bli ce autonome autorizate s\ sanc ]io -
neze derapajele din audiovizual. 

Politizarea în sine a CNA prin de -
semnarea politic\ a membrilor s\i, ma -
joritatea de [ase voturi la cinci prin

care s-au protejat p`n\ acum in te -
resele trustului Intact [i s-au rela-
tivizat înc\lc\rile flagrante ale OTV
nu mai s`nt considerate suficiente, iar
faptul c\ i s-au aplicat sanc]iuni chiar
trustului privilegiat trece drept o în -
dr\z neal\ de neiertat: cum adic\ s\
pl\teasc\ tata Felix amenzi pentru c\
Antenele l-au ar\tat pe fostul premier
cu fundul gol sau fiindc\ vars\ zilnic
l\turi în capul adversarilor politici ai
USL? „CNA risc\ s\ se transforme în
garant al intereselor trustului Intact.
M\ bazez pe documente oficiale, v\
pot prezenta o propunere venit\ de
la Atena Group în 30 ianuarie 2012.
Toate propunerile neincluse în de ci zia
adoptat\ atunci de CNA se reg\sesc
în ordonan]\”, a declarat Narcisa Ior -
ga într-o conferin]\ de pres\. 

OUG rezolv\ problema [i mai
mult dec`t at`t. Sanc]iunile nu vor mai
fi efective dec`t dup\ ce se pronun]\
instan]a (adic\ dup\ vreo doi ani), ca -
bli[tii vor fi sili]i s\ preia progra me le
în ordinea audien]ei, publicitarilor li
se schimb\ regulile cum ar fi cea de
rebate, se impun condi]ii tehnice de
calitate a semnalului neincuse în Le -

gea Audiovizualului, totul pe [est,
f\r\ consultarea CNA, f\r\ dezba te re
public\, f\r\ transparen]\. {i f\r\ ni ci
o urgen]\. Cinci membri ai CNA, Ioan
Onisei, Narcisa Iorga, Gelu Tran da -
fir, Mircea Deaca [i Valentin Jucan
s-au adresat Comisiei Europene pen -
tru a semnala acest nou abuz al Gu -
ver nului Ponta, ar\t`nd c\ se aduc
importante prejudicii industriei în con -
di]iile înc\lc\rii a dou\ directive eu -
ro pene. 

Execut`nd o nou\ piruet\ oportu -
nist\, pre[edintele CNA o d\ la în tors:
„Este o ordonan]\ în favoarea me dia”,
afirm\ acum public R\svan Po pes cu,
dup\ ce în primul moment s-a ar\tat
îngrijorat de unele prevederi ale or -
do nan]ei [i un pic [ifonat de necon-
sultarea legal\ a CNA. Iar premierul
Ponta spune c\ ordonan]a deja apro -
bat\ în [edin]a de Guvern din 27 no -
iembrie a fost dat\ la coafat [i la avi -
zat pe la ministerele de resort abia
dup\ aprobare. Atunci ce s-o fi apro-
bat? Abera]ii. Ce e de f\cut? Dac\
societatea civil\, pia]a, organismele
europene nu strig\ suficient de tare,
nu r\m`ne nimic de f\cut: Avocatul
Poporului, singurul care ar putea a -
taca OUG este anihilat, iar acest Gu -
vern ilegitim care exceleaz\ în ne ru [i -
nare nu se va sinchisi c\ este acu zat
de dispre] pentru lege. S\ conteze,
poate, sanc]iunea votului?

Br`ndu[a Armanca este jurnalist

Br`ndu[a ARMANCA
CNA pedepsit c\ a

`ndr\znit...
� totul f\cut pe [est, f\r\
consultarea CNA, f\r\
dezbatere, f\r\ transpa -
ren]\. {i f\r\ nici o
urgen]\

Silvio [i Dan, cei doi care au cucerit mass-media
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OPINIA DE LA CENTRU

{i-a pus ceasul mobilului s\-l tre -
zeasc\ la o or\ la care de obicei `nc\
mai bea `n ora[. Azi s-a culcat devre -
me, era obosit. Abia a ajuns acas\, la
Roman, dup\ zece ore la clasa a do ua
a trenului cu care a venit din cel\lalt
cap\t al ]\rii, `ntr-un compartiment
aglo merat cu b\tr`ni descul]i, pentru c\
era cald. {i nu dormise nici `nainte,
ul timele nop]i le-a petrecut comple -
t`nd teste gril\.

De m`ine va deveni [ofer. E pre -
g\ tit, a `nv\]at, e gata s\ dea exame -
nul. Nu e unul dintre visurile lui, nici
m\ car nu a dorit asta `n mod special.
Dar [i-a luat de cur`nd ma[in\, s-a ivit
o ocazie, [i e p\cat s-o ]in\ `n parca re.
E gata, e preg\tit. La patru de dimi nea -
]\, ceasul sun\, dup\ cum a r\mas sta -
bilit. Se treze[te uimit. De obicei, c`nd
pleac\ din Cluj, `[i uit\ `ntotdeauna
`n c\rc\torul [i telefonul moare. Moa re
sec [i enervant. Acum nu, sun\ ca un
soldat silitor de[teptarea. Ce bine c\ a

fost atent, azi e o zi important\ [i nu pu -
tea s\ [i-o strice din cauza unui neno -
ro cit de ̀ nc\rc\tor. L-a pus ̀ n geant\ cu
mult ̀ nainte de a pleca, iar ̀ n gar\ a mai
ve rificat o dat\ [i era tot acolo, cu -
min te.

Se ridic\ greu [i, tocmai pentru c\
e lini[tit, se a[az\ la loc pentru ̀ nc\ ze -
ce minute. Abia apoi coboar\ definitiv
din pat. Merge `ncet de tot `n bu c\ t\ -
rie. Nu-i e team\ s\ nu-i trezeasc\ pe-ai
lui, a[a merge el c`nd e obosit. De mul -
te ori, chiar [i c`nd nu e. Pune ca fea ua
la fiert. C`t a[teapt\, `[i d\ p\rul lung
pes te cap de dou\, de trei ori, cu mi[ -
c\ri drepte sus-jos, sus-jos, apoi ̀ l str`n -
ge la spate `ntr-o coad\ exemplar\. E
m`n dru de p\rul lui. Cafeaua se vars\ ̀ n
foc, o d\ deoparte, se frige. Nu `n ju r\,
taic\-su e acas\, doar morm\ie ceva ce
nu ̀ n]elege nici el. Pune cafea ̀ ntr-o ca -
n\, cea mai mare pe care o g\se[te,
revine `n camer\, ia cartea cu teste gri -
l\ [i recapituleaz\. Z`mbe[te. „N-am

mai recapitulat niciodat\”. De data as -
ta, `ns\, a `nv\]at din timp. Z`mbe[te.

Deja e [ase. E fresh, se simte bi ne,
e treaz de-a binelea. Dar nu e gr\bit
nici acum, se `mbrac\ tot lent, `[i pu ne
ciocatele alea bune, pe care le ]ine de
c`]iva ani parc\ pentru momentul \s ta.
{i iese. Se opre[te un pic `n fa]a sc\ rii,
iar ochii i se umezesc. „Aici am cres-
cut”, `[i spune, privind blocurile [i tr\ -
g`nd aer ̀ n piept. Aici va deveni [o fer.
Aprinde o ]igar\ [i, cu pa[i siguri,
por ne[te spre Poli]ie. Intr\ imperial `n

curte, arunc\ priviri sfid\toare tuturor,
mai ales poli]i[tilor. Nu e timorat, a `n -
v\]at, e gata, e preg\tit.

Apare un subofi]er, care `ncepe s\
strige o list\. Ajunge la el. „Bule ti nul,
v\ rog…” C`teva ore mai t`rziu, ̀ n tre -
nul de `ntoarcere, trimite unui prie ten
urm\torul mesaj: „Zilele astea, galbe -
nul bate ro[u [i examenul cu poli]ia
nu-l iei dac\ ̀ ]i ui]i buletinul acas\, po]i
fi tu [i mama adjutantului”.

R\zvan CHIRU}|
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Aerul aspru [i s\rat al m\rii l-am
sim]it de cum am trecut podul de la
Cer navod\. 11 lei taxa de trecere a
po dului [i deja m\ gîndeam la boa-
be le de nisip care-mi vor intra între
de getele [i se vor ]ine de mine, pîn\
acas\. Anul acesta am l\sat plajele
fierbin]i, vînz\torii de porumb fiert
sau Granini [i am preferat s\ m\ duc
iarna. Mai exact, pe 1 Decembrie.

În decembrie, M\rii Negre nu-i
lipse[te nimic. N-are nevoie de in -
frastructur\, nu are nevoie de pre -
]uri bune [i personal profesionist. Nu
ai cu cine s\ te cer]i la coad\, [i nici
tu ri[ti care s\ te loveasc\ în spate cu
saltelele pline de ap\ [i alge. Va lu ri le
albastre-verzui te urm\resc pe ni si -
pul umed, iar pesc\ru[ii sînt singu rii
care ]ip\ în ne[tire. Dup\ o plimbare pe
plaj\, nu g\se[ti decît scoici strînse în
talpa pantofului [i pu]inii pa[i ai u -
nui tîn\r care f\cea jogging. 

Spa]iile verzi dintre fostele ho -
te luri comuniste aduc a cur]i am\ rî te
de c\min, iar culorile stridente care le
acoper\ le fac s\ arate a cl\diri „rea -
bilitate” termic de la cap\tul Bucu -
re[ tiului. 

Singurul lucru viu în Ma ma ia e
un poster gigantic de pe un club,
care-]i arat\ un grup de ma ne li[ti
gelui]i [i plini de pietricele str\ lu -
citoare. Urît\ mai e sta]iunea asta;
ho teluri cu nume lipsite de originali -
tate (Flora, sic!), tobogane ruginite,
care nu mai g\zduiesc decît cîinii
va gabonzi ai ora[ului [i r\m\[i]e ale
unui litoral prea kitchios [i scump. 

Cele dou\ Eforii aduc a ora[e
mici, îmbr\cate în copaci [i uitate la
mar ginea lacului; mai sînt cîteva
bannere r\t\cite cu cîte un „Oferim ca -
zare” care le dau de gol, dar nu
sim]i „estivalul” ca-n Saturn sau Ju -
piter.

F\r\ Vama Veche în 
ureche

Mangalia mi-a pl\cut mult mai
mult decît Constan]a. {i nu pentru c\
nu-i Maz\re primar, ci doar pentru
c\-i mai mic\ [i mai curat\. Man -
ga lia e acea sor\ mic\ [i mai pu]in
aju tat\ de familie, dar care, cu perse -
veren]\, reu[e[te s-o întreac\ pe Cons -
tan]a, fat\ care deja o apucase pe
c\ r\ri neortodoxe. Blocurile mici, v\ -
ruite în alb, cu geamuri ascunse de o -
b loanele de lemn, plaja lat\ [i ba ru ri -
le care func]ioneaz\ de-a lungul a -
nu lui, chit c\ nu au mai schimbat
pal  mierii de plastic de la intrare, î]i
ara t\ c\ via]a exist\ [i dincolo de
var\.

Vama Veche e mai frumoas\ de -
cît pe timpul sezonului c\lduros.  Stu -
ful nu mai adun\ [atra de pu[tani ple -
ca]i de acas\, iar pîn\ la Expirat nu
mai dai de rebeli f\r\ cauz\ [i al]i hi -
pio]i r\t\ci]i în negura timpului. Ce-i
drept, îl auzi pe Nicu Paleru cîntînd
de la un hotel, îns\ e 1 Decembrie.
Fie care s\rb\tore[te cum vrea. 

Bineîn]eles, cel mai bine mer ge]i
vara, dar atunci cînd ajungi la mare
iar na, e ca [i cum ai prinde-o în in ti -
mitatea ei, [tiind c\ nimeni nu o ob -
ser v\. Totul e mai limpede [i mai clar,
chiar [i urî]eniile din Saturn. 

George GURESCU

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Iarna pe alt\ uli]\

Bodo s-a `nsurat doar de 45 de
ori. Nici pe departe ca rom=nul ca re
a b\tut recordul [i care s-a c\s\torit de
600 de ori `n toat\ via]a lui. Acum
Bodo pleac\ `n Belgia, s\pt\m`na vi -
itoare are programat\ `nt`lnire cu o
ma rocanc\. ~nt`lnire de afaceri, evi -
dent. Mai exact, face bani din `n su -
r\ toare, dar niciodat\ nu-[i pune pi ros -
tiile. Zice c\ nu merit\. Femeia e ca
dra cu’, dac\ te `ncurci cu ea nu mai
scapi niciodat\.  

Acum urmeaz\ s\ primeasc\
10.000 de euro de la doamna din
Ma roc, iar tot ce trebuie s\ fac\ es te
s\ mearg\ la prim\rie, oriunde `n ]a-
r\, s\ g\seasc\ doi martori [i s\ se c\ -
s\toreasc\. „C\snicii neconsuma te”,
spune el. Uneori nici nu mai ]ine
min te cum arat\ fostele so]ii. 

Dup\ do u\ s\pt\m`ni bag\ di -
vor], dar sco pul este atins, femeia
pri me[te ce t\ ]enie european\. Dup\
ce primesc cer tificatul de c\s\torie,
acesta o ia pe fe meie `n spa]iu, iar ea
se d\ pe nu me le lui. Afacere cin-
stit\, at`t timp c`t fair-play-ul exist\
de ambele p\r]i. Du p\ frizura [i
culoarea ochilor ai spune c\ Bodo e
b\iat cuminte, la lo cul lui [i cu fric\
de Dumnezeu. Ce-i drept e t`n\r, nu
are dec`t 30 de ani, se trage dintr-o
familie sarac\ [i nu prea i-a pl\cut
[coala. De la 22 de ani se ocupa cu
aceast\ afacere. „Pri mesc `ntre
5.000 de euro [i 10.000. Mar tori
g\sesc pentru cununia ci vi l\, dac\ `i
opresc pe strad\ [i le zic c\ le dau
dou\ milioane se bag\. Nu fac nici
un p\cat pentru c\ totul se re zum\
la acte, nu m\ `nsor `n fa]a Ce lui
de sus. Dup\ ce so]ia devine ce -

t\]ean rom=n, adic\ european, face
ce vrea, nu m\ mai interesea z\”. {i
nu minte c`nd spune c\ ni cio dat\ nu
moare de foame. „Numai noap tea
trecut\ am pierdut la poker 300 de
lei. Joc la mine `n sat, `ntre pri-
eteni, nu la cazinouri. Acolo a[
pier  de tot [i ce-am f\cut?”. Nu, alte
vi cii nu are, nu fumeaz\, bea pu]in,
c`t s\-[i parfumeze gura [i nu `njur\
de mam\. De restul… 

De[i s-a c\s\torit de zeci de ori, a
str`ns bani de cas\, ma[in\ [i un trai
mai mult dec`t decent, Bodo nu se li -
ni[te[te. Vrea mai mult. Bani, nu fe -
mei. ~nc\ nu s-a g\sit cea care s\-l du -
c\ [i la altar. Fiecare divor] se reali -
zeaz\ discret la notar, f\r\ averi de ̀ m -
p\r]it, cu un singur pretext: nepo tri -
vire de caracter. {i nu e un delict. 

M\ g`ndeam `n tot acest timp ce
ar spune oamenii simpli, cu g`nduri
stra[nice, care fac acest leg\m`nt pen -
tru toat\ via]a [i care, `n lumea lor,
ca re de cele mai multe ori este sa tul,
a fi so] `nseamn\ a avea grij\ de-o
gos pod\rie [i de copii. A aduna va -
ci le de pe c`mp, a le da f`n [i ap\, a
o lo gi o g\in\ din curte pentru masa de
sear\ la care se adun\ [i c`te [ase
guri. Ce-ar spune cei dinaintea noas  -
tr\ care `[i pecetluiau c\s\toria doar
printr-un leg\m`nt `n fa]a lui Dum -
nezeu ori printr-o conven]ie `n tre
familii. Bunicul a pe]it-o pe bu nica
pentru c\ era frumoas\ [i harni c\,
au avut doi copii, au lucrat la
C.A.P. um\r la um\r [i nu s-au certat
niciodat\. Nu, ei nu ar `n]elege. 

Paula SC~NTEIANU

5.000 [i te iau de so]ie
Din Cetatea lui {tefan 

De m`ine va deveni [ofer

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

R\zvan CHIRU}| este
reporter la cotidianul
„România Liber\”

Hai-hui la kilometrul 0

� dup\ o plimbare pe
plaj\, g\se[ti scoici
strînse în talpa pantofului

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

� nu e unul dintre visurile lui, dar [i-a luat de cur`nd
ma[in\ [i e p\cat s-o ]in\ `n parca re

� fiecare divor] se reali zeaz\ discret la notar, f\r\
averi de `m p\r]it
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Examen auto

Nimeni n-a g\sit-o `n cei
mul]i ani. A dezgropat-o ̀ ns\ Dan
Diaconescu, i-a f\cut necrolo -
gul ̀ n direct, a urm\rit-o prin Ger -
mania, unde o z\reau unii-al]ii.
L-a trimis pe Lazarus dup\ ea s\
fie sigur c\ nu e p\c\lit. Elodia a
n\scut apoi, din groap\, vedete.
Magda Ciumac a ajuns cunos-
cu t\ tot datorit\ gavaritului mult,
prost [i f\r\ rost la televizor. {i
mai ales, o ]ar\ `ntreag\ s-a `n -
do it de vinov\]ia lui Cioa c\, ca
apoi s\-l fac\ iar vinovat [i apoi iar
s\ se `ndoiasc\. S\r mana femeie
a ajuns subiect de pam fleturi, de
telenovele. Ori cum, destule ma -
me de fete s-au r\zg`ndit `n a le
pune acela[i nu me la na[tere.

Elodia a devenit sinonim\ cu
nenorocul, ne[ansa, oroarea. Din
toat\ b\l\c\reala am `n]eles abia
acum ce s-a `nt`mplat `n ca sa
so ]ilor Cioac\-Ghinescu, din ra -
portul procurorilor. S`nge pe pe -
re]i, al Elodiei, [i chiar mai mult
s`nge rece, al lui Cioac\. Un caz
care probabil ar fi fost clasat
da c\, `ntr-o diminea]\ oa re care,
DD nu ar fi r\sfoit zia rele de
pro vincie [i nu ar fi g\sit in te re -
sant un articol banal des pre o
dispari]ie a unei femei, ma me,
amante.

{i asta puncteaz\ o campa nie
care `n spatele b\l\ c\ re li lor as -
cun de o mare durere a fa mi li i lor
rom=ne[ti: violen]a do mes tic\,
faptul c\ mori cu zile din m`na
b\rbatului, f\r\ ca nici un vecin
s\ sune la poli]ie, c\ nu ne pas\
dec`t de ce avem noi `n farfurie.
{i Rom=nia are des tule astfel
de drame. De exemplu, rela]iile
dintre profesori [i elevii lor, ce le
nepotrivite, nela locul lor, ne per -
mise [i totu[i, ca re exist\. Ba
chiar devin din ce `n ce mai nu -
me roase. Asta a fost cazul Ralph,
al b\iatului `n dr\gostit de profe-
soara sa, ca re s-a aruncat de la
etaj. Apoi, crima din Prim\ ve rii
sau celebrul caz Iovan care p` -
n\ la ur m\, `n ciuda dedesubtu -
rilor, a ri dicat o problem\: dac\
vine ho ]ul peste tine, ce ai voie
[i ce nu s\ faci ca s\ te aperi.

Oricum ar fi, nebunia OTV-
ist\, oricum ai lua-o, puncteaz\
ce va probleme generale. {i o
spun cu m`na pe inim\, mi-e dor
de sutele de episoade despre una
sau alta, cu oameni neao[i care
`n felul lor, erau `n c\utarea ade -
v\rului. Acum to]i s`nt `n slujba
po liticii, a[a cum e ea la noi. A[a
ca, i-a[ sugera lui DD s\ mai ca -
ute o Elodie. Ne-ar fi mult mai
bine.

Andreea ARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

Elodia a
murit

� `n spatele campaniei [i
a b\l\ c\ re li lor se as cun -
de o mare du rere a fa -
mi li i lor române[ti:
violen]a do mes tic\
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Evenimentul
s\pt\m`nii

În perioada 4-8 decembrie
la Casa de Cultur\ a Stu den -
]ilor Ia[i, va avea loc cea de-a
V-a edi]ie a Zilelor Teatrului
Ludic. 

Vor urca pe scen\ at`t trupe
na]ionale, c`t [i interna]ionale.
Intrarea este liber\.

EVENIMENT

Dintr-o mie de CD-uri

„Folcloru-i oxigen pentru un po por
astmatic”, aclam\ MC Bean pe fun -
da lul st\p`nit de-o exaltare violent\ a
me  lodiei „Balada rom=nului”, de pe cel
de-al doilea material discografic sem   -
nat Subcarpa]i, „Underground Fol -
clor”. Compila]ia se adreseaz\ „ti ne  ri-
lor `n special” care, potrivit artistului,
se afl\ `ntr-o „criz\ de identitate-fe no-
men na]ional”.

Titlul `[i trage inspira]ia din co m-
bi na]ia fin\ de folclor [i instrumente ro-
m=ne[ti cu genuri ca electro, dubstep
sau reggae. Astfel, „rom=nii `ncerca]i
la maxim de la noxe” s`nt condu[i
`ntr-o c\l\torie de la urban–repre zen -
tat de sunetele futuriste, halucinante de
pe intro-ul albumului– la o atmosfer\
ru ra l\ cu uli]e unde arti[tii `ncep s\-[i
„fa c\ dreptate cu cavalul [i cu naiul”,
du p\ cum spun `n melodia care
poart\ [i numele albumului, „Under -
ground Fol clor”. ~n urm\toarele pa -
tru mi nu te, vocea acut\ a Geor gia -
nei M\n\il\ [i sti lul exuberant a lui
Bean judec\, spu n`nd c\ „s`ntem un
popor ce vrea res pect”, `n  melodia
„Drumul spre pace”, `n care se vor -
be[ te despre metehnele, dar [i vir tu -
]ile societ\]ii noastre, mo dul ̀ n care s`n-
tem percepu]i peste ho tare, dar [i i -
dentitatea na]ional\. 

~n piesa „Lungul nasului”, trupa
vrea s\ impun\ albumul ca fiind unul cu
atitudine cu „o con[tiin]\”, „ceva s\-]i
intre-n cap atunci c`nd dai din cap”,
pentru c\ „eu nu vreau s\ jignesc,
vreau doar s\ trezesc”. ~ntr-un stil rar
`nt`lnit pe pia]a muzical\ din Ro m= nia,
ei `ncearc\ s\-[i asume o atitudine fa -

]\ de spiritul na]ional, combi n`nd ra -
pul cu folclorul autentic. Iar, pe l`n g\
pie  sele strict instrumentale, compi la -
]ia con ]ine [i mostre vocale din c`n te -
ce po pulare rom=ne[ti vechi, integra te
`n tre ritmurile moderne. Nu lip sesc
nici piesele care fac sunetele mai e ner-
gice [i `i determin\ pe haiduci s\ se ia
de m`n\ [i „s\ ne `nv`rtim c`te-o or\”,
pe ritmurile melodiei „Am fl\c\ii mei
`n hor\”. Iar pe nultima pies\ „Think
tank”, cu mol do veanul Hora]iu, a -
run c\ un `n demn spre „a face ceva e -
tern, ceva care s\ r\m`n\”.

~ncheierea albumului oglinde[te
per fect prima pies\ [i contureaz\, c-o
gra v\ voce, o c\l\torie a unui ]\ran spre
n\lucirea ora[ului. Cu aceast\ imagi ne
Subcarpa]ii termin\ de pictat un ta -
blou despre societate, `n nuan]ele res -
pect\rii tradi]iilor. Un tablou c\ruia tre -
buie s\-i `n]elegi nu doar forma, ci [i
sensul.

Iuliana LEONTI

Sub asediul tradi]iei

Subcarpa]i — „Underground
Folclor” (2012)

„Sinister” este probabil un candidat
pentru titlul de cel mai bun film de groa -
z\ din 2012, ai c\rui realizatori au ur mat
bine re]eta unei pelicule horror. De la
sce nariul bine g`ndit, la editorii de sce -
ne, creatorii de piese [i p`n\ la ac tori,
luc rul `n echip\ a acestora a creat ce va
ce demult nu s-a mai v\zut– un ade v\ -
rat horror. P\cat c\ responsa bi lul cu pu -
blicitatea pare s\ fi ratat majorita tea

[edin]elor c\ci felul `n care a decis s\
pre zinte pelicula a reu[it s\ distrug\ o
par te din atmosfer\. Foarte multe
sneak-peakuri (clipuri de c`teva se cun-
de) au fost postate pe Internet, toa te
`ns\ con]in`nd cele mai `nsp\i m`n t\ toa -
re momente de pe tot parcursul pe li cu -
lei.

Povestea ̀ l urm\re[te pe Elison Os-
walt, un scriitor care de fapt nu a mai
scris „roditor” de zece ani, [i de atunci
`nc\ mai caut\ muza care l-a salvat pen-
tru prima oar\ din anonimat. A fost me -
reu pe drumuri ̀ mpreun\ cu familia sa,
`ntotdeauna mut`ndu-se ̀ n locuri ̀ n ca -
re s-au `nt`mplat crime [i dispari]ii ne-
rezolvate de autorit\]i. Dar ultima ca s\
`n care se mut\, ascunde un mister

mult mai `ntunecat dec`t s-ar fi a[ tep -
tat Elison, el d`nd accidental peste o
se rie de ro le de film de opt milimetri,
de pe vremea `n care pozele alb-neg re
erau ultima mo d\. Una c`te una vi zio -
neaz\ imagini cu familii fericite, uci se
la final `n di fe ri te feluri. Pelicula mai
adaug\ un per sonaj misterios care apa -
re [i dispare din fiecare scen\ a rolei,
to tul pentru ca enigma s\ fie comple t\.

Ethan Hawke, a c\rui fa]\ neaco-
perit\ de perechea de ochelari gigan]i
apare mai rar dec`t omul negru [i r\u al
acestei pelicule, l-a interpretat foarte
bi  ne pe Elison, care pentru unii ar fi pu -
tut p\rea un idiot. De multe ori ̀ ns\, per -
sonajele filmelor de groaz\ s`nt scri -
se astfel `nc`t s\ fac\ gre[eli, care

`ntr-o situa]ie real\, nu le-ar s\v`r[i. Le
vedem adesea cum, dup\ nici trei zile
pe trecute `n casa unui maniac, nu se
g`n desc s\ plece de-acolo p`n\ c`nd nu
descoper\ ade v\ rul sau mor unul c`te
unul. De[i ca rac terele din „Sinister” iau
`n conside rare posibilitatea, Elison ofe-
r\ un mo tiv pentru a r\m`ne. Pentru res -
tul lu mii nu ar fi unul bun, dar e credi -
bil [i se da toreaz\ [i faptului c\ scena -
riul a fost g`n dit [i proiectat cu aten -
]ie. De la at mos fera sinistr\ bine re da -
t\ p`n\ la muzica de fundal, nu foarte
g\  l\ gi oas\, s\ distrag\ aten]ia [i sufi-
cient de lini[tit\ pentru a oferi un sen -
timent de tulburare privitorului.

Paul ANDRICI

Stop cadru Pelicule de familie `nro[ite

O poveste a lui Chuck Palah -
niuk despre care ni se spune c\ nu tre -
buie s\ vorbim. O poveste care ̀ n ce -
pe cu adev\rat nu c`nd naratorul cu
nu me necunoscut `[i poveste[te ru -
ti na tr\it\ `n lehamite, ci c`nd `l cu -
noa[ te pe Tyler Durden. O poves te
al c\rei real ̀ nceput este „Love[te-m\
c`t po]i de tare”. Istoria primului
pumn, a omului care tr\ie[te s\ distru -
g\, a devast\rilor care `l salveaz\, a
sal v\rii care `i  `ng\duie s\ continue
lupta. O `n[iruire de dialoguri scur te
[i simple, nara]iune direct\ [i f\ ]i [\, cu
ritm alert [i nesofisticat. 

Metafora copilului crescut f\r\ un
model masculin, a familiei f\r\ tat\ [i
a lipsei de `ncredere transform\ per -
sonajul principal `n victima proprii -
lor lupte, depresiv [i insomniac. Se in -
spir\, atunci c`nd face clubul de lup -
te, din grupurile de terapie pe care
le-a vizitat. ~[i `mbrac\ ura fa]\ de
oa meni, de via]\, de lumin\ `n ura
fa ]\ de Marla. Femeia, care era me -
reu acolo, `i strica din distrac]ie, de[i,
ca [i el, nu avea nici o problem\. 

Valurile de emo]ie cu intensita te
brownian\, particip`nd incognito la
[e din]e de sprijin. Odat\ demascat
de Marla, refularea ̀ i transform\ zi  -
lele `n chin [i nop]ile `n medita]ii cu
substratul frustrant al camufl\rii de
sine, al rela]iilor superficiale [i servi -
ciului birocratic, mecanic. Salvarea
lui are un nume: Tyler Durden. Afa -

ceristul carismatic, `nsufle]it ca re
inventeaz\ Fight Club (Clubul de
Lup te). Orele de box secret se ]in, de
cele mai multe ori, la subsolurile ba -
rurilor, ori `n locuri insalubre [i greu
de g\sit. B\rba]i de toate v`rstele, sta-
tuturile sociale [i ocupa]iile se lup t\
`n lini[tea artificial\ a nop]ilor, ̀ ntr-un
sport f\r\ reguli, f\r\ limite, f\r\ o -
pre  li[ti.

Fight Club este numele unei c\r]i
[i a unui film apreciate deo potriv\ de
critici, dar care au difere n ]e subs tan -
]iale de abordare, pers pec tiv\ [i chiar
ac]iune. Via]a protagonis tului este `n -
dreptat\ par]ial `mpotriva consu me -
rismului, par]ial smintit\. Prota go -
nis tul o tr\ ie[te l`ng\ noul s\u priet en
cu care practic\ psiho te ra pia radica -
l\. Aventura lui Tyler cu Marla [i
refuzul de a ascunde orice alt ceva `n
afara frustr\rilor au f\cut din cartea
Fight Club laureata Ore gon Book
Award pentru cel mai bun roman. 

Livia RUSU

� piesele s`nt energice [i
`i determin\ pe haiduci
s\ se ia de m`n\ 

� povestea urm\re[te un scriitor care `nc\ mai caut\
muza care l-a salvat pen tru prima oar\ din anonimat

„Subcarpa]i este un mix
exploziv `ntre vechi [i nou.”

www.guardian.co.uk

Lovituri
f\r\ perdea 
� orele de box secret se
]in la subsolurile ba ruri -
lor, `n locuri insa lubre
sau greu de g\sit

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

GEMENI: A[tep]i `n
fie care luni s\ apar\ zia rul ca
s\ cite[ti horoscopul \sta. E[ti

a[a ner\bd\tor c\ vrei s\-]i faci pile la
tipografie, s\ afli mai repede ce scrie.

LEU: Vrei s\-]i iei o
pereche nou\ de c\[ti. De
c`nd te-ai mutat cu maneli[ti

`n camer\ ̀ ncepe s\-]i plac\ muzica lor [i
devine `ngrijor\tor.

FECIOAR|: Ai s\r b\ -
to rit Ziua Na]ional\ ca un
rom=n adev\rat. Ai stat aca -

s\, ai b\ut bere, ai m`ncat shaworma [i
te-ai uitat la Vocea Rom=niei.

BALAN}|: Ai deja
Revelionul pus la punct, ai
stabilit totul p`n\ `n cel mai

mic detaliu: pui bani deoparte [i de pe
30 p`n\ pe 2 bei p`n\ pici.

SCORPION: Te preg\ -
te[ti intens de sf`r[itul lumii.
Str`ngi pungi cu pufule]i

Class, PET-uri de Noroc la trei litri [i
reviste deocheate.

S|GET|TOR: Pentru
c\ tot `]i umbl\ colegii prin
haine [i ia fiecare ce vrea, te

g`nde[ti s\ faci un ban din asta [i s\
`ncepi s\ le `nchiriezi.

CAPRICORN: Iar te-ai
`mpiedicat `n drum spre fa -
cultate. De data asta nu ]i-ai

mai rupt nimic, dar ai pierdut portofelul
`n care aveai banii [i toate actele.

V|RS|TOR: De ceva
vreme ai `nceput s\ sim]i cu -
tremure c`nd ceilal]i habar 

n-au ce se `nt`mpl\. Cel mai probabil e
de la ceaiul \la nou de datura.

PE{TI: Ai participat la
o promo]ie la ]ig\ri, de[i nici
m\car nu fumezi, [i ai c`[ti  -

gat un telefon mobil. L-ai v`ndut imedi-
at [i te-ai f\cut cu bani de munte.

BERBEC: E a doua s\p -
t\m`n\ la r`nd c`nd g\se[ti un
portofel plin cu bani, f\r\ bu -

letin sau alt act de identitate. ~n ritmul
\sta, po]i deja s\ te la[i de facultate.

TAUR: Cu c`t se face
mai frig, cu at`ta `]i cre[te
pofta de somn. ~n noiembrie

te trezeai la 10, acum ai mai decalat cu
dou\ ore.

RAC: Ai m`ncat o sha-
worma de la un fast food
nou de pe Copou [i ]i-au

f\cut o surpriz\ ciudat\. ~n loc de ma io -
nez\ ]i-au pus sos de la Herbalife.

Dup\ ce ̀ n septembrie Ro nal do
a dezv\luit cum va ar\ta mascota
Campionatului Mondial de Fot -
bal din Brazilia 2014, s\pt\m`na tre -
cut\ am aflat [i numele ei, Fuleco.
Acesta este format din „futebol”
(fot bal) [i „ecologia” (ecologie), se -
cre tarul  general al FIFA, Jerome
Valck apreciind c\ „unul dintre
obiectivele cheie ale Cupei Mon -
dia le FIFA 2014 este de a folosi
eve nimentul ca o platform\ pentru a
comunica importan]a mediului [i a
ecologiei”.

Mascota turneului arat\ precum
un armadillo, un mamifer pe cale de
dispari]ie, g\sit `n principal `n nordul
Braziliei, ce se rostogole[te `n for -
ma unei mingi atunci c`nd se simte
amenin]at. Acesta este `mbr\cat `n
cu lorile ]\rii gazde, cu piele galbe -
n\, [or] verde carapace [i coad\ al -
bastr\. C`t despre mingea oficial\,
aceasta va fi denumit\ „Brazuca”, un
cuv`nt folosit de obicei pentru a des -
crie m`ndria na]ional\. Adidas, fur -
nizorul oficial de mingi al Mon dia -
lului, spune c\ brazilienii au votat un
nume care „simbolizeaz\ emo]ia,
m`ndria [i bunele inten]ii”, demons -
tr`nd apropierea pe care o au fa]\ de
sportul-rege. De asemenea, „Bra zu -
ca” mai este folosit [i ca porecl\
da t\ celor care tr\iesc `n afara ]\rii,
in cluz`nd [i fotbali[tii care joac\
pes te hotare. Aceia[i fani ]ip\ `ns\ c\
nu s`nt de acord cu numele mas-
cotei, Fuleco, principala lor ne mul-
]umire fiind c\ au avut de ales doar
dintre trei variante, celelalte dou\
fiind Amijubi [i Zuzeco. Ace[tia au
mers mai departe de at`t [i au creat o
peti]ie public\ prin care au cerut or -
ganizatorilor o modalitate mai de -
mo cratic\ pentru alegerea nu me -
lui, prin care ace[tia s\ poat\ face [i
alte sugestii.

Din p\cate pentru ei, `ns\, du p\
ce Fuleco a primit 48% din vo tu ri le
totale, reprezenta]ii FIFA au de cla -
rat c\ „cele trei op]iuni au fost ale se
de c\tre o comisie de judecat\ cu pro  -
fil `nalt”, care a inclus fo[ti ju c\ -
tori precum Bebeto sau celebrit\]i [i
politicieni brazilieni. 

N-ar trebui `ns\ ca brazilienii s\
se pl`ng\. La Olimpiada de anul
tre cut din Londra, suporterii en -
glezi aproape au ie[it ̀ n strad\ c`nd au
v\zut c\ mascota lor sem\na, privi -
t\ bine, cu un penis.

Iulian B~RZOI

Scor la pauz\

De m`n\ cu
Fuleco

� mascota turneului
arat\ ca un mamifer pe
cale de dispari]ie

„Sinister” (2012)
Regia: Scott Derrickson

Gen: horror



Se-nt`mpl\ de ceva timp ca Ia[ul
s\ fie ocupat, noaptea, cu-nf\ptuirea
unor vise. Pe unii ̀ i urc\ pe tot felul de
scene [i-i str\fulger\ cu sc`nteieri de
ste le norocoase, pe al]ii `i `ntinere[te
pe-ntuneric [i, dup\ cum arat\ zona
clubului de pe {tefan cel Mare di mi -
nea]a devreme, pe al]ii `i lecuie[te de
patimi cu c`t\ bere [i c`te shot-uri pot
duce. Nu c-a[ fi intrat cu prejudec\]i
`n Underground, la concertul The
MOOod, dar amestecul de v`rste, chi -
puri [i st\ri de spirit adunate `n fa]a
u[ii `nalte de fier a pub-ului pro mi tea
c`te pu]in din toate.

Vizitatorii
Printre pu[tii entuziasma]i ce a[ tep -

tau ̀ n frig s-au amestecat dou\ cu pluri,
to]i de vreo 40 de ani, care s-au f\cut
patru [i-apoi un al cincilea mi-a „furat”

masa de-ndat\ ce m-am ridicat s\ m\
apropii de scen\. Concertul n-a `n -
ceput la 20.30 fix, dup\ regula ne -
scris\ a afi[elor, `ns\ cei patru mem-
bri ai trupei erau pe scen\ [i c`ntau „Up
in The Sun”, cu ceva mai multe mi -
cro fonii, ca de repeti]ie. „Ar putea
s\-nceap\ de-acum, sun\ bine”, g`n -
dea cu voce tare cel mai elegant fan
din pub. ~mbr\cat la costum [i c\ma[\
al b\, p\rea mai degrab\ `n trecere,
ag\ ]at de muzic\ [i de-o sticl\ de
bere. 

~nainte s\ ne entuziasm\m prea
mult, The MOOod [i-au l\sat in stru -
mentele pe scen\ [i-au tulit-o prin
spate, st`rnind `n trecere c`teva ofta-
turi s\ltate din pieptul fetelor de l`n -
g\ bar. {i-au `ntors, `ns\ [i ele priviri -
le c`nd pe scen\ au urcat Pretty Vi -
si tors, ̀ n frunte cu Alexandra, vocea

`mbr\cat\ `n dantel\ neagr\ a trupei.
Au `nceput c-o pies\ care s\ le poar -
te noroc, „Lucky number 7”, iar zu -
lu fii cre]i ai solistei s-au agitat tot mai
mult p`n\ la „Japanese scream” (n.r.:
„strig\tul japonez”), ultimul r\sunet
al trupei din deschidere. Energici [i
parc\ veni]i s\ se joace cu propriile
c`ntece, cei cinci tineri ne-au ridicat
pe mai to]i de la mese. Rockerii vete -
rani [i doamnele lor au s\ltat doar
privirile [i-au b\tut, din c`nd `n c`nd,
ritmul `n podea. Alexandra, `n
schimb, l-a scris pe loc din s\rituri m\ -
runte pe v`rfurile teni[ilor asorta]i cu
rochia elegant\. Au c`ntat o „confe-
siune” [i ne-au strigat, cu toat\ pute -
rea bassului [i-a glasului t\ios al
solistei, „Caut\-m\”, singura pies\ `n
limba rom=n\, au spus ei. „Nu foarte
mult\ limba rom=n\”, c`rcotea un t` -
n\r, spre r`sul `nfundat al prietenei,
la finalul melodiei cu dou\ versuri.

Cunosc\torii
~ns\ doar „cine [tie cunoa[te”,

dup\ cum cuv`nta o licean\ de prin
pri mele r`nduri, a[a c\ murmurele
versurilor [i ritmurilor de rock alter-
nativ s-au sincronizat abia c`nd au re -
venit, pe la 22.45, cei de la The
MOOod. Luminile s-au rearanjat [i
ele [i s-au aprins c`teva perechi de
priviri `ndr\gostite. Nu ale cu plu ri lor,
ci ale fetelor a]intite spre cei patru b\ -
ie]i cu plete-n ochi care [i-au `nceput
f\r\ introducere c`ntarea. Izbucnirile

m\surate ale tobelor, corzile vii ale
chi tarelor dar, mai mult dec`t orice,
no tele surprinz\toare prin care-a tre-
cut vocea lui Gopo au p\strat linia
„british” a pieselor. Cel pu]in a[a `[i
explicau dou\ domni[oare cu [al pe
umeri, plimb`ndu-se prin mul]imea
ca re s\lta podeaua odat\ cu solistul.
„Let me take you for a ride” (n.r.:
„las\-m\ s\ te iau `ntr-o c\l\torie”),
versul piesei „Silence Please” nu le-a
sunat nici lor r\u [i le-a amestecat
prin tre celelalte tricouri negre din fa ]a
scenei. 

The MOOod au construit treptat
genul acela de atmosfer\ `n care oa -
menii uit\ de paharul de pe bar. Poa -
te c\ut`nd s\ `n]eleag\ cum reu[e[te
Gopo s\ treac\ de la grav la strident
[i s\ r\m`n\ deasupra bassului greoi,
poate fiindc\ ̀ ncercau s\ afle dac\ cei
doi dansatori de l`ng\ scen\ au venit
cu vreun num\r preg\tit de acas\. ~n
timp ce piesa „Stay Right” pe care
trupa o nume[te deja „imn” izbea di -
fu zoarele cu r\bufniri ale unui rock

ba ascu]it, ba prelung [i domol, cuplul
aprins `[i f\cea loc din m`ini [i din
picioare p`n\ la ceva mai dramaticul
„Silence”. Unii fredonau piesa dup\
remixuri ceva mai lente, dar solistul a
[tiut s\-i electrizeze deopotriv\ pe me -
lomanii de la mese [i pe pu[tii ca re se
zb`n]uiau cu foc `n mijlocul mul ]imii. 

Fetele cu [al n-au avut habar c\ pe
Gopo nu-l vor mai prinde la microfon
`n concertele The MOOod, fiindc\
„nu m-am uitat pe Facebook, z\u” [i
nici de vreo nou\ formul\ a trupei n-
au auzit. Poate de asta „Love me two
times” (n.r.: „iubeste-m\ de dou\ ori”)
le-a sunat pu]in ironic. Nu [tiu dac\
dintr-un dor timpuriu sau pur [i sim-
plu fiindc\ i-a st`rnit muzica iute a b\ -
ie]ilor, dar publicul pestri] din Under-
ground i-a chemat pentru bis de mai
multe ori dec`t au putut ei s\ revin\.
Dintre to]i, fanul `n costum ar fi vrut
s\ mai sar\ pe c`teva piese, da c\ tot
`[i descheiase primii trei nasturi.

Anca TOMA

Lady Gaga, pe numele ei real
Stefani Joanne Angelina Ger ma -
notta, î[i va pune amprenta asupra
u nui produs „obi[nuit”, lansînd în cu -
rînd un brand de ap\ plat\ îm bu te lia -
t\. Promovarea campaniei va fi co or -
donat\ de echipa ei de crea]ie „Haus
of Gaga”, costul estimîndu-se la cî -
te va milioane de dolari. Momentan,
totul este ]inut în mare secret, atît nu -
mele m\rcii cît [i forma sticlelor în
care va fi apa plat\.

„{tim doar c\ noul brand de ap\
pla t\ va fi lansat în viitorul apropiat.
Nimeni nu a v\zut deocamdat\ pro-
totipul acelor sticle. Apa plat\ «Gaga»
reprezint\ un proiect aflat în pre g\ -
tire de mai multe luni, iar acum se a -
pro pie cu pa[i mari ziua în care va fi
f\cut anun]ul despre aceast\ lan sa re”,
a relatat o surs\ pentru New York
Daily News.

Prin acest proiect, artista in ten ]io -
neaz\ s\ intre pe pia]a produselor
destinate stilului de via]\ s\n\tos, în -
cercînd sa fie un exemplu pentru fa -

nii ei [i nu numai. Ac]iunea cînt\re]ei
vine dup\ ce a recunoscut c\ s-a în -
gr\[at cu aproape 12 kilograme, de
cînd p\rin]ii ei, Joseph [i Cynthia
Germanotta, au deschis un restau-
rant – Joanne Trattoria, la New
York. Nu se [tie dac\ acel local este
cauza exact\, Lady Gaga declar`nd
de curînd c\ în trecut a suferit de tul-
bur\ri de alimenta]ie. Presa ameri-
can\  îns\, sus]ine cu r\utate, c\ ar
putea fi o simpl\ strategie, noul brand
de ap\ plat\  reprezentînd un plan be -
nefic pentru c`nt\rea]a american\ în
vîrst\ de 26 de ani. 

Se pare c\ Lady Gaga vrea s\ dea
lovitura în toate domeniile, întrucît
în urm\ cu o lun\ [i-a lansat propriul
brand de parfumuri numit „Fame”
(n.r.:Faim\), reu[ind s\ reproduc\ în
toc mai stilul extravagant, fiind pri -
mul parfum negru din istorie care,
o da t\ pulverizat, devine incolor. Lan -
sarea unui parfum sub semn\tura ar -
tistei, Lady Gaga, nu putea fi una o bi[ -
 nu i t\, ea încercînd mereu s\ [ocheze

prin sti lul excentric. Evenimentul a
avut loc la Muzeul Guggenheim din
New York, unde c`nt\rea]a [i-a f\cut
a pari]ia într-o calea[c\ ce a avut forma
sticlei noului „Fame”, iar invita]ii au
g\sit-o pe aceasta într-o capsul\ – ou.

Mare ar fi mirarea ca lansarea apei
plate îmbuteliate s\ fie una obi[ nu it\,
atunci sigur vom r\mîne uimi]i. Nu -
mele [i forma sticlei nu vor conta foar -
te mult atîta timp cît apa nu va fi
neagr\. 

Andreea PATRA{CU
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Ap\ de la Gaga

Concert de ascultat `n teni[i

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

Punctul pe V.I.P. �Punctul pe V.I.P. �Punctul pe V.I.P.

Nimeni nu ne mai poate fura numele trupei

� `nainte s\ ne entuziasm\m prea mult, The MOOod [i-au l\sat in stru mentele pe
scen\ [i-au tulit-o prin spate st`rnind c`teva oftaturi s\ltate din pieptul fetelor

Luna viitoare scoatem ap\ de gur\

� prin acest proiect, artista in ten ]io neaz\ s\ intre pe
pia]a produselor destinate stilului de via]\ s\n\tos

Spirala din Galeriile „{tefan cel Mare” ale Ia[ului
s-a zguduit s\pt\m`na trecut\ din r\d\cini `nainte

de cu tremur. Asta pentru c\ din Underground au r\ -
sunat, vineri sear\, glasurile, chitarele [i tobele celor
de la The MOOod. Porni]i `ntr-un turneu de [apte
con certe `n ]ar\ [i `n Republica Moldova pentru ulti-
ma oar\ `n formula actual\, b\ie]ii au urcat pe sce -
na barului cu tot cu isteria tinereasc\. F\r\ decoruri,
f\r\ fum [i f\r\ prea multe minute peste program.

{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.

»

Pu]ine baruri s`nt mai pestri ]e
ca cel din gar\, cu teras\ lung\, me  -
se [i b\nci din lemn. Na ve ti[ tii `i spun
„La vagon”, [i de[i pe si gla `n ne -
grit\ de timp scrie altceva; doar cei
ne ini ]ia]i `i mai silabisesc numele
a de v\rat. E un local „f\r\ fi]e”, cum
`l re comand\ barmanul, un loc un -
de cei care ̀ [i a[teapt\ trenul pot ser -
vi o bere sau o cafea cu doar c`]iva
lei. De la cantina cu autoservire ai
de ales dintre preparate tradi ]io na le,
unde [i cel mai preten]ios navetist
poate g\si ceva pe gustul lui, f\r\
a scoate din buzunar mai mult de
15 lei. Dac\ b\utura intr\ mai greu
f\r\ ceva de ron]\it, o farfurie de
scrum bii te poate scoate din `n cur -
c\ tur\ f\r\ s\ ]i se sub]ieze prea mult
bugetul. 

Tot aici po]i cump\ra [osete,
plas turi sau fel de fel de juc\rii [i
o biecte de la bi[ni]arii care se plim -
b\ printre mese. Te scute[ti [i de
un drum la oftalmolog dac\ nu te
deranjeaz\ s\ `]i alegi dintr-o sa -
co[\ ochelarii de vedere. Nu-i ne -
voie de consult. Din zece perechi
una sigur te face s\ vezi lumea m\ -
car mai mare, dac\ nu [i mai clar\.

De[i de la bar nu-]i po]i lua ]ig\ri,
nu-i nevoie s\ te ridici de la mas\
pentru a face rost de o nou\ doz\
de nicotin\, ba chiar sub pre]ul pie -
]ii. Tot ce trebuie s\ faci este s\ ri -
dici discret din m`n\ c\ te [i tre -
ze[ti cu „importatorul” de ]ig\ri l`n -
g\ tine care te `ntreab\, [optit s\
nu se aud\ [i la alte mese, c`te pa -
che te vrei. 

Muzica este aleas\ ca pentru
cli en]ii fideli, [antieri[tii, a[a c\
Salam, Gu]\ sau al]i soli[ti ai a ce -
luia[i gen s`nt cei care sun\ din
difuzoare. Totu[i se poate `nt`mpla
s\ ascul]i [i ceva live dac\ ]iganii
care-[i duc traiul pe l`ng\ terasa cu
pricina s`nt `n starea necesar\ s\
g`dile un acordeon. Cu toate astea,
dac\ e[ti `n stare s\ ignori ritmu -
rile cu iz oriental [i certurile sau
con versa]iile aproape r\cnite de la
alte mese, paharul de vin fiert care
cost\ doar doi lei cincizeci te `n -
c\lze[te [i te binedispune imediat.
Doar cer[etorii care nu [tiu c`nd s\
renun]e  te pot scoate din pepeni,
dar [i sup\rarea asta o po]i sp\la cu
un p\h\rel de t\rie. Secretul e s\ nu
exagerezi cu licorile [i s\ po]i urca
singur `n trenul care s\ te duc\ a -
ca s\.

Andrei MIHAI

Barul cu macazuri
� muzica este aleas\ ca
pen tru cei fideli, [antieri[tii

Noaptea rockului cu plete din subb tteerraann

Localul Troian


