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gazetarilor 
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[i patronat `n presa scris\ au

comentat jurnali[tii Ioana
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Orele pierdute ale 
bolnavilor de timp 
� exist\ un m`ine pentru orice

ieri c`nd vine vorba de-a ne

apuca de treab\

� nu recunoa[tem c\, de fapt,

ne m\sur\m destr\marea
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La Ia[i s-au expus 
industriile creative 
� Politehnica [i Artele au orga-

nizat patru expozi]ii cu idei care

ar putea schimba fa]a ora[ului

� lucr\rile fac parte dintr-un

proiect realizat `n colaborare 

cu Prim\ria 
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Alegerile [i perioadele electorale `n gene -
ral s`nt mereu o oglind\ bun\ a societ\]ii. Ce-am
v\zut `n ultimele s\pt\m`ni? O Rom=nie dez -
interesat\, sc`rbit\ [i plictisit\. O lume c\reia `i
este lehamite de tot ce `nseamn\, la noi, po li -
tic\: scandaluri, acelea[i m`]e moarte arunca te
dintr-o curte ̀ n cealalt\ [i ̀ napoi, promisiuni m\-
re]e care nu se mai materializeaz\ [i traseism
de la un partid la altul, ̀ n func]ie de cine are [an -
se mai mari la urm\toarele alegeri. Ace[tia s-au
resemnat. Ei s`nt patrio]ii care duc `n spate ]a ra
muncind c`te opt – zece ore pe zi [i pl\tindu-[i
cum pot d\rile la stat.

Mai e o lume, cam de trei ori mai mare, ca -
re merge negre[it la vot [i pune [tampila dup\
cum `i dicteaz\ televizorul. ~i [ti]i, s`nt vecini
cu voi, oamenii care g`ndesc `n cli[ee de ge nul
„trebuie s\-l d\m jos pe B\sescu, e cel mai
mare r\u pentru ]ara asta”, f\r\ s\ vad\ imagi -
nea de ansamblu [i ce sus]in de fapt. {i nu `l
simpatizez pe B\sescu, nu mi-a pl\cut nicio-
dat\ ca om politic care a ales s\ fie mai mult
„juc\tor” dec`t pre[edinte.

Din p\cate, de foarte mult timp ̀ ncoace, sis -
temul electoral rom=nesc nu mai `nseamn\ a-l
vota pe cel mai bun, sau omul care `]i inspir\
cea mai mult\ ̀ ncredere, ci r\ul cel mai mic; ca -
re, scos din context, e oricum un r\u destul de
mare. Mai mult, la noi nu se mai voteaz\ de mult
programul sau ideea politic\ (care de multe
ori e doar o fantezie spus\ frumos), ci o sim-
patie sau mai ales `mpotriva unei antipatii.

USL a avut un avantaj major pentru c\ a
mers `n principal pe ura popula]iei fa]\ de B\ -
sescu ([i tot ce se poate asocia cu el: membri
PDL, Blaga, ARD, Ungureanu). {i ur\, din
p\cate, este destul\ la noi. At`t de mult\ `nc`t a
ajuns s\ fie mai relevant `n contextul ale ge ri lor
grobianismul conflictului dec`t arta medierii
(ce ar trebui s\ fie politica, de fapt).

De cealalt\ parte, s`nt dezam\git [i de tot
ce a `nsemnat forma]iunea politic\ ARD. Au
pornit de la ideea unei alian]e curate, „epura te”
de tot ce `nseamn\ corup]i [i „dubio[i”, `ns\
exact la acei oameni s`nt banii [i influen]a pen -
tru a porni motoarele unui partid. F\r\ ei, dru -
mul ar fi fost mai greu, de la 0. Au ales calea
u[oar\ [i electoratul i-a taxat (nu c\ ar fi avut
[anse mai mari f\r\ ei, dar m\car nu s-ar fi con -
trazis). {i, dac\ tot au plecat cu bani la drum, ar
fi putut investi `ntr-o echip\ de campanie mai
bun\, pentru c\ au l\sat foarte mult de dorit `n
ce prive[te mesajul pe care l-au transmis.

UDMR-ul e la limit\. Din p\cate, cum spu -
nea un comentator asear\ pe un forum, „ale g\ -
torii au vrut s\ `i dea afar\ din Parlament prin
vot, iar USL-ul `i aduce `napoi prin alian]\”.
Mi-ar pl\cea s\ intre `n Parlament o for ma -
]iu ne politic\ maghiar\ care s\ nu-[i mai am\ -
geasc\ aleg\torii cu iluzia autonomiei }i nu -
tu lui Secuiesc pentru a mai smulge la fiecare
alegeri c`teva voturi [i s\ nu mai fie c\pu[\ la
oricine e sus.

De la PP-DD nici nu m\ a[teptam la mai
pu]in. Au ob]inut un scor foarte mare pentru o
forma]iune relativ t`n\r\. Dar ei merg pe un
public care, din p\cate, e abundent ̀ n Ro m= nia:
cei f\r\ speran]\ ([i f\r\ prea mult\ cultur\ po -
litic\) care `nc\ mai cred `n minuni [i fante zii.

~n fine, alegerile de ieri ne-au demonstrat c\,
cel pu]in `n momentul de fa]\, s`ntem o ]ar\ ca -
re voteaz\ din ur\, [i nu din convingere. {i cu
ur\ nu se pot construi organisme solide. Ne-
au mai ar\tat [i paradoxul trist al aleg\torului
dezam\git, cel care nu iese s\ voteze pentru
c\ nu are cu cine, iar destinul lui ajunge s\ fie
hot\r`t de cel care voteaz\ pe o sticl\ de ulei
sau pentru c\ a[a i-a spus Badea sau Banciu.

Ioan STOLERU

EDITORIAL

Dezbatere
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Una din problemele cu care se confrunt\ uni-
versit\]ile `n prezent este lipsa fondurilor pentru
proiectele de investi]ii. Cele cinci institu]ii ie[ene
de `nv\]\m`nt superior, cu excep]ia U niversit\]ii
de Me dicin\ [i Farmacie „ Grigore T. Popa” (UMF),
re u[esc cu greu s\ finalizeze proiectele existente a -
m` n`nd termenele limit\, iar listele cu necesit\]ile
acestora continu\ s\ zac\ pe rafturi `n speran]a c\
vor primi banii de care au nevoie. Dac\ univer-
sit\]ile vor vrea s\ im plementeze aceste planuri,
vor fi nevoite s\ foloseasc\, pe l`ng\ banii veni]i
din visteria Ministerului, fonduri din veniturile
proprii, care [i a[a s`nt reduse. 
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DOSAR Planuri puse `n cui

Dup\ un zbucium de 23 de ani, oamenii caut\ acum lini[tea

Laurea]ii editurii Polirom 
s-au lansat la Ia[i

Cu ur\ `n 
campanie 
electoral\

interviuri cu scriitorii Filip Florian [i C\t\lin
Dorian Florescu, cei mai bine v`ndu]i autori
ai editurii Polirom la T`rgul „Gaudeamus”

Profesorii care `nc\ `[i
petrec studen]ia 
�masteranzii care `[i iau cata-

logul la subra] `n fiecare zi, ca

educatori sau `nv\]\tori, nu se

simt bine dec`t `n mijlocul copiilor
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Pe cine am sc\pat 
la c`rma ]\rii

paginile 2, 10-11

paginile 8 — 9

� literatura 
e un act de 
iluzionism

Proiectele de investi]ii ale universit\]ilor,
`n a[teptare de fonduri

PP-DD — 14,5%
ARD — 17%

USL — 60%

� candida]ii au `mp\r]it `n toate cartierele din Ia[i z`mbete [i str`ngeri de
m`n\ � `nt`lnirile cu publicul s-au desf\[urat `n fa]a icoanelor, la u[a
oamenilor sau la sediul partidelor 
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~mbr\ca]i `n „haine vii”
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~n coloan\,
adunarea

La Universitatea de Arte
„Geor ge Enescu” (UAGE) criticul
de film Valerian Sava, is toricul
Mihai Dorin [i scriitorul Flo  rin L\ -
z\ rescu au discutat, `n dezbatere pu -
blic\, despre problemele cinema to -
gr afiei rom=ne[ti actuale [i atitu di nea
publicului fa]\ de formele acestuia.
Evenimentul, organizat `n partene -
riat cu Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC), a avut loc vi -
neri, 7 decembrie, `n Sala „Studio
Tea tru” a UAGE, sub titlul „Par ti -
zani sau adversari ai Noului Cinema
Ro m=nesc”.

~n discu]ii au fost abordate te me
precum ostilitatea publicului fa]\ de
noua genera]ie de regizori rom=ni sau
impactul produc]iilor acestora `n str\ -
in\tate, tratat comparativ cu re ac ]i i -
le st`rnite `n ]ar\. Criticul Valerian
Sa va a identificat patru perioade de
tranzi]ie cinematografic\ [i anume a
doua parte a anilor ’50, cea din preaj -
ma anului 1970, `n epoca comunis t\
[i cea de la `nceputul secolului al
XXI-lea. Acesta a afirmat c\ „noi nu
avem o [coal\ de critic\ de film [i nici
o revist\ de cinema care s\ contri bu -
ie la dizolvarea acestui zid des p\r ]i -
tor `ntre crea]ia cinematografic\ [i
pu blic. Nu prea exist\ o pozi]ie de
mij loc `n noul cinema rom=nesc. S`nt
dou\ posibilit\]i: s\ `l `n]elegi [i s\-l
iube[ti sau s\-l dete[ti”. 

Florin L\z\rescu a men]ionat
c\ „una dintre problemele cinema to -
gra fiei rom=ne[ti este aceea c\ nu are
un sector comercial. ~ns\ la nivel ar -
tis tic, acest nou fenomen este unul ex  -
traor dinar, iar competi]ia conteaz\ e -
norm”.  ~n cadrul dez baterii a fost lan -
sat [i cel de-al doi lea volum intitulat
„O istorie subiectiv\ a tranzi]iei
filmice”, semnat de Valerian Sava. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Cu prilejul finaliz\rii proiectului in -
terna]ional de cercetare „Interreg IVC-
ORGANZA”, Universitatea Tehnic\
„Gh. A sa  chi” din Ia[i (TUIA{I), U ni -
ver si ta tea de Arte „George Enescu”
(UA GE), `n colaborare cu Prim\ria
Mu   ni ci piu   lui Ia[i [i o serie de asocia]ii
din in du s tria creativ\ na]ional\ [i-au
prezentat lu cr\rile `n cadrul a patru
expozi]ii re u ni te sub evenimentul „Ia -
[ul In dus tri i lor Cre ative”. Astfel, stu-
den]ii [i ca dre le di dactice implicate `n
proiect au ex pus, `n perioada 3 – 9 de -
cembrie, crea]ii din domenii precum ar -
hitectur\, design ves timentar, me ca ni c\
[i muzic\. 

La Expozi]ia de Art\ „Jo curi
Plastice” de la Casa Bal[ au fost pre -
zentate „lucr\ri de art\ textil\ [i ce ra -
mic\, jocuri creative care denot\ o
bun\ st\p`nire a me[te[ugului artistic a
studen]ilor de la ciclul de licen]\. E xis -
t\, spre exemplu, o lucrare a unei studen -
te de la Facultatea de Arte Plastice [i
Design, Mihoc Olga, care const\ `ntr-
un mulaj inspirat din corali [i realizat din
plas\, pe care este `nf\[urat un ma te rial
textil care `i d\ o form\ tridimensiona -
l\ impresionant\”, a declarat conf. univ.
dr. Miruna Ha[egan, coordonator al
pro   iectului „Ia[ul Industriilor Cre a ti -
ve”. De asemenea, la parterul com-
plexului Moldova Mall s-a desf\[urat
Ex po z i ]i a „Rectilinii” de crea]ii ves-
timentare realizate de studen]ii Fa cul -
t\]ii de Ar te Vizuale [i Design, iar `n
Sala Pa[ilor Pierdu]i studen]ii de la

TUIA{I [i UAGE au prezentat o serie
de planuri pentru proiecte de art\,
arhitectur\ [i design. „Aici au fost ex -
puse a ce le lucr\ri care au poten]ialul de
a fi im plementate nu numai `n Ia[i, dar
[i `n al te ora[e din Rom=nia”, a expli-
cat prof. univ. dr. ing Antonela Cur -
teza. Una din tre machete, realizat\ de o
echip\ de crea]ie de la Facultatea de
Ar hi tec tur\ „G.M. Cantacuzino” a
TUIA{I propune instalarea unor con-
struc]ii de mici dimensiuni pe malul
st`ng al r` u lui Bahlui, `n care arti[tii
plastici ie[eni ar putea s\ `[i expun\ [i
s\-[i comercia lizeze crea]iile. ~n plus,
`n perioada 7 – 16 decembrie, la Palas
Mall studen]ii vor expune lucr\ri
reunite `n Ex pozi]ia „Design de Pre -
miu”.

Noile energii
Deschiderea oficial\ a evenimen te -

lor din cadrul proiectului „Ia[ul In -
dustriilor Creative” a avut loc `n A u -
la TUIA{I, mar]i, 4 decembrie, prilej
cu care reprezentan]ii universit\]ilor [i
asocia]iilor implicate `n „Interreg IVC-
ORGANZA” au vorbit despre ideile [i
planurile rezultate la finalul acestui pro -
iect. Prof. univ. dr. Traian St\n ciu les -
cu a prezentat lucrarea „Biofotonica-
La sere biologici umani”, care propune
o metod\ alternativ\ de conservare a e -
nergiei prin conceptul de „haine vii”.
„Noi cheltuim o cantitate mai mare de
energie dec`t e necesar, fizic\ [i psihi c\.

Solu]ia, de la bun `nceput, ar trebui s\
fie s\ ̀ ncerc\m dezvoltarea unor surse de
energie biologice, s\ folosim po ten ]ia lul
c`mpului electromagnetic terestru”, a
ex plicat prof. univ. dr. Traian St\n ciu -
lescu.

„Evenimentele au fost g`ndite s\ le
ofere tinerilor creatori [i designeri spa -
]ii de lucru, de expunere [i de pre zen ta -
re. Scopul principal al proiectului in ter -
na]ional pe care-l finaliz\m prin aceste
expozi]ii a fost `ns\ dezvoltarea ins tru -
mentelor care s\ sus]in\ [i s\ contri bu -
ie la evolu]ia industriei creative din Ia[i”,
a declarat prof. univ. dr. ing. Antonela
Cur teza, director al proiectului „Inter -
 reg IVC-ORGANZA”. 

Conceptul de industrie creativ\ se
re fer\ la ansamblul de activit\]i econo -
mice care pot genera [i exploata cu no[ -
tin]ele celor implica]i `n domenii pre-
cum arte, arhitectur\, IT, mod\, mu zi c\
[i me[te[uguri.

Paul ANDRICI 

� lucr\rile au fost prezentate `n cadrul a patru
vernisaje, pe tot parcursul s\pt\m`nii trecute

La Ia[i s-au expus industriile creative

Ideile tinerilor ar putea schimba fa]a ora[ului

~n C\minul C6 din Complexul
„Titu Maiorescu” au `nceput lu cr\ -
rile de instalare a serviciului de In ter -
net prin cablu. De ci zi a a fost luat\ `n
urma discu]iilor cu privire la slaba
func]ionare a re]elei de tip wireless
din cauza pere]ilor gro[i ai cl\dirii,
purtate `ntre reprezentan]ii studen ]i -
lor, membrii Senatului U ni ver si t\]ii
„A lexandru Ioan Cuza” [i cei ai
De par tamentului de Comunica]ii
Di gitale (DCD). Lucr\rile presupun
montarea, pe fi ecare palier al c\ mi nu -
lui, a unor switch-uri de la care va por -
ni sistemul de ca bluri `n camere. „{i
`n anii preceden]i am vrut s\ ini]iem
acest proiect, ̀ n s\ abia anul acesta am
reu[it s\ trecem de partea birocratic\,
am scris o pe ti ]i e, am str`ns sem -
n\turi [i am mers mai departe fiind
`ndruma]i de profesori [i ajuta]i de
personalul DCD”, a de cla rat Bogdan
B\etu, [eful c\ mi nu lui.

Valoarea total\ in]ial\ a proiectu-
lui a fost estimat\ la 8000 de euro. ~n -
s\, datorit\ faptului c\ lucr\rile de in -
s talare vor fi realizate de un grup de
stu den]i voluntari, iar cei de la DCD
au alocat c`te un switch pentru fi e ca -
re etaj, s-a stabilit o tax\ de 10 lei per
student pentru achizi]ionarea celor-
lalte materiale necesare, printre
care [i circa 1000 de metri de cablu
pe fiecare palier. {eful C\ mi nului
C6 a mai ex plicat c\ lu cr\ rile ar tre-
bui finali za te p`n\ la va can]a de iarn\
a acestui an u niversitar.

Actuala re]ea de Internet wireless
urmeaz\ s\ fie p\strat\, studen]ii pu -
t`nd s\ beneficieze de ambele re]ele.

Daniela VORTOLOMEI

Critica noului
cinematograf

~n campus se 
navigheaz\ pe fir

La Universitatea „Petre An drei”
(UPA) din Ia[i s-a lansat cartea „Di -
men siuni social-politice ale o pe rei lui
Petre Andrei”, mar]i, 4 de cem brie. Po -
trivit conf. univ. dr. Daniel {an dru, pre -
zent la e ve  niment, a explicat faptul c\
volumul a fost un num\r special al re -
vis tei „Tran silvania”, lansat\ anul tre -
cut tot la UPA, `ns\ planul publi c\rii ei
e xis ta `nc\ din 1989. „Dup\ 1990 a fost
o ten ta]ie `n zona cultur al\ [i intelectu-
al\, de a rea[eza sub for ma unui par-
adis pe ri oa da interbelic\. La formarea
acestei i dei au contribuit foarte mul]i
intelectuali care au fost pre zenta]i dup\
’90 `ntr-o aur\ luminoa s\, ̀ n timp ce al -

]i intelec tuali precum Petre An drei, au
fost oculta]i pentru sim plul fapt c\ au
aderat la valorile unei i deologii demo-
cratice”, a explicat conf. univ. dr. Da -
niel {an dru.

Evenimentul a avut loc `n Sala Se -
nat [i a fost moderat de prof. univ. dr
Mihai Baciu, pre[edintele Consiliului
de Ad  ministra]ie al UPA. Pe l`ng\ co  -
or do na torii volumului, prof. univ. dr.
Do  ru Tompea [i conf. univ. dr Daniel
{an dru, la discu]ie au mai participat a  -
ca demicianul prof. univ. dr. Teodor Di -
ma, directorul Institutului de Cer ce -
t\ri Economice [i Sociale „Gh. Za ne”
al Academiei Rom=ne [i prof. univ. dr.

Nicu Gavrilu]\, decanul Facult\]ii de
Filosofie [i {tiin]e Social-Politice a U -
niversit\]ii „Alexandru Ioan Cu za”.

Prof. univ. dr. Nicu Gavrilu]\ a
men  ]ionat, ̀ n discursul s\u, c\ „`n a fa -
ra recunoa[terii lui Petre Andrei ca om
de cultur\, el trebuie v\zut [i drept u nul
dintre str\mo[ii sociologilor ac tuali”.
A urmat o prezentare analitic\ a c\r]ii,
re alizat\ de prof. univ. dr. Doru Tom -
pea, ̀ n care s-au precizat mo ti ve le pen -
tru care volumul este unul im por tant `n
domeniul social. „Mai ̀ nt`i pen tru c\ fa -
ce trimitere la opera unui clasic al so -
cio logiei rom=ne[ti, al fondatorului a -
ces tei universit\]i, Petre An drei. ~n al
doi lea r`nd, ea este marcant\ pen tru c\
pleac\ de la textele consacrate ale a ces -
tuia [i le aduce `n actualitate.”

Volumul „Dimensiuni social-po -
li tice ale operei lui Petre Andrei”  a fost
lansat cu sprijinul Autorit\]ii Na ]io -
na le pentru Cercetare {tiin]ific\.

Iulian B~RZOI

Luni, 10 decembrie, Biroul
E lectoral Central a publicat re -
zultatele par]iale de la alegerile
parlamentare din data de 9 de -
cembrie 2012. Astfel, dup\ cen-
tralizarea voturile din 99,56%
dintre sec]iile din `ntreaga ]ar\,
Uniunea Social Liberal\ (USL)
a ob]inut majoritatea parlamen-
tar\, cu 58,61% din totalul vo tu-
rilor exprimate la Camera De -
pu ta]ilor [i 60,07% la Senat. Ur -
m\torul partid ca num\r de su -
fragii ob]inute este Asocia]ia
Ro m=nia Dreapt\ (ARD), cu
16,52% [i 16,72%, `n timp ce
Partidul Poporului Dan Dia -
co nescu (PP-DD) a ob]inut
13,98%, respectiv 14,63%. La
limita pragului de 5% de intrare
`n Parlament, Uniunea De mo -
crat\ Maghiar\ din Rom=nia
(UDMR) a primit 5,15% dintre
voturi pentru Camera Depu ta -
]i lor [i 5,25% pentru Senat, cel
mai mic rezultat `nregistrat de
c\tre ace[tia `n ultimii 20 de ani.

{i `n Ia[i lupta pentru fotoli-
ile de senatori [i deputa]i a fost
c`[tigat\ de c\tre USL. Pentru
Camera Deputa]ilor, ace[tia din
urm\ [i-au acontat 63.05% din
sufragii, `n timp ce ARD a ob ]i -
nut doar 15,38%, iar PP-DD
15,05%. ~n cazul Senatului,
USL a avut 66,47%, ARD 15,86%
[i PP-DD 15,05%. Mai mult, USL
a c`[tigat cu peste 50% fiecare
dintre colegiile din raza ju de ]u -
lui Ia[i, asigur`ndu-[i astfel lo cu -
rile de senatori [i deputa]i `n Par -
lament `naintea etapei de redis-
tribuire a mandatelor. 

Prezen]a la vot la nivelul `n -
tregii ]\ri a fost de 41,76%, cea
mai mare `nregistr`ndu-se `n ju -
de ]ul Teleorman, de 54,73%, iar
cea mai mic\ `n Timi[, de 33,5%.
Dac\ `n urma finaliz\rii procesu -
lui de `m p\r ]i re al fotoliilor de
senatori [i de puta]i, USL va ob -
]ine, fie independent, fie printr-o
alian]\ cu UDMR, dou\ treimi
din mandatele pentru Parla ment,
va avea suficiente voturi pentru
a propune modificarea Cons ti -
tu ]iei prin referendum, f\r\ opo -
zi]ie.

Redac]ia „Opinia veche”

Lansare de carte despre
opera savanului Petre Andrei
� volumul ar fi trebuit lansat `n jurul anului 1989

� [i `n Ia[i lupta pentru
mandate a fost c`[tigat\
de alian]a PSD-PNL-PC

Facultatea de Textile-Piel\rie [i
Management Industrial (FTPMI)
de la Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I) s\r -
b\ tore[te 60 de ani de la `nfiin]are. A ni -
versarea va avea loc vineri, 14 de cem -
brie `n Aula „Gheorghe A sachi” de

la TUIA{I, ̀ ntre orele 10.00–14.00. „Va
avea loc o serie de discu]ii `ntre gene ra -
]ii, fiind invita]i fo[ti decani, fo[ti pro-
fesori, de la 1970 `ncoace, chiar [i ab -
s o lven]i ai primei promo]ii, din 1953.
Ma nifestarea e menit\ s\ simbolizeze
o continuitate a facult\]ii”, a declarat
conf. univ. dr. Carmen Loghin, de can
al  FTPMI.

Cu ocazia acestui eveniment va fi
pre zentat un album aniversar care va cu -
prinde toat\ istoria institu]iei de `n v\ ]\ -
m`nt superior, informa]ii legate de fo[ -
tii studen]i ai FTPMI precum [i c` te va
dintre proiectele desf\[urate ̀ n cadrul u -

niversit\]ii. Pe l`ng\ cadre didactice [i
stu den]i din genera]ii anterioare, la a ni -
versare s`nt invita]i [i prof. univ. dr. ing.
Ion Giurma, rector al TUIA{I a l\ turi
de cei [ase prorectori, decanii tuturor fa -
cult\]ilor TUIA{I [i reprezentan]i ai a -
socia]iilor [i companiilor aflate `n par  -
teneriat cu universitatea. 

FTPMI face parte din Asocia]ia
European\ a Universit\]ilor Textile.
Es te prima facultate de profil din ]ar\
[i singura care ofer\ specializ\ri pen-
tru toate sectoarele industriei tex-
tile [i de piel\rie. 

Paul ANDRICI

~nv\]\m`ntul textil
`mpline[te 60 de ani

� cu acest prilej va fi lansat un album aniversar cu o
prezentare a istoricului institu]iei 

Istoria se scrie `n laborator

USL, 
majoritar `n
Parlament



 Se apropie sf`r[itul lumii, o a fa -
cere foarte profitabil\ pentru presa
quality `n lips\ de subiecte sau bani
de prime de Cr\ciun. Am citit luna
trecut\ dou\ texte care i-ar face [i pe
maia[i s\ se ̀ ntoarc\ ̀ n morm`nt. Re -
dau doar titlurile: „RASA MISTE-
RIOAS| care va salva omenirea de
la APOCALIPS|. CIVILI ZA }I A
lor a fost tot timpul pe TERRA, `n -
tr-un loc UIMITOR” [i „Mesaj LIVE
de la EXTRATERE{TRI. Exper]ii
nu `l pot EXPLICA: „Am venit s\ v\
avertiz\m despre destinul lumii voas -
tre”. Ambele publicate `n acela[i co -
tidian na]ional, scrise de acela[i au -
tor – o domni[oar\ care aparent a
de venit expert `n astfel de subiecte.
Nici nu cred c\ mai are rost s\ m\ re -
fer la scrierea cu majuscule a cu vin -
telor „puternice”, cu scopul de a a -
tr age aten]ia cititorilor. Mi se pare u -
na dintre cele mai proaste interpre -
t\ri ale conceptului de adaptare a con -
]inutului editorial de la print la onl ine.

Nu-mi place „otevism-ul” \sta
ca re de ceva vreme a `nceput s\ in tre
[i `n redac]iile a[a-ziselor ziare qua -
lity. E de `n]eles, nu [i de apreciat.
E criz\, v`nz\rile de ziare au sc\zut [i
din pia]a de publicitate intr\ din ce
`n ce mai pu]ini bani. Iar publicul for -
mat din casnice [i paznici de noap -
te, devorator de [tiri despre ciume,
apocalipse [i conspira]ii mondiale
e foarte u[or de c`[tigat [i mul ]u mit.

Sf`r[itul lumii nu vine azi sau
m`ine [i nu e prevestit de Nos tra da -
mus sau maia[i. Sf`r[itul lumii ni-l
croim singuri, zi de zi, cu fiecare a -
le gere gre[it\, cu fiecare alegeri de
po min\, cu fiecare agramat oportu -
nist c\ruia ̀ i oferim dreptul s\ ne con -
duc\ destinele [i cu fiecare Ka la[ ni -
kov care iese din fabric\. Mai vine
[i cu fiecare ziar care iese pe pia]\
[i, din dorin]a de a vinde c`teva su te
sau mii de exemplare `n plus, publi -
c\ gunoaie care alimenteaz\ spai me -
le unor paranoici neinforma]i. Chiar
ar fi interesant – [i trist ̀ n acela[i timp,
s`nt convins – un studiu fix pe tre-
aba asta: c`]i oameni se sinucid din
cauza tragediilor gonflate de pres\.

Mai mult de-at`t, sf`r[itul lumii
vine cu fiecare diminea]\ `n care te
treze[ti [i-]i dore[ti s\ te fi culcat `n
alt pat, cu alt salariu, statut social
sau bon de pensie. Dar p`n\ c`nd
nu vom renun]a la ideea absurd\ c\
extratere[trii ne scap\ de apoca lip -
s\, [i nu noi, renun]`nd la lene [i in -
di feren]\, ne vom construi `n conti -
nua re sf`r[ituri tragicomice demne
de [tirile de la ora cinci.

Ioan STOLERU
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Planuri puse-n cui

� nu-mi place „otevism-ul”
\sta ca re de ceva vreme
a `nceput s\ in tre [i `n
redac]iile a[a-ziselor
ziare qua lity

Institu]ia de `nv\]\m`nt superior ca  -
re `[i propune s\ dezvolte cele mai mul -
 te proiecte de investi]ii [i care sus ]ine c\
de]ine fondurile necesare pentru de ma -
ra rea lor este Universitatea de Me di -
ci n\ [i Farmacie „Grigore T. Popa”
(UMF) din Ia[i. Implementarea acesto -
ra depinde `ns\ de o decizie a Se na tu -
lui care urmeaz\ s\ fie luat\ ̀ n [edin]a din
17 decembrie. Printre cele 20 de pro iec -
te care urmeaz\ s\ fie realizate se nu -
m\ r\ o parcare subteran\ distribuit\ pe
do u\ niveluri pe locul `n care se afl\ a -
cum Pia]a Na]iunii, un centru de a bi li -
t\]i fundamentale, adresat studen]ilor din
anii I [i al II-lea, dar [i pentru cei de la
Asisten]\ Medical\ General\, sau un
centru recrea]ional care s\ cuprind\ spa -
]ii de relaxare pentru studen]i [i care s\ a -
jute la dezvoltarea unei educa]ii centra -
te pe activit\]i fizice.

De asemenea, conducerea UMF `[i
mai propune [i extinderea Aulei [i cor-
pului Facult\]ii de Farmacie, necesa -
r\ dup\ cre[terea num\rului de studen]i
de la aceast\ specializare, valoarea in ves -
ti]iei fiind de aproximativ trei milioane
de euro.„Ne propunem s\ realiz\m a ces -
te proiecte `n perioada 2013-2020, iar
asta depinde strict de ceea ce se va sta-
bili `n cadrul [edin]ei. Vor fi efectuate
conform exigen]elor specifi ce domeni-
ului c\ruia se adreseaz\”, a de clarat ec.
Daniela Drugu[, directorul ge  neral
administrativ al UMF. Din to ta lul fon-
durilor necesare, 50% s`nt din venituri
proprii, 20% urmeaz\ s\ fie generate
de proiectele `n sine `n momentul `n
care vor fi finalizate, iar restul de 30%
vor fi ob]inute prin contractarea de
credite.

La nivel de bune inten]ii
Dac\ UMF de]ine cea mai mare par -

te din veniturile necesare punerii `n a -
pli care a proiectelor, `n cazul U ni ver si-
t\]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i, resursele financiare au sc\zut
odat\ cu diminuarea num\rului de stu-
den]i `nscri[i la cursuri prin sistemul
Bo logna, renun]`ndu-se la anul al IV-lea
de stu diu. „Se resimte c\derea de mo -
gra fic\ din ultimii doi ani [i de asemenea
[i efectele crizei. ~n 2008, Ministerul

Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Spor tului a alocat universit\]ii 900 mi -
liarde de lei vechi, `n 2012 am primit
doar 15 miliarde de lei vechi. Dac\ `n -
ce p`nd cu 2008 s-ar fi continuat a[a pe
parcursul a [ase-opt ani, UAIC nu ar mai
fi avut nevoie de consolid\ri [i re a bi li -
t\ri ast\zi”, a declarat ing. Bogdan-E -
duard Ple[can, directorul general ad mi -
nistrativ al institu]iei de `nv\]\m`nt su -
pe rior.

Pentru anul 2013, UAIC `[i propu -
ne s\ continue consolidarea Corpului
A, serelor din Gr\dina Botanic\, a c\ -
mi nului pentru studen]ii de la Fa cul ta -
tea de Teologie Ortodox\ din zona Mi -
tropoliei Moldovei [i Bucovinei, dar
[i modernizarea C\minului C5, `nc e pu -
t\ din anul 2009. „Sper\m c\ vom reu[i
s\ investim at`t din veniturile proprii, pe
l`ng\ banii aloca]i de minister. ~ns\ nu
putem promite sau spune cu certitudi -
ne o dat\ c`nd va fi finalizat”, a mai a -
d\ ugat ing. Bogdan-Eduard Ple[can.
Din categoria investi]iilor noi, `n 2013
UAIC inten]ioneaz\ s\ ini]ieze un pro -
iect ce prevede extinderea Corpului B.

Problema lipsei fondurilor se `n t`l -
ne[te [i la Universitatea de {tiin]e A -
gri cole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Io -
nescu de la Brad” (USAMV) din Ia[i,
a c\rei conducere sus]ine c\ valoarea
investi]iilor ar fi putut fi mai mare dac\
ar fi fost posibil s\ activeze `n cotutel\
cu institu]ii din acela[i domeniu. „De e -
xemplu, la UMF, ministerul ofer\ spa -
]ii de activitate a orelor practice chiar
`n spitale sau clinici, ceea ce nu putem
spu ne [i `n cazul nostru, fiind entit\]i se -
pa rate”, a declarat prof. univ. dr. Paul
Cor neliu Boi[teanu, prorector pentru
dezvoltare institu]ional\ la USAMV.
In s titu]ia de ̀ nv\]\m`nt superior a re a bi -
litat deja C\minele A1 [i A2, sala de
sport, cantina, corpul `n care func ]io -
nea z\ Facultatea de Zootehnie [i a ex -
tins biblioteca. Pentru anul 2013, con-
du cerea universit\]ii `[i dore[te reabil-
itarea aripei dinspre Dumbrava Ro[ie
a corpului principal, curtea interioar\ a
acestuia, s\ instaleze un lift [i s\ con-
so lideze aula. De asemenea, `n schi]a de
buget care urmeaz\ s\ fie supus anal-
izei interne [i a Senatului `nainte de tri -
miterea la minister, s`nt incluse de a se -

menea [i reabilitarea laboratorului de
hor tiviticultur\, sta]ia de epurare [i se -
re le, investi]ii `n valoare estimat\ de
9.400.000 lei.

Mai mult, USAMV dore[te fi na li -
za rea C\minului A5, a sediului spe-
cialit\]ii Tehnologia Prelucr\rii Pro -
du selor Agricole, care este deja ridi-
cat [i a laboratorului de virusologie, `n -
s\ fondurile necesare acestor investi]ii
dep\[esc 1.600.000 de lei. „Aceste su -
me s`nt estim\rile ideale de care avem
nevoie, `ns\ e evident c\ MECTS ne va
oferi sume mult mai mici. A[adar spe -
r\m c\ `n 2013 vom realiza m\car par -
tea de proiectare [i expertiz\ tehnic\
pentru obiectivele noi”, a mai ad\ugat
prof. dr. Paul Corneliu Boi[teanu.

Lips\ de fonduri [i
sus]inere

La Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I) exist\
cinci proiecte de investi]ii `n derulare,
dintre care dou\ s`nt `n momentul de
fa]\ sistate. Proiectul care vizeaz\ con-
struc]ia unui bazin de `not acoperit este
oprit din cauza revendic\rii terenului
pe care este amplasat, iar lucr\rile vor
fi reluate dup\ solu]ionarea litigiului.
Cea lalt\ investi]ie, care este momentan
sistat\ din lips\ de fonduri este „Cen -
trul de `nv\]\m`nt [i cercetare pentru
prevenirea [i reducerea efectelor dezas -
trelor”, apar]ine Facult\]ii de Cons -
truc ]ii [i Instala]ii [i este realizat\ ̀ n pro -
por]ie de 70%.

~n derulare se afl\ [i proiectele pen-
tru construirea unor spa]ii de `n v\ ]\ m`nt
[i cercetare pentru Facultatea de
Cons truc ]ii de Ma[ini [i Ma na ge ment
In dus trial, `n func]ie de fonduri ur m`nd
s\ fie reabilitate [i modernizate Cor -
pu rile A [i C, iar la Facultatea de {ti -
in ]a [i Ingineria Materialelor trei din
cele patru corpuri de cl\dire s`nt deja
finalizate. Pe l`ng\ acestea, conducerea
TUIA{I `[i propu  ne construirea unui
nou sediu al recto ratului, o aul\, Mu -
zeul Politehnic [i Biblioteca U ni ver -
si tar\ pe o suprafa]\ de 20.000 metri
p\tra]i. De asemenea, un alt proiect es te
Centrul Cultural European de pe stra -
da Lasc\r Catargi care s\ cuprind\ spa -
]ii destinate Institutului Francez, Cen -
trului Cultural German, British
Council [i Academiei Oamenilor de
{tiin]\. „Ne dorim s\ realiz\m spa]ii

comune pentru manifest\ri culturale, spa -
]ii de cazare, dar [i spa]ii cu destina]ie pu -
blic\ pe o suprafa]\ de 11.000 metri p\ -
tra]i”, a declarat ing. Lucia Acatrinei,
[ef serviciu tehnic la TUIA{I. 

{i la Universitatea de Arte „Geor -
ge Enescu” (UAGE) din Ia[i se afl\ `n
curs de desf\[urare proiecte de in ves ti -
]ii care presupun reabilitarea [i consoli  -
darea unor imobile. Acestea reprezint\
spa]ii destinate `nv\]\m`ntului [i s\li de
concerte. „Cl\direa din strada Cuza Vo -
d\ se afl\ `n proces de consolidare care
sper\m s\ fie finalizat `n urm\torii doi
ani, cu toate c\ volumul finan]\rii ̀ n 2012
este mult mai mic. Imobilul din strada
Horia 7-9 este `n proces de consolidare
din anul 2000, `ns\ mai avem nevoie
de finan]are pentru `nc\ un tronson”, a
declarat ing. Dumitru Sp\taru, direc-
tor general administrativ la UAGE.

Pentru anul 2013, institu]ia de `n -
v\]\m`nt superior `[i propune mansar-
darea imobilului de pe Strada Horia
7–9 destinat spa]iilor de predare, a chi -
zi ]ionarea [i montarea unei orgi `n sala
Eduard Caudella din Casa Bal[, pen-
tru ultima, bazele financiare fiind asigu -
rate de Episcopia Rom=no Catolic\.
UAGE mai dore[te [i reamenajarea u nei
s\li pentru expozi]iile ce urmeaz\ s\ fie
realizate de studen]ii [i cadrele didac-
tice de la Facultatea de Arte Vizuale
[i Design. 

De asemenea, se afl\ `n derulare e -
la borarea proiectului pentru m\rirea
spa]iilor de cazare prin mansardarea c\ -
minului din Bucium 17, fiind posibil
astfel ob]inerea unor 60 de locuri noi de
cazare. „Aceast\ extindere ne va permi -
te s\ acoperim cerin]ele de cazare pri -
mite de la studen]i. Ne mai propunem
[i realizarea unui campus pe strada S\ -
r\ riei, `ns\ mai `nt`i avem nevoie de te -
ren acordat de c\tre Consiliul Local”, a
mai ad\ugat ing. Dumitru Sp\taru.

***
Dac\ universit\]ile vor vrea s\ im -

plementeze aceste proiecte, vor fi
nevoite s\ foloseasc\, pe l`ng\ banii
veni]i din visteria Ministerului, fon-
duri din veniturile proprii, care [i a[a
s`nt reduse. 

M\d\lina OLARIU
Daniela VORTOLOMEI

La Medicin\ nu se mai cer bani anul acesta

Proiectele de investi]ii ale universit\]ilor, 
`n a[teptare de fonduri
� majoritatea institu]iilor de `nv\]\m`nt superior `[i
propun reamenajarea c\minelor

Din mla[tina Ia[ului
Ne-am bucurat la prima z\ pa -

d\ ca ni[te copii, am ie[it la bul -
g\rit [i s\niu[ [i am admirat de la
ferestre, cu o can\ de vin fiert `n
m`n\, fulgii de z\pad\ care nu con -
teneau s\ cad\ [i s\ se a[eze `ntr-
o p\tur\ alb\. Distrac]ia s-a termi -

nat `ns\ la primul val de c\ldur\,
c`nd str\zile s-au transformat `n -
tr-un lac rece [i murdar, iar tro-
tuarele `n capcane alunecoase.
Poa  te `n loc de g\le]i [i fesuri e lec -
torale, care tot s-au dat s\p t\ m`na
trecut\, ar fi fost mai po tri vi te
ni[te perechi de cizme de ca u ciuc.

Mama nu `mpodobe[te
bradul

Dac\ p`n\ acum Fuego era i do -
 lul pensionarilor, `n acest\ iarn\ a
prins [i `n r`ndul cer[etorilor. ~n lo -
cul repertoriului folosit p`n\ acum
`n mijloacele de transport `n co mun
[i la col]urile str\ zilor ace[tia au

`nceput s\ c`n te colinde. Cu toate a -
cestea s`nt  su p\ra]i c\ nu au cum s\
c`nte hitul ca re l-a f\cut cunoscut pe
ar tist pentru c\ p\rin]ii care i-au tri -
mis la cer[it au b\ut banii pentru
brad.

Iubi]i [i c`inii vagabonzi
S`ntem iubitori de animale, [i le

pre fer\m `n locul oamenilor de -
pen den]i de televizor, `n s\ [i prea
mu lte necuv`nt\toare stri c\. De c` -
teva s\p  t\m`ni  Cam pu sul „Ti  tu
Ma io rescu” a fost `mp`nzit de vreo
zece c`ini ca re, de[i s`nt bl`nzi, ne
`mpiedic\, ne tre zesc noaptea sau
ne sperie co le gii. Nu vrea nimeni
s\ `nfieze un comunitar?

Una din problemele cu care se confrunt\ univer-
sit\]ile `n prezent este lipsa fondurilor pentru

proiectele de investi]ii. Cele cinci institu]ii ie[ene de
`nv\]\m`nt superior, cu excep]ia Universit\]ii de Me -
dicin\ [i Farmacie „ Grigore T. Popa” (UMF), 
re u[esc cu greu s\ finalizeze planurile existente a m` -
n`nd termenele limit\, iar listele cu necesit\]ile aces-
tora continu\ s\ zac\ pe rafturi `n speran]a c\ vor
primi banii de care au nevoie. 



Cei din urm\ vor fi cei dint`i
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„5 lei [i intri”. Scot portofelul
s\ pl\tesc taxa [i-apoi `mi adun tot
chi-ul pozitiv s\ m\ ajute cu un pic
de noroc la jocurile de rummy ce
aveau s\ urmeze. Se formeaz\ cu
greu dou\ echipe de c`te patru oa -
meni, iar primul joc m\ g\se[te la o
mas\ `n Club Viper printre trei in -
for maticieni care `ncep s\ se uite ur`t
la mine de `ndat\ ce cobor primele
forma]ii de pe tabl\. „Dar mai ai de
co bor`t?”, exclam\ unul dintre ri vali
c`nd vede c\ norocul `mi ]ine partea.

Continui ̀ n acela[i ritm, iar dup\
prima tur\ conduc deta[at. „Hei,
Cri stobal, adu foaia aia `ncoa’!”,
url\ unul dintre b\ie]i spre cel care
no teaz\ scorul pe-o foaie. ~ntre timp

cineva din cealalt\ echip\ `njur\ c\r -
]ile, dar colegul meu de joc m\ l\ -
mu re[te c\ „uite, `l vezi pe  \la din
col]? |la risc\ tot timpul. Ori nu fa -
ce nimic, ori face c`te 1000 de
punc te.”

Jocurile continu\ iar punctajele
de -100 curg g`rl\, spre satisfac]ia
mea. „Piesa aia de 4 chiar te iu be[ -
te mult de se tot ̀ ntoarce la tine la fi -
ecare tur\”, e tachinat un coleg care
se tot g`nde[te c`te cinci minute `na -
inte s\ trag\ o carte. La un moment
dat jocul stagneaz\ [i `l v\d pe a ce -
la[i tip cu o pies\ `n m`n\.  „Mi-e
fric\ s\ m\ uit”, `mi spune roz`ndu-[i
unghiile. Restul se amuz\ teribil [i
`i propun o afacere: „nu-i nicio pro -
blem\. Ne-o ar\]i nou\ [i `]i spu -
nem noi ce pies\ e.” R`dem noi c`t
r` dem, dar la final tot el e cel care
c`[ tig\ jocul, finaliz`nd astfel [i pri -
mul set de meciuri. Din patru r\ m` -
nem doar doi pentru a juca finala cu
ceilal]i doi c`[tig\tori din al doilea
grup.  

Mi-am p\strat locul pentru a
nu-mi pierde norocul, iar l`ng\ mine
se a[az\ un tip care nu se poate des -
p\r]i de un mini laptop. Frustrat,

unul se sup\r\ zic`nd c\ „piesele as -
tea fac ce vor ele”. „P\i e demo cra -
]ie, nu?”, `i r\spund z`mbind. Dup\
ce rivalul meu din prima tur\ face
punctajul de -100, b\iatul care se
tot joac\ pe laptop `i ureaz\ un
„bine ai venit printre cei drep]i”.
La urm\torul joc primesc doi de
jolly, iar fata care st\ `n fa]a mea `n -
ce pe s\ se uite ciudat, `ntreb`ndu-se
probabil de la ce facultate s`nt. Dar
e tulburat\ de un strig\t.  „Ie[i odat\
de pe tabla aia, la naiba!” Spiritele
se `ncing, c\r]ile `mi vin ca unse,
iar acela[i gamer `nver[unat tot re -
pet\ „calmate, omule”, imit`nd un
spa niol nervos. La ultimul joc m\
cam p\r\se[te sorocul, `ns\ la fix,
pentru c\ s-a `ncheiat [i concursul.

Mo[ Nicolae a venit cu locul I
pentru mine [i cu o invita]ie `n
Canabis pe vineri sear\ pentru a-
mi lua premiul. Dar probabil cineva
l-a sechestrat pe mo[u, deoarece
c`nd ajung vineri `n club, unul din-
tre organizatori m\ anun]\ c\ din p\ -
cate nu sunt `ndrept\]it\ s\-mi iau
„trofeul” pentru ca nu sunt studen -
t\ la informatic\.

Iuliana LEONTI

„Cel mai important lucru la
jocul de poker este s\-]i contro -
lezi emo]iile. Nici cel mai fin z`m -
bet sau cea mai mic\ b\taie a ploa -
pelor nu trebuie s\-]i deconspire
c\r]ile, c\ci altfel adversarii vor
[ti ce au de f\cut pentru a-]i fura
jetoanele [i atunci e[ti m`ncat”.
A[a-mi repet `n minte pe m\sur\
ce intru `n Club Viper. Nu-i greu
s\-i g\sesc pe participan]i `n sala
plin\ de mese de biliard [i piste de
bowling pentru c\, „studen]ii de la
Info au to]i `nainta[i”, glume[te
Ionu], un boboc sl\bu], cu oche la -
rii fumurii a[eza]i pe v`rful nasului.

Organizatorii `nc\ nu au ajuns,
dar r`ndurile juc\torilor amatori
se tot `ngroa[\. ~mi m\sor concu -
ren]a din ochi [i-mi zic c\ sigur
am o [ans\ s\ ajung m\car `n se -
mifinale. Privirile timide [i sfi o [e -
nia din mi[c\rile acestora `mi dau
toat\ `ncrederea. Trece deja o or\
iar olimpiada, `nc\ nu a `nceput.
„Prost organizat jocul \sta”, r\ buf -
ne[te R\zvan c`nd afl\ c\ mai tre -
buie s\ juc\m [i la ni[te m\su]e de
cafea micu]e. ~ntr-un final se d\
dru mul la meci. C\r]ile alunec\ ra -
pid spre fiecare juc\tor, iar pri me -
le fise s`nt aruncate pe mas\.
„Call”, se aude de trei ori, iar [ap -
te perechi de ochi m\ ]intuiesc
apoi pe mine. ~mi ia c`teva se cun -
de p`n\ s\ realizez c\-i r`ndul meu,
iar eu nici nu am apucat ̀ nc\ s\ m\
uit la c\r]i. Pl\tesc [i sper s\ fie bi -

ne. ~ncerc s\ v\d ce m`n\ am, dar
deja este iar r`ndul meu. ~ncep s\
tran spir. La televizor totul p\rea
mult mai simplu. Pl\tesc iar, me -
ca nic, f\r\ s\ realizez de ce. Opo -
nen]ii mei s`nt t\cu]i, aten]i [i
calmi. Parc\ nu ar mai fi aceia[i
ca re dansau de pe un picior pe al -
tul `n a[teptarea partidei.

Cel mai rapid juc\tor
Reu[esc s\-mi v\d `ntr-un final

c\r]ile. E bine. Am dou\ perechi,
a[a c\ dau all in. Juc\torul din fa]a
mea face la fel [i a[tept\m s\ se
mai a[eze o carte pe mas\. E un
cinci de romb, perechea celui de
tre fl\ care era deja pe mas\. Fa]a-
mi `nghea]\. Realizez c\ pot pier -
de, iar z`mbetul larg al adversa -
ru lui `mi spune tot. ~ntoarce m`n -
dru c\r]ile [i v\d un cinci de ini m\.
„~mi pare r\u pentru tine”, spune
concurentul din st`nga mea, `ntin -
z`ndu-mi m`na `n timp ce eu m\
`mbrac pentru plecare. Am pier-
dut cu cele dou\ perechi ale mele
`n fa]a a trei cinciari. Ceilal]i com -
batan]i de la mesele vecine se o -
presc din joc s\ m\ aplaude. „Ai
avut ghinion”, ̀ ncearc\ s\ m\ con -
soleze Ionu], ̀ n timp ce dau m`na
cu cei r\ma[i la mas\ [i le zic c\
regret c\ nu am luat nici un pre-
miu. „~l ai pe cel pentru cel mai ra -
pid juc\tor, doar c\ nu avem di -
plo m\”, r\spunde `n glum\ una
din tre organizatoare. „Oricum, [i
c\ ]i-ai f\cut prieteni tot un premiu
e”, ̀ mi spune ea z`mbind. „Mai ai
o [ans\ totu[i [i anul care vine.”

Andrei MIHAI

Re]eta este destul de simpl\. Nu -
meri to]i participan]ii aduna]i, joi la
pr`nz, `n Club Viper. Apoi `i `m -
par]i `n patru grupe, [i consta]i c\
e[ti singura fat\ de acolo. Afli c\
tenisul de mas\ ast\zi nu se joac\ pe
echipe, ci individual. Dac\ m\ uit ̀ n
jur, fiecare-[i evalueaz\ adversarii,
care `ncet, care cu voce tare, ori
ar\ t`nd cu degetul. Se [tiu `ntre ei,
pen tru c\ s`nt to]i studen]i la infor-
matic\. Mai t`rziu aflu c\, `n afara
profesorului de englez\ [i a c`torva
mas teranzi, restul participan]ilor
s`nt `n anul `nt`i. 

Atmosfera de preg\tire a compe -
ti]iei este serioas\. B\ie]ii se antre-
neaz\ pe r`nd pentru campionat la

fie care dintre cele patru mese,
juc`nd c`te un set mic de fiecare. Re -
gula este u[oar\: c`[tig\torul r\ m` ne
la mas\. „Nu mi se pare co rect a[a,
`n felu’ \sta cel care [tie se `nc\l ze[ -
te, iar cel care nu [tie nu mai poate
exer sa!”, se pl`nge de zor or ga ni za -
to rilor un t`n\r ̀ mbr\cat cu c\ ma[\ [i
costum. ~n jurul fiec\reia din tre cele
patru mese de tenis stau pe tu[\ co -
men tatorii de ocazie. C`nd joac\ altci -
neva, loviturile nu s`nt su ficient de
puternice, reverul nu a fost dat sufi -
cient de bine, efectul cu tare nu tre-
buia s\ ias\ a[a. ~ns\ atunci c`nd ur -
meaz\ r`ndul lor, paleta este cea
care-[i prime[te toate `n ju r\ turile. 

C`[tig\torii se [tiu
„Nu-i foarte greu s\ anticip\m

cine o s\ joace finala, `mi [opte[te
unul dintre colegi. |ia doi, care-au
venit cu paletele de-acas\. B\ tr` nu’,
tipul \la blond [i cu cel\lalt, bru net,
cu frez\, foarte relaxat. |[tia fac de
performan]\, au experien]\”, iar b\ -
iatul z`mbe[te [i d\ din cap, ca [i
c`nd [i-ar aproba mul]umit propri-
ile previziuni. 

~ntr-adev\r, cei doi au precizie [i

rapiditate, iar dac\ vrei s\ ur m\ re[ti
mingea mai mult de trei lovituri ri[ti
s\ ame]e[ti. C`[tig\ fiecare dintre ce -
le [ase reprize f\r\ s\ se oboseasc\
prea tare, calmi [i destin[i. Pentru c\
au fost repartiza]i `n grupe diferite,
pare c\ jocul colegilor `i cam plic-
tise[te. Profesorul de englez\ `i zi ce,
la sf`r[itul rundelor preliminarii, u -
nu ia dintre ei: „Nu prea ai adver-
sar!”. Iar paleta b\iatului arat\ la o
alt\ mas\, unde sportivul prive[te
cu admira]ie. „Ba am, domnule pro -
fesor. Uita]i-l!”

Aici, la olimpiada informaticie -
nilor, scorurile [i le ]ine fiecare din -
tre juc\tori `n parte. De cum s-a dat
startul jocurilor, organizatorii au dis -
p\rut. Ei s`nt dispersa]i printre gru -
pe, unde joac\ al\turi de colegi. Pro -
fesorul, `mbr\cat ca [i c`nd tocmai
ar fi ie[it dintr-un amfiteatru, cu c\ -
ma[\, cravat\ [i costum, `mi spune,
`nv`rtind paleta printre degete, c\
ar fi fost frumos s\ se fi calificat [i
o fat\. „E drept, nu erau prea mari
posibilit\]i”, r`de amuzat de si tu a -
]ie. {i, de[i califica]ii se [tiu dup\
pri me le trei seturi, cei care n-au
plecat s\ recupereze laboratoare
`nc\ mai joa c\. A[a, „ca m\car s\
termin\m de com pletat tabelul”.

Livia RUSU

De mar]ea trecut\, 
ne-am `mprumutat de

la colegi cu c`teva perechi
de ochelari, [i ne-am infil-
trat printre studen]ii infor-
ma ticieni, la „Olimpiada
In door”, organizat\ `n
club Viper. Aici, dup\ un
meci de tenis de mas\ [i
unul de poker, am plecat
acas\ cu coada `ntre pi -
cioare, `ns\ am revenit,
pentru a c`[tiga jocul de
rummy. Din p\cate `ns\,
c`nd am mers s\ ne reven-
dic\m premiul, informati-
cienii [i-au dat seama c\
nu s`ntem de-ai lor.

Antrenamentele `ncep din clas\

Totul pe ultima carte
� `mi ia c`teva se cun de
p` n\ s\ realizez c\-i r`n -
dul meu, iar eu nici n-am
a pucat s\ m\ uit la c\r]i

� fata care st\ `n fa]a mea `n ce pe s\ se uite ciudat,
`ntreb`ndu-se probabil de la ce facultate s`nt

Calific\rile, `n sistem binar
� aici, la olimpiada infor-
maticie nilor, scorurile [i le
]ine fiecare `n parte

O s\pt\m`n\ sportiv\ `n C++

Farsa lui Mo[
Nicolae

� r`dem noi, dar la final tot t`n\rul e cel care c`[ tig\
jocul, finaliz`nd astfel [i pri mul set de meciuri � `n jurul
fiec\rei mese, stau pe tu[\ comentatorii de ocazie

Toate jetoanele mele pentru un prieten

Lovesc mai rapid dec`t 
orice antivirus
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Defectele din casele cercet\torilor 

La Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i func -
]io neaz\ trei platforme de cercetare
– AMON, Arheoinvest, [i Media EC,
ale c\ror laboratoare au fost moder ni -
zate `n urm\ cu patru ani. Ast\zi, plat -
formele s`nt dotate cu aparatura de ul -
tim\ genera]ie [i au parte de recu noa[ -
terea at`t pe plan na]ional, c`t [i in ter -
na]ional. „Noi avem aici aparatur\ in-
stalat\ `n valoare de vreo trei mili oa ne
de euro. De exemplu, laboratorul de
magnetism, cu tot cu instala]iile de re -
perare a heliului [i de lichefiere a aces -
tuia cred c\ valoreaz\ 500 – 600 de mii
de euro cu tot cu anexe. Deci s`nt apa -
rate scumpe. C`nd le-am cump\rat,
ne-am [i asumat ideea de a le men -
]ine `n folosin]\ permanent”, a de cla -
rat prof. univ. dr. Alexandru Stancu
de la Facultatea de Fizic\, directo rul
AMON.

De acelea[i dot\ri beneficiaz\ [i
celelalte universit\]i ie[ene, iar cer ce-
t\torii Universit\]ii de {tiin]e Agri -
co le [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Io -
nescu de la Brad” (USAMV) pre -
g\ tesc deja un nou laborator. Insti tu -
tul de Cercet\ri pentru Agricul tu r\
[i Mediu (ICAM), care `n propor]ie
de 90% este deja utilat, „va fi cea mai
bun\ unitate de cercetare pentru me -
diu [i agricultur\ din ]ar\”, a declarat
prof. univ. dr. Constantin Leonte,
prorector cu activitatea de cercetare,
inovare [i dezvoltare tehnologic\ la
USAMV. Acesta va fi de fapt un tip

de ser\, denumit\ fitotron, `n care se
vor cre[te plante `n condi]ii climate ri -
ce specifice, unde se vor putea con-
trola caracteristici ale mediului `n -
con jur\tor, cum ar fi temperatura, umi -
ditatea, lumina, sau direc]ia [i viteza
v`ntului. 

Cercetare `n dosare
~ns\ dincolo de posibilit\]ile de

cercetare pe care le va aduce inaugu -
rarea acestui laborator, prof. univ. dr.
Constantin Leonte se pl`nge de biro -
cra]ia prin care trebuie s\ treac\ p`n\
[i pentru cea mai mic\ achizi]ie. „Cre -
deam c\ dup\ ’90 se mai scap\, dar
e infinit mai mult\ birocra]ie acum. De
exemplu, eu pentru un creion trebuie
s\ fac vreo 20 de h`rtii pe care s\ ob ]in
semn\turi”, a ad\ugat prorectorul. Ace -
ea[i problem\ este reclamat\ [i la
UAIC, unde cercet\torii petrec mai
mult timp `ncerc`nd s\ ob]in\ apro b\ri
de la administra]ie pentru activit\]ile
pe care le desf\[oar\, dec`t `n labora-
toarele propriu-zise. „~n momentul
a cesta, multe lucruri nu merg. {i nu
merg din cauza birocra]iei din uni-
versitate. Eu, personal, pierd mai mult
timp plimb`nd h`rtii de la un serviciu
la altul, pentru diverse semn\turi, ca -
re ar trebui s\ fie date foarte repede,
iar acest lucu se vede la un moment
dat `n activitatea mea de cercetare”,
a declarat lect. univ. dr. Vasile Co -
tiu g\, secretar [tiin]ific al platformei

Arheoinvest.
~n plus, lectorul explic\ faptul c\,

`n ciuda succesului pe care l-a avut
Arheoinvest, ce a avut parte de ex -
po zi]ii cu piese din patrimoniul pro-
priu `n ora[e precum Elve]ia, Var [o -
via, New York sau Vatican, „aceasta
nu are un statut bine definit `n cadrul
universit\]ii”. Lect. univ. dr. Vasile
Cotiug\ sus]ine c\ platforma ar tre-
bui s\ se transforme `ntr-un institut
de cerce ta re. O astfel de ini]iativ\ a
fost de ma rat\ de c\tre Ministerul E -
duca ]iei, Cercet\rii, Tineretului [i
Spor tului (MECTS) `n urm\ cu doi
ani de zile dar, conform secretarului
[ti in ]ifc al Arheoinvest, nu a fost
finali zat\ „din cauza mai multor fac-
tori. ~n domeniul cercet\rii arheolo gi -
ce, Ministerul Culturii are o re]ea
mu zea l\ de bun\ valoare. Acesta `n s\
a omis, [i a[ putea spune cu v\dit\ in-
ten ]ie, dintre institu]iile care pot [i tre -
buie s\ fac\ cercet\ri arheologice, toc -
mai cele mai performante astfel de
institu]ii. {i m\ refer la universit\]i [i
la institutele de profil ale Academiei
Rom=ne. Pur [i simplu, locul `n care
se formeaz\ arheologii [i institutele
performante `n arheologie, nu-[i mai
aveau obiectul muncii, cercetarea efec-
tiv\. {i, din p\cate, acestea au fost re-
puse `n drepturi doar `n urma scan-
dalurilor din pres\”, a declarat lect.
univ. dr. Vasile Cotiug\. 

De asemenea, profesorul sus]ine c\
muzeele jude]ene de istorie s`nt sin-
gurele `mputernicite s\ administreze
patrimoniul arheologic [i orice stu dii
asupra acestuia, din raza jude]ului `n
care func]ioneaz\. „~ns\ acestea nu au
nici m\car un specialist cu grad de doc -
tor `n domeniu. Iar noi, universita tea,
care are academicieni ̀ n domeniu, pro -
fesori universitari [i conduc\tori de
doc torate, ca s\ facem o cercetare de
acest fel trebuie s\ mergem cu ba tis ta
`n b\] [i s\ ne rug\m de aceste mu zee,
s\ ne acorde dreptul s\ facem cerce -
tare pe raza teritoriului jude]ului lor.
Mai mult dec`t at`t, `n unele cazuri
s`n tem refuza]i sau obliga]i s\ facem
contracte cu muzeele jude]ene. Con -
tracte prin care noi s`ntem obliga]i s\
le d\m [i bani”, a completat secreta rul
[tiin]ific. 

Se caut\ tineri [i tehnicieni
La Universitatea de Medicin\ [i

Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia[i
(UMF), dot\rile din interiorul labo-
ratoarelor ajung s\ semene mai mult
cu o expozi]ie de art\, deoarece, ̀ n ciu -
da granturilor de peste un milion de
euro ob]inute de c\tre cercet\tori pen -
tru modernizare, mul]i au preferat s\
plece din ]ar\, `n speran]a unui sa la -
riu mai generos. „Deci a disp\rut ob -
stacolul care `nsemna odat\ lipsa apa -
raturilor [i a ap\rut alte aspecte le ga te
de condi]iile de via]\, c`nd ast\zi am
studen]i care lucreaz\ `n Canada, `n
SUA, `n Brazilia sau Germania. Au
r\mas c`]iva, dar [i ace[tia, din cauza
faptului c\ s`nt cadre didactice, au nor-
mele supra`nc\rcare [i le r\m`ne foar te
pu]in timp de cercetare”, a declarat
prof. univ. dr. Ostin Mungiu, direc-
tor al platformei de cercet\ri fizio-far -
macologice de la UMF. 

Mai mult, `n ciuda dot\rilor, profe -
sorul sus]ine faptul c\ o lucrare care
[i-a realizat experimentele `ntr-un la -
borator de prestigiu, renumit la ni -
ve lul comunit\]ii academice interna -
]ionale, are [anse mai mari s\ fie pu -
bli cat\ `ntr-o revist\ cotat\ ISI dec`t
„dac\ lucr\rile provin dintr-un labo-
rator care se afl\ la marginea Uniu nii
Europene, care oric`t de bine ar fi do -
tat, sigur c\ are un handicap datorat
diferen]ei de ani de zile de docu-
mentare [i preg\tire. Acum, lucrurile
stau, ca s\ spun a[a, `n sarcine ti ne re -
tului”, a ad\ugat prof. univ. dr. Os tin
Mungiu.

~n cazul Universit\]ii Tehnice
„Gheorghe Asachi” din Ia[i, una din -
tre cele mai mari probleme este le -
ga t\ de dotarea laboratoarelor. Facul -
t\]ilor le lipsesc echipamentele mai
avansate [i, de aceea, spre exemplu,
membrii catedrei de Energetic\, de
la Facultatea de Inginerie Elec tri -
c\, Energetic\ [i Informatic\ Apli -
ca t\ (FIEEIA), `n lipsa unor surse
de finan]are de la MECTS, realizea -
z\ contracte de colaborare cu firme
din mediul de afaceri pentru a-[i
moder niza laboratoarele. „Avem
un laborator de resurse regenera -
bile, echi pat jum\tate prin do -
na ]ii, sponsoriz\ri ale unei firme
ie[ene. De asemenea mai avem
unul `n care acum am `nceput s\
`nl\tur\m din sal\ ce era vechi, e -
chipamente de vreo 30-40 de ani,
care s`nt total dep\[ite, nu mai ai cum
s\ te legi cu vreo idee, no]iune, lege
sau principiu de ele”, a declarat prof.
univ. dr. ing. Florin Munteanu, [e ful
catedrei de Energetic\ de la FIEEIA.

Problema de baz\, tot
banii

~n laboratoarele de la UTI mai lip -
sesc [i personalul auxiliar [i tehni-
cienii, care s\ [tie cum se ma ne vrea z\
echipamentele, precum [i cum s\ ̀ ntre -
]in\ aparatura. „Au fost pension\ri
normale, unii au plecat [i nu s-au
putut angaja pentru c\ la un moment
dat a fost interzis prin lege, [i apoi s-a
pus problema c\ la [apte pensio n\ri
putem face doar o angajare. Cert este
c\ num\rul personalului auxiliar didac -
tic, tehnicieni, ingineri, care exist\ `n
alte universit\]i, [i care s\ sus]in\ ac -
ti vitatea aceasta din laboratoare este
unul redus”, a completat prof. univ.
dr. ing. Florin Munteanu.

De acest impediment s-a lovit [i
conducerea departamentului de cer -
cetare de la UMF. Tehnicienii din la -
boratoare nu doar c\ s`nt pl\ti]i prost,
ci lipse[te [i o [coal\ care s\-i `nve]e
pe ace[tia tehnicile moderne de ope -
ra re a aparaturilor. „To]i care au fost
califica]i p`n\ acuma, s-au calificat

la locul de munc\, `nv\]`nd de la mi ne
sau altcineva. Dar ace[tia nu au `n -
tot deauna o viziune a ceea ce fac ei,
a ceea ce reprezint\ ei [i s`nt pur [i
sim plu ni[te oameni care nu s`nt pre-
]ui]i la justa lor valoare”, a conchis
prof. univ. dr. Ostin Mungiu.

~ns\, pentru a preg\ti un astfel de
personal este nevoie de fonduri, ca re,
conform conducerilor departamen te lor
de cercetare ale universit\]ilor ie[e ne,
lipsesc. „Aceasta este problema de ba -
z\, finan]area. De aici rezult\ [i pro ble-
mele cu personalul, pentru c\ cerce -
ta rea de dragul cercet\rii pu]ini o mai
fac acum. ~]i trebuie fonduri pentru
utilaje, oameni [i experien]e pe te ren,
care acestea din urm\ ridic\ ni[te chel -
tuieli uria[e”, a declarat prof. univ.
dr. Constantin Leonte, prorector la

USAMV.
Problema finan]\rii este ridicat\

din 2009, de c`nd a venit criza, [i a
prins `n menghin\ centrele de cerce -
tare, cu multe proiecte aprobate, oa -
meni angaja]i `n baza acestora [i finan -
]are redus\. „Uneori chiar [i cu 50%.
Lucru care s-a sim]it imediat. {i se
sim te cel mai mult `n preg\tirea spe-
ciali[tilor, care, tineri fiind, 27 – 28
de ani, chiar [i cu doctoratul, caut\ s\
prind\ un asemenea post, iar dac\ du -
p\ dou\ luni de zile nu mai are bani,
evident c\ dintre promisiunile noas-
tre [i banii din v`nzarea la un maga-
zin, toat\ lumea prefer\ solu]ia a doua.
Este cea care `i ]ine `n viat\. Nu tr\ -
im din promisiuni [i nici nu putem
s\ `mprumut\m bani pe promisiuni
care uneori nu se mai realizeaz\”, a
completat lect. univ. dr. Vasile Co -
tiu g\.

Iar `n condi]iile `n care fondu ri le,
personalul [i, `n unele cazuri, apara -
tu ra lipsesc, activitatea principal\ a la -
boratoarelor pare s\ alunece dinspre
cercetare spre supravie]uire.

Paul ANDRICI
Iulian B~RZOI

Laboratoarele ie[ene,
scoase din priz\

Laboratoarele de cercetare din universit\]ile ie[ene
s`nt precum ni[te turnuri de sticl\. ~n ciuda faptului

c\ au trecut doar c`]iva ani de c`nd acestea au fost
dotate cu aparatur\ de ultim\ genera]ie, [i c\ cer ce -
t\torii care o m`nuiesc au reu[it s\ ob]in\ rezultate
remarcate la nivel interna]ional, laboratoarele `nc\ au
ghea]\ pe sub picioare. La nivelul institu]iilor de `n v\ -
]\m`nt superior din Ia[i, problemele acestora vin `n
trepte. S`nt universit\]i care au laboratoarele complet
utilate cu aparatur\ nou\, dar care nu au tehnicieni s\
o `ntre]in\. Altele nu au nici tehnologia necesar\ [i nici
personalul. ~ns\ la toate institu]iile, cercet\torii petrec
mai mult timp alerg`nd de la un birou la altul pentru a
ob]ine aprob\ri [i semn\turi dec`t o fac reali z`nd
lucr\ri ce ar avea poten]ialul de a fi 
publicate `n reviste interna]ionale prestigioase. 

~n a[teptarea personalului auxiliar

� dac\ la Politehnic\ lipse[te aparatura, la Medicin\ pe se a[az\ praful pe ea
fiindc\ tinerii cercet\tori pleac\ `n str\in\tate

S\li avem, dar goale
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Razele de soare `i joac\ pe obraz. E
di minea]\. ~nvelit `n cear[afuri, `[i t` r` -
ie alene picioarele pe gresie. Cu ochii
`n chi[i intuie[te cu buricele degetelor
ornamentele de pe cea[ca de cafea ca
s\ reproduc\ relieful, culorile [i liniile
`n imagina]ie. Prin m\su]a de sticl\ la
care st\, `[i analizeaz\ picioarele, ro te[ -
te din c\lc`ie, danseaz\ step `n v`rful
de getelor [i `ntinde gleznele p`n\ la c`r-
cei. Scormone[te `ntr-o cutie veche [i
pr\ fuit\ pe care scrie cu o carioc\ [tear -
s\ `n timp „Bicu”. Scoate un megafon
[i o plac\ de vinil [i las\ camera s\ se um -
ple de muzica nomad\ culeas\ din toa -
te timpurile [i toate col]urile lumii ro -
tun de. Deschide balconul, s\ aud\ [i ve -
cina. Supune femeia la o terapie cu for ]a,
crede c\-i o m`rlanc\ care nu [tie nici
m\car s\-[i pronun]e numele cu gra]ie. 

Se [tie st\p`n pe propria-i via]\. A -
r\ tos, cu umeri mari [i fruntea lat\ ni -
cio dat\ nu-[i apleac\ capul aurit `n fa]a
piticilor. I-ar mu[ca din orgoliul culti-
vat cu anii. {tie c\ are o favoare de f\ -
cut, ̀ ns\ nu se gr\be[te, are suficient timp
p`n\ `n ziua achit\rii. 

Soarele amurgit mai str\bate prin
stic la groas\ a geamului, `ns\ el se mi[ -
c\ `n acela[i ritm jucat de strunele `n ce -
tinite [i dezlipite de vinil. Abia `n noap-
te se apuc\ de treab\, c`teva ore s-au
concentrat `ntr-o secund\. Pa[ii po[ta -
[u lui care urmeaz\ s\ ia comanda deja
scr`[nesc treptele sc\rii b\tr`ne. ~ncepe
a bate la u[\, f\r\ `ntrerupere, insistent,
g\ l\gios. Acesta se face mic c`t g\m\lia
chibritului [i se pierde prin cear[afuri.
Degetele i-au transpirat [i nu-[i mai sim-
te crea]ia, d\r\mite s\ o proiecteze `n

imagina]ie. U[a sare din balamale. O -
mul intr\ obraznic [i `i smulge munca
din m`ini. Era gata, a reu[it chiar s\ o
par fumeze cu cele mai mici detalii. ~n -
s\ n-a avut timp s\-[i pun\ pecetea.

Astfel se face munca orfan\, c`nd
creatorul o las\ `n grija anonimatului.

Daniela VORTOLOMEI

S`nt rom=n. Nu s`nt ]igan, nu fur,
nu umblu cu c\r]ile altora de credit [i
nici nu violez femei pe strad\. Vi se
pa re bizar, nu? E ciudat cum de `ndat\
ce trec vama m\ transform automat `n -
tr-un babuin. F\r\ minte, nu pot face
altceva dec`t s\ m\-ndeletnicesc cu
ocu  pa]ii din astea primare. Smulg m`n -
ca rea din m`inile copiilor de pe strad\,
m\ `mperechez `n v\zul lumii [i nu m\
pot ab]ine niciodat\ s\ ies dintr-un ma -
ga zin f\r\-un bax de bere ascuns sub
tricou, `n dreptul bur]ii.

~mi place c\ vorbi]i despre mine de
parc\ a[ fi un papua[. Pot doar s\ `n ]e -
leg c\ Rom=nia crede]i c\ ar fi o jun -
gl\. C\ rom=nii merg pe liane `n loc de
tramvaie, c\ dorm `n cutii de carton pe
sub copacii care ne-au invadat blo cu ri -
le ce c`ndva ne erau case. C\ la noi nu
func]ioneaz\ moneda, ci trocul. D\m
la schimb nuci de cocos pe coji de ba -
na n\ [i practic\m o form\ de voodoo
ce presupune s\ sacrific\m virgine la
pro]ap, pe care s\ le m`nc\m apoi cu
mujdei. 

{i mai v\d c\ veni]i [i cu solu]ii.
„S\ facem un loc special ca s\ `i a ju -

t\m pe rom=nii ace[tia s\ nu mai doar -
m\ pe str\zi [i s\ cer[easc\ sau s\ fu -
re”, spunea o stimat\ v`rstnic\ din Nor-
vegia. {i, nu-i a[a, sun\ bine solu]ia ei!
S\ face]i un zoo cu rom=ni. S\ le da]i
de m`ncare printre gratii, s\ le face]i
cu rat `n cu[ti [i s\ veni]i cu copiii s\ v\
trage]i `n „poze cu rom=nii”, singura
jungl\ din inima Europei. 

Stima]i europeni [i restul lumii. Da,
s`ntem s\raci, dar spre deosebire de
gos pod\riile voastre, `n Rom=nia nu e
pe nurie de bun sim]. St\m pe redute
`m potriva unei clase politice mizera bi -
le, dar n-am c\zut `nc\ `n totalitarism.
Ne zbatem cu un `nv\]\m`nt d\r`mat de
ambi]ii [i orgolii dar tot reu[im s\ trimi-
tem tineri de perspectiv\ `n lume. V\
uita]i prea mult pe Animal Planet [i
prea pu]in la Discovery pe care, ironic,
nou\ ni l-a luat tocmai Varanul. {i ade -
v\rul e c\ p`n\ la urm\ tr\im cu to]ii `n -
tr-o jungl\. Cea mai mare gre[eal\ a ro -
m=nilor e c\ nu v-am spus mai din
timp s\ v\ vede]i de lianele voastre.

C\t\lin HOPULELE

~[i ia pe el cea mai groas\ geac\ pe
care o ]ine prin dulap [i, `nainte s\ ias\
din cas\, `[i aminte[te de un lucru [i se
`ntoarce `napoi. Apoi pleac\ `ncet cu o
pun g\ pe care o ]ine str`ns cu m\ nu [i -
le, plin\ ochi cu tot felul de fi rimituri,
buc\]i de biscui]i [i ce mai cre de el c\
ar pre fera ̀ n fo me  ta ]ii
`naripa]i din par cul
din a pro pie re.

Odat\ ajuns
a co lo vede `ns\
o alt\ per  soan\ care st\
de mult acolo [i care
hr\ne[te deja po rum -
beii. To]i s`nt adu na ]i
`n fa]a a ces tuia, d`n -
du-i t`r coale, b\t`nd
din a ripi, doar s\
prin  d\ ceva din gri -
ja pre s\ ra t\ pe as -
falt. Se poar t\ de
parc\ nu ar mai fi
gustat ceva de zile
`ntregi, a[a de repede
ciugulesc fi rimiturile adu -
se `ntr-o cutie de carton de
un necunoscut. C`nd omul a -
bia ie[it din ca s\ vede asta ri -
dic\ u[or din umeri. Ce s\ fac\
a cum cu punga lui, de -
c`t s\ se a[eze [i s\ a[ -
tep te? Nu de alta, dar se

teme c\ da c\ ar `ncerca s\ le arunce
c`teva bu c\]i, porumbeii s-ar speria [i
ar zbura altundeva, c\ nu i-ar mai ve -
dea niciodat\. A[a c\ a[teapt\ [i tot
a[teapt\ [i poate se g`nde[te s\ se ri -
dice, s\ le a run ce m\car un v`rf de bis-
cuit, dar u nul deja s-a `nfrico[at c`nd un
copil a `n cercat s\ le dea o bucat\ de
covrig.

Nu a mai avut pe nimeni de mult\
vreme, dar de c`nd iese cu plasa `n fa]a
blocului, a prins drag de porumbeii ca -
re `i ciugulesc din palm\. Dar ace[tia
nu ]in cont de cine le aduce m`ncarea,
doar s\ fie cineva, oricine. Omului `n -
s\ nu-i pas\, trage de timp, are destul
la dispozi]ie [i poate alt\dat\ va prinde
o alt\ ocazie. Acum cel pu]in [tie c\,
de [i nu el e cel care are grij\ de ei, m\ -
car s`nt ferici]i, pe um\rul altuia.

Paul ANDRICI

Cum a furat ceasul munca
� [tie c\ are favoare de f\cut, `ns\ nu se gr\be[te, are
suficient timp p`n\ `n ziua achit\rii

Europa, schimb\ canalul

A[tept`nd dup\ porumbei

E[ti preg\tit pentru maraton. Tra -
sezi `n minte strategia pentru a ajunge
primul la linia de finish, la oponen]i
nici nu te g`nde[ti, [tii cu cine ai de-a
face. Vei `ncepe `n for]\, l\s`ndu-i pe
to]i `n urm\, apoi, spre mijlocul cursei
vei `ncetini at`t c`t s\ fii dep\[it cu
c`]iva pa[i, nu mai mult. Cu ochii la
ceas, vei num\ra secundele [i vei cal-
cula distan]a care ]i-a mai r\mas. Tro -
feul `]i este asigurat, a[a vei g`ndi `n
timp ce `]i vei sim]i picioarele ca de ci -
ment [i suflul ca un rotocol de cenu[\
vulcanic\.

Privind `n urm\, vei rememora
cursa [i `]i vei spune c\ planul nu va da
gre[, ai g`ndit `n am\nunt fiecare metru
[i viteza cu care ̀ l vei parcurge. Ai avea
[anse s\ ba]i [i recordul mondial, va
trebui doar s\ vrei. Tu st\p`ne[ti voin]a,
pentru tine fiecare zi e o provocare [i o
treci cu brio. Vei scr`[ni sub obuzele
mu[chilor fumeg`nd [i vei gr\bi pa[ii

p`n\ spre fruntea plutonului. Cea mai
grea `ncercare va fi s\-i dep\[e[ti, unul
c`te unul, pe cei care `]i stau `n cale. Cu
t`m plele palpit`nd [i cu priviri `n fo me -
tate, vei trece `n fa]a c`torva, p`n\ `l vei
avea `n st`nga ta pe cel cu care [tiai de
la `nceput c\ vei lupta pentru locul
`nt`i. Nu te po]i l\sa `nvins, nu acum,
mai e at`t de pu]in p`n\ la sosire, `nc`t
ai fi un neghiob s\ nu faci tot ce `]i st\
`n putin]\ s\ c`[tigi. Trebuie, vei urla `n
si nea ta, trebuie s\ termini cursa [i nu
oricum, ci primul. De c`nd te [tii ]i-ai
cl\ dit standarde unul peste altul, ]i-ai
im pus s\ duci la bun sf`r[it tot ce `]i
propui. A[a `]i place s\ crezi [i a[a vrei
s\ te [tie ceilal]i.

Nici nu ai auzit semnalul de por -
nire, g`ndurile `]i erau `mpr\[tiate. E
prea t`rziu acum, nu po]i termina cursa
`n papuci de cas\. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Fug\ pe loc repaus

� s\ face]i un zoo cu români. S\ le da]i de m`ncare
printre gratii [i s\ le face]i cu rat `n cu[ti 

� vei `ncepe `n for]\, l\s`ndu-i pe to]i `n urm\

� se poar t\ de parc\ nu
ar mai fi gustat ceva de
zile `ntregi

S\-[i fac\ unul din voi curaj s\
pri veasc\ pe um\rul st`ng. Sau pe
drep tul. Sau pe cre[tet. Pe gene. Pe
ceas. 

Purt\m pe m`ini cadrane chioare
de somn, cu br\]\ri argintii `n ghe ]a -
te de-un frig care `noat\ `n s`ngele
de dedesubt. Ne cump\r\m timp de
prin tre chilipiruri [i muierea pr\ v\ -
lia [ului ni-l `nvele[te `n pungi de
plas tic c-o dung\ de lipici `ndoiel-
nic. Ca s\ nu-l mai scuipe s\-l [tear g\
de praf ni-l `ntinde de-a-ndoaselea,
sufoc`nd minutarul cu butucul ei de
m`n\. 

Citim `n oglind\, pe v`rfurile ne -
gre ale genelor, c\ut\turi obosite.
Nu-i chip de somn, iar pe ceas tim-
pul e putred, s-a stricat. A prins o m`z-
g\ buraticie [i ne-au crescut [i nou\
flori pe pleoape, de mucegai. A t`t
am tras de el, at`t l-am alungit ca pe-
o gum\ f\r\ gust c\ acum tra ge el de
noi. {i ne dor toate, ne pocnesc `n -
che ieturile, zb`rn`ie [ira spi n\rii, se
`ncle[teaz\ de mu[chi o fric\ de
moarte, ur`tul de „prea t`rziu”.

Ne arde cre[tetul. Cuprin[i de-o
febr\ rece, str`ngem `n pumni cea-
sul. Tifosul \sta tic\los ne apuc\ de
ge ne, ne am`n\ [i ne vinde un timp
min cinos, unul `n care nu s`ntem
nici mor]i nici vii, nici ajun[i nici
porni]i de-acas\. Undeva la r\s cru -
ce, `ntr-un purgatoriu cu secundare-n
loc de draci [i heruvimi cu aripi g\ -
urite, care se str`ng ca o curea `n ju -
rul m`inii. {i \[tia-[i schimb\ locul
de pe-un um\r pe altul, `n r`s.

R`dem [i noi la benghiul h`d pe
ca re ni-l las\ toate astea pe trup. Pe
st`ngul, pe dreptul, pe cre[tet. R` -
dem p`n\ ni se-ntind genele [i ceasul
flirteaz\ cu ele, ho]ul. {i toata scle-
ro za asta care se r\sp`nde[te-n noi
face c`t o floare de mucegai, c`t un
ceas [arlatan care ne am\ge[te cu
ace ba lungi, ba scurte, ne fur\ cu
c`te-un „mai t`rziu”. S\-[i fac\ unul
din voi curaj s\-l sparg\.

Anca TOMA

Exist\ un m ìne pentru orice ieri c`nd vine vorba de-a ne
apuca de treab\ sau de a ne `ndeplini datoriile. Chiar

dac\ s`ntem coda[ii termenelor limit\, vrem s\ fim mereu
primii lua]i `n seam\. Ne `ncredin]\m c\ putem s\ recu-
per\m din mers ceea ce n-am reu[im s\ `nf\ptuim din
vreme, f\c`nd tot soiul de calcule. F\r\ s\ recunoa[tem c\
de fapt ne m\sur\m destr\marea.

� nu-i chip de somn, iar
pe ceas timpul e putred, 
s-a stricat � trebuie s\ ter-
mini cursa [i nu oricum, ci
primul � omului nu-i pas\,
trage de timp, are destul la
dispozi]ie

A t`t am tras de el, at`t l-am alungit ca pe-o gum\ f\r\ gust,
c\ acum tra ge el de noi
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Orele pierdute ale bolnavilor de timp

� cuprin[i de-o febr\
re ce, str`ngem cadranul

`n pumni

~nainte, pe
b`jb`ite



REPORTAJ 7
O

pinia Veche —  N
r. 444 — 10 - 16 decem

brie 2012

Rolurile de la catedr\

„Rom=nca”. A[a-i spuneau Ale -
xan drinei Pris\caru colegii ei din
Chi [in\u `n general\, atunci c`nd `n c\
nu apucase drumul Rom=niei, dar de -
ja vorbea foarte corect limba, cum `i
in suflase bunica, profesoar\ de ro -
m=  n\. „Tu, c`nd vii la mine trebuie
s\ vorbe[ti ori o limb\, ori alta. Nu stri -
ca dou\ limbi, nu fi barbar\!” i-a zis
b\ tr`n\ [i astfel nepoata nu a vorbit
cu „rusisme”, ci `ntr-o limb\ mai cu -
ra t\ [i mai frumoas\ dec`t apa care
cur gea `nvolburat\ pe Prut. Iar c`nd a
ajuns la Liceul Pedagogic din Co -
po u, cum nu era obi[nuit\ cu en gle -
zis mele sau cuvintele `mprumutate,
A  lexandrinei i se p\rea cuv`ntul „«con-
gelator» foarte complicat [i mi-a lu at

mult timp s\-l ̀ nv\], dar am reu[it”. {i
astfel a terminat cu prima medie din
cla s\, iar la facultate a ales din al doi  -
lea an de licen]\ s\ lucreze cu copiii
[i s\ le fie educatoare. Acum merge pe
al patrulea an, iar la „gr\di”, la Cen -
trul Educa]ional Hopscotch din
Dan cu, simte c\ a crescut odat\ cu gru  -
pa pe care a preg\tit-o de la trei a ni
[i care `n toamn\ [i-a luat zborul sp re
[coala. 

Croiala unui pici
„Copilul este un adult mai mic”

pa re a fi crezul Alexandrinei. Ea [tie
[i `nva]\ p\rin]ii ]`ncilor c\ a[a m\ -
run ]i cum s`nt, ei `n]eleg totul, cu con  -
di]ia s\ li se spun\ adev\rul adaptat
pen tru `n]elegerea lui. Altfel apar pro  -
bleme, cum s`nt [i cele de obi[nuire cu
gr\dini]a. „La `nceput copilul pl`n ge,
se zbate, iar p\rin]ii c`nd v\d c\ s-a
cal mat, fug. ~n acel moment micu]ul
se treze[te abandonat ̀ ntr-un mediu ne   -
cunoscut. Este o traum\ pentru el”, `mi
spune  ap\sat studenta, exemplifi c`n -
du-mi apoi cum ar trebui s\ se ̀ n t`m ple
lucrurile de fapt. „Uite, mama plea c\
la serviciu [i se ̀ ntoarce, nu te abando  -
neaz\ aici. Eu m\ duc s\ fac b\nu]i
pen   tru h\inu]e [i juc\rii, iar tu r\m`i
ai   ci, unde este munca ta. Aici, la gr\ -
di  ni]\, este serviciul copiilor, unde

tu trebuie s\ te joci [i s\ `nve]i”.
Astfel, ̀ ntre copil [i p\rinte se rea-

lizeaz\ o leg\tur\ sufleteasc\, am bii
fii nd lini[ti]i pe parcursul zilei. Nu de
mult zdruncinarea aceastei rela]ii deo  -
sebite a f\cut-o pe o micu]\ din gru pa
Alexandrinei s\ se poarte de parc\ nu
mai era ea. Pl`ngea c`nd trebuia s\
r\  m`n\ la gr\di, nu r\spundea doam-
nei educatoare [i era mereu sup\rat\.
Avea o nemul]umire mare pe suflet, iar
„teacher” a sunat p\rin]ii s\ vad\ ce se
`nt`mpl\. A[a a aflat c\ de fapt feti]a o
v\zuse pl`ng`nd pe mama ei care toc -
mai descoperise c\ sufer\ de cancer.
„De ci, vede]i c\ ei simt totul?” {i ea, de
altfel, `n mijlocul lor, se simte minu -
nat, f\r\ `ndoial\. Iube[te s\ des co -
pe  re surprizele pe care ghidu[ii le pu n
la cale, sub form\ de inimioare as  cun -
se prin sal\ sau s\-i vad\ am\r`]i c\ au
sup\rat-o c`nd fac c`te-o boloboa]\. Dar
cea mai deosebit\ clip\ a fost atunci
c`nd un copil de doi ani care `nc\ nu
spu nea nici mama [i nici tata, „a ve nit
`n tr-o zi la mine [i mi-a zis „«cicer».
Doamne, el nu vorbe[te [i mi-a zis mie
teacher. Atunci am realizat ce simt p\  -
rin]ii c`nd spun c\ vai, mi-a zis pri ma
dat\ mama sau tata”. Iar Ale xan dri na
radia de fericire.

Copiii, p`n\ la cinci ani, nu pot re -
produce cronologic ce se `nt`mpl\ `n

jur, iar c`nd s`nt `ntreba]i acas\ ce au
f\ cut la gr\dini]\, majoritatea spun „ni  -
mic, sau am m`ncat, am f\cut pipi, am
dormit [i am ascultat-o pe teacher. Dar
du p\ aia, st`nd `n cas\, `i aud p\rin]ii
ba c`nt`nd, ba zic`nd versuri, ba al te le
pe care le `nv\]\m `mpreun\,” cum a
fo st [i cu Matei. ~ntr-o zi, `n col ]i [o rul
s\u, b\ie]elul se juca [i deodat\ ma ma
`l aude „Maria, Maria, Maria hai s\
me r gem la Betleem” [i i s-a `mbujorat
chipul de bucurie. Matei al ei este
Io sif `n sceneta „Na[terea lui Iisus” pe
care copila[ii de trei ani o preg\tesc
ca pe o surpriz\ pentru Mo[ Cr\ ci un.
Nu mai c\ nu se [tie `nc\ dac\ bl`ndul
b\ tr`n o s\ `n]eleag\ vorbele picilor,
pen tru c\ s`nt a[a de mici, `nc`t „ju -
m\ tate de grupa nu vorbe[te, iar cea -
lal t\ abia `ncepe”. Nu are dec`t s\ le
a duc\ ce au desenat `n scrisori, iar ca
s\-[i merite cadoul, s\ vin\ [i la anul
c`n d ei cu to]ii o s\ vorbeasc\.  

Croitorul, un educator
Alexandrina alearg\ zilnic pre-

cum o furnic\. La [apte diminea]a plea -
c\ la gr\dini]\, apoi de la amiaz\ la cur -
suri, la master, iar seara [i-o petrece
a l\turi de „bunicu]a” ei de suflet din
Ia[i. C\ci de dup\ absolvirea liceului,
fata st\ `n gazd\ la o b\tr`nic\ de ca re
s-a ata[at „enorm”. Iar cum anii mul  -
]i se resimt greoi asupra ei, „tea cher”
o `ngrije[te [i pe ea, la fel cum `[i ve -
ghea z\ copiii. De dou\ ori pe s\p t\ -
m` n\, `ns\, studenta `[i caut\ masca
po trivit\ al\turi de colegii din trupa de
teatru „Cire[arii” [i `[i las\ inima s\ se
bucure sub rolurile pe care le joac\.
S`mbetele [i duminicile le dedic\, de
a semenea, relax\rii, `not`nd f\r\ s\
se uite la ceas, `n piscina de la ho te lul
Unirea, pentru c\ „nu vreau s\ fiu
prin s\ doar `ntre obliga]ii. Obliga]ia
de a merge la [coal\ [i de a merge la
ser  viciu. C`t de c`t m\ ocup [i de mi ne,
deoarece, ]i-am zis deja c\ trebuie s\
fii echilibrat [i mul]umit suflete[te
c` n d te duci la copii, ca s\ nu simt\ ei
frustr\rile tale de zi cu zi”, `mi re pe t\
Alexandrina, clar, ca pe o lege pe ca  re
o citeaz\ din decalog. Dra gos tea pen -
  tru copii [i dedicarea pedagogic\ i se
tra ge de la bunica, dar exemplul pe ca -
re `l urmeaz\ este sistemul de e du ca ]i e
pre[colar\ pe care l-a v\zut `n Da ne -
mar ca. Acolo educatorii `nva]\ co -
pi ii nu din c\r]i, ci prin experin]a prac -
ti c\, ie[ind cu ei de fiecare dat\ `n na-
tur\ [i ar\t`ndu-le „pe viu frunza di n
copac sau viermi[orul din p\ m`n t”. 

A[a c\ teacher iese cu micu]ii `n
li vad\, merge `n p\dure, sau la pet-
shop. Ast\ var\ i-a dus chiar [i la pom -
pieri [i pe aeroport ca s\ „nu fa c\ `n -
v\]are de pe plan[\. Ce-i asta? Co -
pilul trebuie s\ vad\, s\ simt\ [i s\

des copere”. La fel cum le-a spus [i
doam na din Sco]ia care a ̀ nfiin]at cen -
trul din Dancu. De la `nceput a or -
ga nizat gr\dini]a pe principiul c\ mi -
cu ]ul `nva]\ juc`ndu-te cu el, nu a [e -
z`nd u-l ̀ n banc\ [i turuind informa ]ii.
Spunea ea c\ „aici `n Rom=nia `n `n -
v\ ]\m`ntul pre[colar se bag\ infor-
ma ]ii cu p`lnia `n capul copiilor. In -
for  ma]ii, informa]ii, informa]ii. Nu [tiu
c`te culori s\ [tie, s\ numere nu [tiu
p` n\ la c`t. Nu are nici doi ani [i vrei
s\-l faci doctor docent. Dar creativita  -
tea [i dezvoltarea sinelui unde r\ m` ne?”

*** 
Alexandrina a venit `n Ro m= ni a

chiar dac\ p\rin]ii nu prea voiau pen -
tru c\ o aveau numai pe ea. Copila
de atunci, `ns\, le-a spus c\ trebuie s\
ple ce pentru c\ „Rom=nia este ]ara
mea [i acolo vreau s\ ajung”, de oa -
re ce de mic\ a fost crescut\ `n spiri-
tul c\ este rom=nc\, [i c\ ruptura Ba -
sa  rabiei de ]ara mam\ a fost un e ve -
ni ment istoric trist, iar datoria ba sa -
ra benilor r\m=ne s\ lupte pentru u ni rea
cu ]ara, sau m\car s\ aib\ „dezidera -
tul [i con[tiin]a asta na]ional\”. ~ns\
pri mirea la s`nul patriei „nu a fost dul -
ce a[a cum m\ a[teptam”, iar colegii de
multe ori ̀ i strigau c\ e rusoaic\. A tun -
ci o `nv\luia m`hnirea pentru c\ se
sim ]ea singur\, departe de cei dragi,
ca re abia dup\ ce fiica a absolvit li -
ce ul [i facultatea au putut s\ intre `n
]a r\. „Eu nu mai v\d Rom=nia ca pe
ce va str\in. E ]ara mea, plus c\ e par -
te din copil\ria mea. ~ns\ [i acum `mi
amintesc c`nd o colega a zis «ei, nu
spune]i c\ basarabenii s`nt ru[i `n fa ]a
Alexandrinei c\ acu[i `ncepe cu toa -
t\ etnogeneza Basarabiei [i a Ro m= -
ni ei», iar eu ̀ i explicam «m\i, cum po -
ti s\ spui a[a, c`nd Basarabia a suferit
at`t?»”  

Iulia CIUHU 

„Cicer” din Basarabia

Abia au absolvit li cen -
]a [i deja s-au pre -

zen tat la concursul de
repartizare pe locurile
din `nv\]\m`nt. S\pt\ m` -
nal, maste ran zii se alinia -
z\ la cate  dr\ [i intr\ `n
pielea celor care le ]in
pre legeri zilnic la fa cul  -
tate. Unii mai serios, al]ii
mai juc\u[. Unii cu cata-
logul la subra], iar al]ii cu
z`mbetul la purt\tor. Unii
`n [coli mari, cu miros
de c\limar\, iar al]ii `n
gr\dini]e `n care toamna
se pun mur\turi.

Patru lucruri `]i r\m`n lipite de
su   flet c`nd vorbe[ti cu Ana Maria.
Pri   virea [i z`mbetul, am`ndou\ m\ -
run te [i copil\roase, care nu-i str\ -
pun g m\rturisirile cu vreun curaj ne -
rostit. Care se leag\ de p\rul `n tu ne -
cat [i de m`inile sfioase [i-o fac un pui
de om cu glas [u[otit. P`n\ c`nd te tr\s -
nesc celelalte dou\.

C`nd vorbe[te de catedr\, de co -
pii, de francez\, de emo]ii, Ana se a -
prinde, se schimb\, `ndr\zne[te. Pri -
virea [i z`mbetul `i s`nt altele, a m`n -
do u\ mai mari, mai pline de drag [i
de-o speran]\. „C`nd am predat pri ma
oa r\, la clasa a V-a, m-am dus din
pa  uz\ [i imediat s-au entuziasmat,
eram un lucru nou pentru ei, mi i-am
c`[tigat”, ̀ [i aminte[te ea de ̀ nt`ia or\
din timpul facult\]ii care nu s-a mai

nu mit curs. Mul]i i-au spus, c`nd s-a
`nscris la Litere, c\ f\r\ `ndoial\ va
a  junge profesor. {i, cu toate c\-i pla -
ce s\-[i cunoasc\ [i celelalte op ]iu ni,
acum, `n anul al III-lea, n-a vrut s\-[i
refuze posibilitatea de-a ajunge un
men tor, ca aceia care au pl\m\dit din
ea omul de-acum, profesorii de-a -
ca  s\, din Roman. A crescut `n S\ b\  -
oani, de unde-[i aminte[te cum por -
nise a-[i ̀ nv\]a veri[orii francez\, [co -
l\re[te, cu degetul pe manual. A cum
se g`nde[te c\, dup\ licen]\, ar ple ca
`n Fran]a, s\ aud\ pretutindeni lim  -
ba care-i e at`t de drag\.

Cu frica-n s`n
Nu [tia c\ anul acesta avea s\ pre -

g\teasc\ planuri de lec]ii pentru e -
le vi din Ia[i, pentr-o jum\tate de an
par c\ prea scurt\. „Modulul ]ine pre a
pu]in, zic eu, a[ vrea s\ mai fie vreun
an m\ car, s\ m\ formez `ntr-adev\r.
Dup\ se mestrul \sta r\m`n cu o
poft\, cu mul te nef\cute”. ~n seara
as ta vine de la o or\ cu o clas\ a VIII-
a, de la Li ceul „Mihai Eminescu”,
poate ce va mai obosit\ dec`t de obi-
cei. „Cei mai mari cred c\ trebuie
`nfr`na]i mai ta re, le mai amintesc
de-o not\ mi c\, de-un minus”, `mi

spune Ana Ma ria `n vreme ce
cap\t\ glas. „La prima o r\ am ple-
cat de-acas\ cu fric\, nu [ti am dac\
o s\ am voce! {i dup\ ce pro fesoara
mi-a spus «nu m\ a[teptam s\ te
aud at`t de bine». ~mi era tea m\ s\
nu-mi zic\ din start c\ n-am talent
de profesor”. Se g`ndea mai ales la
fap tul c\ venea dup\ un profesor, du  -
p\ un stil [i c\ „e greu s\ fii umbra lui”.

Glasul Anei s-a r\zvr\tit abia c`nd
[i-a c\utat talentul de care crede c\ e
nevoie ca s\ „fii” la catedr\, nu do ar
s\ rezi[ti `n spatele ei ca dup\ o ca -
ze mat\. „{i r\bdare mult\. {i cu raj.
{i atitudine, s\ nu te simt\ c\ e[ti a -
co lo doar ca s\ bifezi un modul `n -
tr-o program\, c\ te-au [i taxat” [i
col ]ul buzelor ̀ ndr\znesc s\-i urce mai
sus. Ana e o idealist\, crede ̀ n s\ m`n-
]a care se poate s\di, `n orice lim b\,
`n copii. „Trebuie s\ te ata[ezi de ei
`n t`i, chiar dac\ ]i-e fric\ de `n tre b\ -
rile lor. Nu mi-a pl\cut, sincer, pos -
tura de-a nu [ti ceva c`nd m-au `n -
tre bat cei de-a VII-a un detaliu de
vo cabular. Bine c\ mai erau doar
ze ce minute p`n\ la sf`r[it!”, spune ea
aproape orgolios. ~ns\ i se fac din nou
m\runte [i privirea [i sur`sul `n -
drep tate spre copilul care se foie[te
a joac\ `n dreptul nostru. „Uite-l!”,
z`m be[te ea cu g`ndul c\ l-ar putea
`n v\]a pe pitic ce este [i unde se-a -
[a z\ o cro[et\.

Anca TOMA

Lec]ia diacriticii scurte
� Ana a crescut `n S\ b\  -
oa ni [i acolo a por nit s\-
[i `nve]e veri[orii fran ce z\

Profesorii care `nc\ `[i petrec studen]ia

Pr`nzul e mai bun c`nd la mas\ s`nt `mpreun\, pitici [i educator 

� copiii spun c\ la gr\dini]\ „au m`ncat, au f\cut pipi,
au dormit [i au ascultat-o pe teacher”

Doamna, vreau eu s\ r\spund!

� ju m\ tate din grupa Alexandrinei nu vorbe[te, iar 
cea lal t\ abia `n ce pe � Ana se emo]ioneaz\ c`nd se
g`nde[te la limba francez\ 

Surprize pentru Alexandrina



OPINIAVECHE: Cum v-a influen-
]at studiul psihologiei modul de a visa?

C|T|LIN DORIAN FLORESCU:
Este o mare capcan\ c`nd `ncepi s\ visezi
pe calapodul psihologic. Visele au reali-
tatea lor [i adev\rul lor. Desigur, dac\ ar fi
s\ ne `ntoarcem la psihanaliz\ am putea
spune c\ le putem ghici, dar nu ne-am re-
feri la visele „visate” noaptea, ci la capa-
citatea de a avea o fantezie abundent\, care
duce spre scriitur\. Am `ncercat s\ p\strez
foarte clar\ delimitarea dintre psihologie [i
scris, s\ nu folosesc teorii psihologice. ~n
cazul `n care-a[ face-o, s-ar vedea cus\tura
[i ar deveni un text artificial, iar un roman
nu ar fi dec`t ilustrarea unei teorii. ~ncerc
s\ las lucrul acesta deoparte, s\ scriu cu
acea `n]elepciune uman\ pe care-ar trebui
s\ o avem to]i pentru via]\, pentru modul
`n care rela]ion\m.Ceea ce englezul nume[-
te common sense (n.r. bun-sim]).Acesta ar
fi modul `n care rela]ionez [i `n lecturile
mele publice, unde nu m\ ascund dup\ o
carte, ci `ncerc s\ interac]ionez cu publi-
cul, de[i `n mare parte e un monolog. Dar
unul care creeaz\ un mediu at`t de plin, de
dens, `n imagini [i g`nduri.

O.V.: Deci n-a]i sc\lda literatura `n
apele psihologiei.

C.D.F.: Nu, doar `n cele pe care le cu-
noa[tem din Alice in Wonderland (n.r.
Alice `n }ara Minunilor). Este locul care
se deschide [i de unde `mi [i trag eroii de
urechi [i-i scot afar\, prin pu]ul de ap\ fer-
mecat\. Ceea ce nu `nseamn\ neap\rat c\
personajele trebuie s\ aib\ contururi inte-
ligibile, s\ te fac\ s\ pricepi c\ a[a poate
func]iona via]a, [i altfel nu. G\sesc, `ns\,
c\ are mai mult de-a face c-un instinct bun
pentru ce e real, pentru ce e logic `n via]\
[i nu pentru modul `n care-]i structurezi ide-
ile pe teoriile psihologice `nv\]ate la [coal\.

O.V.: Timp de [ase ani a]i lucrat ca
psihoterapeut cu toxicodependen]i. A
avut întîlnirea cu ace[tia vreun soi de
ecou în ceea ce-a]i scris pîn\ acum?

C.D.F.: Am `ncercat s\ `i ajut, `ns\ de-
seori ei nu vor asta. Iar momentul `n care
spun „am nevoie de ajutor”, deja terapia e
ajuns\ spre final. Exist\ `n al doilea ro-
man, „Drumul scurt spre cas\”, personaje
tinere care se drogheaz\. De asemenea,
s`nt mul]i be]ivi `n c\r]ile mele, spre exem-
plu personajele secundare din „Zaira”.Aici e

Zizi, cea care merge `mpreun\ cu be]ivanii
satului [i bea [i ea tot timpul. E o coloratu-
r\, pentru c\-mi s`nt dragi. Sau poate pen-
tru c\ reu[esc s\-[i suporte fiin]a prin aceast\
ultim\ poart\, acest ultim zid care le-a mai
r\mas, de care se pot sprijini ca s\ uite.

DDaacc\\  aa[[  ffii  rreennuunn]]aatt  llaa
rroommâânn\\,,  aa[[  ffii  ddeevveenniitt  uunn
sseemmii--mmuutt  

O.V.: În c\r]ile dumnevoastr\ vor bi]i
despre un amestec de suferin]\ la care
se adaug\ mizeria [i barbaritatea, iar
per sonajele sînt dintre cele c\zute, dar
într-o c\utare continu\ a eului propriu.
De ce exist\ nevoia binelui salvator [i a
r\scump\r\rii condi]iei umane prin iu-
bire?

C.D.F.: Pentru c\ omul are nevoie de
optimism, de un mesaj pozitiv pentru a nu
dispera. ~mi place s\ cred c\ [i-n Coreea
de Nord, un stat `nchis sub un sistem co-
 munist poate mai pervers dec`t toate cele
pe care le-am `nt`lnit p`n\ acum, oamenii
cred `n bine [i sper\ la acest bine, pentru
c\ el va duce la for]a revolu]ionar\. Da c\-i
iei omului aceast\ calitate el devine de pre -
siv, va `nv\]a lipsa de speran]\ [i c\ tot ce -
ea ce face nu are nici un rezultat. Omul are
nevoie de aceast\ vedere pozitiv\ pentru a
trece prin via]\, are nevoie de o iluzie,
care uneori se concretizeaz\. A[a e f\cut
spiritul uman, s\ g`ndeasc\ binar. Cu per-
sonaje fericite, c\rora nu li se `nt`mpl\ ni -
mic r\u [i se simt bine `n pielea lor, nu
po]i s\ scrii romane. Trebuie s\ existe un
moment ini]iator `n via]a unui personaj,
c`nd i se `nt`mpl\ ceva [i e nevoie s\ trea c\
printr-o prob\, a[a se deap\n\ firul unei
pove[ti. 

De exemplu, `n „Nazistul [i frizerul”,
autorul, Edgar Hilsenrath, vorbe[te des -
pre un uciga[ `n mas\, Max Schulz, care
omoar\ evrei cum al]ii omoar\ mu[tele [i
care ajunge `n Germania [i se d\ drept
evreu. Se las\ tatuat, cum erau cei de la
Auschwitz, [tie ebraica, pentru c\ priete nul
s\u, pe care l-a `mpu[cat `n spatele lag\ru -
lui, fusese evreu. Aici `]i dai seama c\, de
fapt, empatizezi cu acest Max Schulz, ca -
re se transform\ `n Itzik Finkelstein, un
evreu ̀ n toat\ regula. Nu e un personaj cla-

 sic, iar s\ mergi 400 de pagini cu acest cri -
minal e o mare art\. E un protagonist ca -
re-i c\zut tot timpul [i nu urc\ spre bine. 

O.V.: A]i men]ionat c\ în liceu ciu lea]i
mai tare urechile cînd intra în clas\ pro-
fesorul de limba englez\, fiind [i cel ca re
v-a b\tut pe um\r cînd i-a]i ar\tat pri -
me le poezii, în timp ce profesorul de
ger man\ nu era un bun pedagog. Cum
a]i ajuns totu[i s\ v\ deda]i limbii aces-
teia din urm\?

C.D.F.: Engleza era o limb\ str\in\, ple-
casem cu ea `nv\]at\ din Rom=nia, eram
oarecum `nv\]at s\ `nv\]. Leg\tura cu ger-
mana s-a creat repede, `n mai pu]in de trei
ani, pe c`nd engleza a r\mas o limb\ str\ i -
n\, `nv\]at\ `n [coal\. A fost pentru mine
cumva [i o limb\ necesar\ ca s\-mi con-
struiesc un nou „acas\”. Ca s\ m\ simt cu
adev\rat acas\ ar fi trebuit la 15 ani s\
`nv\] alemana, un dialect al limbii ger-
mane, o st`lcitur\ din Evul Mediu, fiind c\
asta vorbesc elve]ienii pe strad\. Nu prea
iubesc simpla limb\ german\. Iar dac\ a[ fi
renun]at la rom=n\ `n favoarea germanei a[
fi devenit un semi-mut. Cred c\ am acea
dorin]\ de a supravie]ui pe care am dat-o
[i personajelor mele, doar c\ germana e
limba care m-a format [i `n care tr\iesc.
N-a[ putea scrie `ns\ `n rom=n\ c`t timp
tr\iesc `n Vest, nu ar fi actual, nu ar re pre -
zenta cotidianul meu, chiar dac\ con ]i nu -
tul este rom=nesc. Nu e o alegere, ci mai
degrab\ o necesitate.

O.V.: Limba în care scrie]i înc\ v\
las\ sentimentul c\ ar fi str\in\?

C.D.F.: Da, `mi las\ sentimentul aces -
ta `n continuare. Limba mea matern\ r\ -
m` ne rom=na. ~n german\, s`nt mult mai
con[tient c`nd vorbesc, o construiesc mult
mai lucid. Sun\ a paradox, pentru c\ pot
crea ̀ n german\ la un nivel at`t de ̀ nalt [i ̀ n
acela[i timp s`nt precaut cu ea. Cu rom= na
e altfel, pot s\ m\ destind, nu e nevoie s\
m\ privesc tot timpul dinafar\ c`nd ]in un
discurs, se apropie mult mai u[or cuvin-
tele. Pe de alt\ parte, nu a[ putea scrie `n
rom=n\. S`nt dou\ lucruri diferite, litera -
tu ra [i modul de a vorbi.  

SSccrriiiittoorruull  nnuu  pprrooppuunnee  ddooaarr  oo
ccaarrttee,,  ssee  pprrooppuunnee  ppee  eell
`̀nnssuu[[ii

O.V.: Ce a]i publicat pîn\ acum, în
Vest, a l\sat vreo amprent\ care s\ se me -
ne a cultur\ româneasc\?

C.D.F.: A l\sat. A apropiat cultura ro -
m=neasc\ de mul]i cititori, `ntr-un cu to tul
alt mod dec`t al Hertei Müller, `ntr-unul
mult mai variat. Dincolo de cli[eu, s`nt
lumi vii, cu binele, r\ul [i umorul lor. Citi-
torii au aflat de o Rom=nie care e altfel,
dincolo de locurile care s`nt uneori a ce lea[i,
dar nu la un nivel at`t de redus [i re -
duc]ionist ca cel al doamnei Herta Müller.
S`nt unii care au plecat pe urmele c\r]ilor
mele, care ̀ mi spun c\ au fost ̀ n Rom= nia
[i au vizitat-o cu romanele `n buzunar.
Chiar atunci c`nd Rom=nia e dramatic\,
nu m\ uit la ea prin „ochelari roz”, nu fac
nimic mai frumos dec`t este. Doar c\ mo -
dul `n care povestesc, `n care doresc eu s\
cred, este unul mai tandru.

O.V.: Deci s`nte]i precum o lentil\
`ntre cititor [i realitate.

C.D.F.: Scriitorul este mereu o len t i l\,
e o punte, un traduc\tor. E un vizionar, doar
c\ acea viziune pe care el o propune este
una subiectiv\ [i aici apare un pericol. Unii
oameni pot s\ te bat\ pe um\r, s\ spun\
„a[a este”, iar al]ii s\ te urasc\ dac\ le
oferi o imagine contrar\. Cititorul nu are
voie s\ uite c\ scriitorul nu `i propune doar
o carte, se propune pe el `nsu[i. 

O.V.: Spunea]i la un moment dat c\
„pescui]i pove[ti tot din ape ro m â ne[ti”.
E din cauz\ c\-n apele de pe teritoriul
Germaniei sau al Elve]iei nu a]i reu[it
s\ prinde]i nimic în n\vod?

C.D.F.: Nu mi s-au povestit `nt`mp l\ri
a[a „zemoase” ca „Maseurul Orb”, „Zai ra”
sau „Jacob”, [i poate c\ nici n-am cerut,
n-am stat s\ ascult, fiindc\ [tiu c\ dac\ mi
le doresc vin `n Rom=nia. Poate va seca
acest izvor [i va trebui s\-mi dau seama
spre ce altceva s\ merg. Doar c\ ̀ ntr-un spa -
]iu urban, cum se reg\se[te `n Elve]ia sau
Germania, `n care func]ioneaz\ totul la
fix, cu un mecanism echilibrat [i bine struc-
turat, nu mai au loc poezia, dezordinea, ce -
le care pot s\ dezv\luie anumite pove[ti. Iar
`n preajma cabanelor din Alpi nu e lumea
mea, e cea a lui Wilhelm Tell, eroul schi lle -
rian. Probabil mi-a[ da seama, dac\ m-a[
pune s\ scriu un roman pur elve]ian, c`t
de mult, dup\ treizeci de ani, nu-i `n]eleg
pe ace[tia.

RReellaattiivviissmmuull  nnuu  aarree  vvooiiee  ss\\
ffuunncc]]iioonneezzee  mmeerreeuu

O.V.: Cel de-al cincilea roman pe
care l-a]i publicat, „Jacob se hot\r\[te
s\ iubeasc\”, a intrat de curînd [i în li -
ce ele elve]iene, reg\sindu-se în pro-
grama de bacalaureat. Este mai bine
pri mi t\ acolo, în afara grani]elor, acea
f\ rî m\ de cultur\ româneasc\ decît ar
fi fost în România?

C.D.F.: Nu cred c\ se poate spune acest
lucru. Rom=nii s`nt primii care pot valida
cartea. La fiecare lansare au venit citito rii
s\ stea de vorb\ cu mine, din toate ora[ele
importante. Doar c\ ̀ n ]ar\ nu am un pub-
lic at`t de numeros, cifrele r\m`n mici, iar
asta e o realitate. Omul trebuie s\ vad\ dac\
`nt`i cump\r\ cartofi, lapte, p`i ne [i abia

apoi o carte nou\. Punctul comun dintre
rom=ni [i elve]ieni e c\ pot spune „oh, nu
[tiam asta!”, c`nd vine vorba de lorenii
sau de [vabii care tr\iesc `n Banat. Iar
„Jacob” devine punctul cheie al auten -
ticit\]ii, iar asta-l transform\ `ntr-un ro man
universal. ~n Oradea se cite[te `n unele
licee [i la o universitate, la fel cum s-a ci -
tit [i „Vremea minunilor”. ~nceti[or, [i „Ja -
cob” `[i g\se[te drumul lui. 

O.V.: Cine se încadreaz\ mai bine în
sîmburele de adev\r prin dimensiunile
existen]ei, Jacob cu „c” sau cel cu „k”?

C.D.F.: Jakob, tat\l, vine ca [i diavo -
lul, pe timp de furtun\ `n satul Tomnatic.
Vrea s\-[i ia o femeie, de care auzise c\-i
bogat\. N-are scrupule, dar are adev\rul
lui, c\ poate prin for]\ [i viclenie s\ ia to -
tul, chiar dac\-i neferice[te pe mul]i. E ga -
ta s\ `n[face de guler pe toat\ lumea pentru
a supravie]ui. E greu, `n afara timpurilor,
s\ decizi, s\ ar\]i cu degetul spre acei oa-
 meni, c`nd n-ai tr\it acele vremuri. Dar,
relativismul nu are voie s\ func]ioneze
mereu, de aceea `ncerc s\-mi v\d protago -
ni[tii `n temporalit\]ile lor.

O.V.: Nu creiona]i decît nuan]ele de
gri, de[i exist\ o lupt\ continu\ între
„Bine” [i „R\u”.

C.D.F.: Restul ar fi ideologie. Nuan -
]e le de gri sînt a[a cum este via]a `n sine.
Jacob, fiul, are mesajul cel mai pozitiv. E o
adiere de v`nt `n acest roman care e ca o
furtun\. O adiere c\ldu]\ [i frumoas\, pe
c`nd to]i ceilal]i b\rba]i din familia lui s`nt
ca un mare uragan, care aduce nenorociri.
Desigur, cel mai simpatic ne este el, fiind -
c\ ne putem pune mai u[or `n pielea sa. Noi
to]i s`ntem victimele a ceva, a cuiva, oare-
cum, s`ntem [ubrezi, sensibili [i trebuie s-
avem grij\ cum trecem prin via]\. Iar c`nd
Jacob [i tat\l s\u r\m`n ultimii din familia
lor, fiul devine ̀ ntemeietorul de „ci viliza]ie”.
Devine tat\l propriului s\u ta t\.

O.V.: Personajul principal, Jacob,
este asemenea dumnevoastr\, „un c\ l\ -
tor între lumi”?

C.D.F.: Nu. Jacob r\m`ne fiul timpu -
lui lui. El vrea s\ construiasc\ o cas\, s\-
[i recapete dreptul, de aceea se `ntoarce la
tat\ [i p\m`nt. Nu e un revolu]ionar, nu
vede mai mult de at`t. Nu este ca mine, un
mare c\l\tor.  
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Laurea]ii editurii Polirom s-au lansat la Ia[i
� interviuri cu scriitorii Filip Florian [i C\t\lin Dorian Florescu, cei mai bine v`ndu]i autori ai editurii Polirom la T`rgul Interna]ional GAUDEAMUS

S`nt oameni ce au vizitat Rom=nia 
cu romanele mele `n buzunar

� interviu cu scriitorul C\t\lin Dorian Florescu

„S`nt mult mai con[tient c`nd vorbesc germana, o construiesc mai lucid”

Pe C\t\lin Dorian Florescu, românii [i deopotriv\elve]ienii l-ar putea numi u[or „unul dintr-ai no[tri”. Mai
ales atunci c`nd r\sfoie[te paginile celui mai recent roman
al s\u, la lansare, iar mai apoi, `ncepe s\ citeasc\. ~n glas
`i vibreaz\ tonalit\]i germanice, dar le acoper\ repede cu
c`te-o serie de acorduri române[ti, pe care nu le-a uitat `n
cei 30 de ani petrecu]i `n afara grani]elor, `n Elve]ia. De[i
acolo e cet\]ean cu drepturi depline, `i va r\m`ne mereu
proasp\t\ `n minte imaginea Timi[oarei, de c`nd avea 15
ani. Iar „Vremea minunilor”, „Drumul scurt spre cas\”,
„Maseurul orb”, „Zaira” sau „Jacob `nva]\ s\ iubeasc\”
poart\ sub coperte ap\sarea unor timpuri „ce ar trebui
predate `n [coal\”, despre neamuri [i regimuri pe care nu
mul]i au avut r\bdarea s\ le zg`nd\reasc\.
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Laurea]ii editurii Polirom s-au lansat la Ia[i

OPINIA VECHE : Spunea]i acum
c`]iva ani c\ avantajul de-a fi preocupat
„doar de ce crezi tu despre cartea pe
care o scrii e faptul c\ e[ti imun la o ca t-
astrof\, la criticile cele mai dure”. A]i
ajuns `n punctul acela de imunitate?

FILIP FLORIAN: E un soi de imu-
nitate bun\, dar niciodat\ total\. Le simt
pe toate, `ns\ nu fac din ele o mare su fe -
rin]\, de[i s`nt chestiuni care m\ dor. E des -
tul de r\sp`ndit\ ̀ n critica literar\ ro  m= neas c\
un soi de manie de-a g\si o ra ]iu ne ascuns\
a alegerilor f\cute de un scriitor. ~n multe
recenzii g\se[ti oameni care pre tind c\ [tiu
mai bine dec`t tine ce e ̀ n pro priul t\u cap
[i asta e valabil [i `n literatur\ [i `n via]\,
`n general. Boln\vi cioa s\ mi se pare [i
`ncercarea asta de „de mi tizare” a litera-
turii, care este o vraj\, un act de iluzion-
ism prin care cititorul devi ne convins c\

lumea pe care i-o oferi `n scris e vie. De
ce e nevoie s\ deconstruim vraja [i s\ ex-
plic\m „iat\ ce-a vrut au to rul s\ fac\!”?
~n nici una din cronicile din Germania,
de exemplu, nu s-a `n t`m plat asta, ei luau
cartea ca atare [i-o tra tau cu bucuria de-a
vorbi despre ea. Jude c\ ]i le de valoare m\
ating `n m\sura `n c a re m\ atinge absur-
dul lor. Iar c`nd vine vorba de premii, s`nt
convins c\ o trei me din membrii juriilor
nu citesc c\r]ile, `n s\ `i dispre]uiesc, de
exemplu, pe bloggerii literari, care o fac.
Prefer de o sut\ de ori un om simplu care
a citit cartea unui cri tic care simte c\ nu
are nevoie de asta ca s\ [tie ce e bine [i
ce nu. 

O.V.: Povestea]i `ntr-un interviu c\
s`nte]i nespus de fericit c`nd termina]i
o carte. Mai fericit dec`t `n timpul
scrierii?

F.F.: E ceva inimaginabil! Nefiind fe-
meie s\ [tiu cum e c`nd na[ti un copil, nu
pot garanta c\ e a[a ceva, dar spre asta
cred c\ tinde fericirea de la finalul unei
c\r]i. Te consum\ at`t de tare, speri s\ se
termine, `]i `ntinde timpul [i la un mo-
 ment dat crezi c\ n-o s\ se mai `ncheie
vreodat\. {i-apoi vine ca o explozie, mai
pre]ioas\ dec`t orice. Via]a c\r]ii atunci se
`ncheie. 

O.V.: Unele cronici spun despre vo l-
umele dumneavoastr\ c\ anun]\ c`te
ceva. „B\iu]eii”, prin inocen]\, spre
exemplu, ar fi intuit o evolu]ie, un ur cu[
literar alert. C`nd scrie]i prevesti]i ce -
va, involuntar?

F.F.: Eu nu cred, nu v\d semne `n de -
desubtul lor, dar cine [tie ce coacere exis -
t\ acolo? M\ g`ndesc c\ la un moment
dat ajungi `n punctul acela de p`rg\, `n
care te-mpline[ti, dup\ care, involuntar,
`ncepi s\ te stafide[ti, s\ te usuci [i s\
intri `ntr-o con[tiin]\ colectiv\. 

CCooppiilluull  ppooaattee  ss\\  ffiiee  [[ii--nn
llaagg\\rr,,  eell  ssee  jjooaacc\\

O.V.: ~n „B\iu]eii”, pove[tile comu -
nismului, pe care istoria le accen tu ea -
z\ cu dram\, cu triste]e, devin jocuri,
culori, mici bucurii. A[a erau [i-atunci
sau a[a le-a]i v\zut c`nd a]i scris?

F.F.: A[a au fost! Acolo e ceva ce [tiu
cu m`na pe inim\ c\ am sim]it, pe c`nd, de
exemplu, ̀ n ultima carte, fiind totul ̀ n chi-
puit, f\r\ nici un temei autobiografic, am
sim]it nevoia s\ construiesc lumea a ce ea
de la zero. La c\derea comunismului aveam
21 de ani, dar grosul perioadei sub regim
l-am v\zut-o cu ochi de copil. {i copilul
poate s\ fie [i-n lag\r, el se joac\, `[i g\ -
se[te dou\ be]e [i-o buc\]ic\ de c`rp\ [i se
joac\, nu tr\ie[te tragicul celor mari. {ti am
[i p\r]ile rele foarte bine, c\ fratele buni -
cu lui fusese de]inut politic, c\ dup\ ce
sora ei a fugit `n Germania, mama n-a
avut voie niciodat\ s\ ias\ din ]ar\. {ti am
de abera]ia aceea prin care, chiar [i dup\
divor]ul p\rin]ilor mei, tat\l meu voia s\
plece [i i s-a spus c\ nu-i dau voie fiin dc\
ei b\nuiau c\ s-a desp\r]it ca s\ scape de
dosarul mamei. Nu eram str\in de cozi,

de s\r\cie, de frig, dar eram copil [i acel
b\ie]el nu putea s\ povesteasc\ despre
astea, el s-a jucat [i c`nd n-avea c\ldur\-n
calorifer, `[i construia o cazemat\ la lu -
m` nare, se g`ndea la ce fat\ ar vrea s\ s\ -
rute a doua zi la [coal\, de[i voia [i el s\
scape de r\u. 

O.V.: V-a `n]eles bine presa c`nd a
spus c\ „v\ cutremura]i la amintirile
re volu]iei”?

F.F.: Eu `nc\ m\ cutremur! N-am cre -
zut niciodat\ c\ o s\ ie[im din regim, `n
primul r`nd. Credeam `n stingerea lui bi-
ologic\, c\ va muri Ceau[escu, nu siste-
mul. M-a sufocat revolu]ia, de[i n-am fost
vreun militant `n mijlocul ei, dar am v\ -
zut ziua aceea de dinainte de fuga lui Cea -
u[escu, c`nd `nc\ nu se clintea nimic, nici
nu puteai visa la vreo pr\bu[ire. {i cu
toate astea vedeai sute de oameni scan -
d`nd, `n r`sul riscului, `n gura mare!

O.V.: Povestea]i la un moment dat
foarte plastic despre cum libertatea, `n
Pia]a Universit\]ii, `n ’89, avea acel
gust nemaipomenit, ca o dulcea]\. Acum
ce gust are?

F.F.: A[ putea s\ `ncerc s\ identific un
iz de zacusc\ st\tut\. E ceva profund care
s-a acrit, s-a am\r`t, a muceg\it fiindc\ a
fost prea mult. Eu a[a resimt acum lucru -
rile, ca dintr-o groap\, o mocirl\. S-a se -
m\ nat, la noi, v`nt [i acum nu-i rost s\
culegem altceva dec`t furtun\.

O.V.: Tat\l dumneavoastr\ v-a po -
ves tit `nt`mpl\rile din profunzimile co-
 munismului sau a fost, ca persona jul
din „Toate bufni]ele”, mut `n ceea ce
prive[te felia aceea de timp?

F.F.: Tata vine dintr-o familie foarte
s\rac\, p\rin]ii lui au divor]at c`nd el avea
vreo patru ani [i bunicul era foarte au to -
ri tar, s-a purtat aproape despotic cu el
toat\ copil\ria. A fost un copil pe dru-
muri, l-a urmat pe bunicul prin toate [an -
tierele `n anii ’50. El ajunsese s\ cread\
`n sistem, pentru el faptul c\ a reu[it s\
fac\ o facultate, s\ construiasc\ tot felul
de fabrici, s\ contribuie la cl\direa lu cru -
rilor a[a cum erau atunci a ̀ nsemnat enorm.
{i-atunci premisa lui era de-a crede `n lu-
mea aceea ca fiind una mai bun\ dec`t cea
din care venea. ~n schimb, familia mamei
era cu totul altfel. Ei erau trei fra]i la ca re
te uitai cu gura c\scat\ c`nd vorbeau, ca
la cea mai bun\ pies\ de teatru, erau scli -
pitori, cu o inteligen]\ [i-o poft\ de-a [ti
[i de-a r`de fenomenal\. Cuno[teau, unii
dintre ei, latin\, greac\ veche, german\,
fran cez\, `]i puteau reda fragmente de O -
vidiu, Cicero, lucruri care mie mi se par
`nc\ de necrezut. De la ei am `n]eles eu
ce-a fost de fapt comunismul [i cum
puteai r\m`ne om, unul din ei fiind chiar
de]inut politic. 

O.V.: A]i fost [i dumneavoastr\ fra -
tele mai mare. A `nsemnat asta ceva
pentru omul sau scriitorul de mai t`r ziu?

F.F.: Da, foarte mult. P\rin]ii no[tri
au divor]at `n 1982, c`nd Matei avea trei
ani, iar Mircea s-a n\scut `n ’84, el av`nd
alt tat\. Eu am fost [i fratele mai mare [i
ceva dintr-un tat\. Plus c\ mi se p\rea foar -
te nedrept pentru c\ eu [tiam ce `nseam n\

o copil\rie `n care ambii p\rin]i te iu besc,
te plimb\, te duc `n tot felul de locuri. Or
ei, deodat\, nu mai aveau toate astea ga -
ran tate. {i-atunci ani de zile i-am luat cu
mine peste tot. F\r\ s\ vrei nu mai e[ti
copil `ntr-o situa]ie din asta, nu conteaz\
c\ tu ai 12-13 ani, un copil trebuie hr\ nit,
`mbr\cat, iubit. 

~~nn  11999999  ssiimm]]eeaamm  cc\\  ss`̀nntt
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O.V.: A]i spune ca a]i „r\zbit” du p\
’89, c\ v-a]i salvat cu greu dup\ pe ri -
oada aceea a istoriei Rom=niei?

F.F.: A[ spune c\ „a r\zbi” e un cu v`nt
foarte frumos, pot s\ spun c\-l iubesc. ~n -
s\ nu m\ g`ndesc a[a la mine. Marea mea
bucurie, dac\ e s\ o numim o form\ de-
a r\zbi, a fost [i este `nc\ faptul c\ am re -
u[it s\ termin prima carte, fiindc\ la un
moment dat am crezut c\ n-o s\ izbu tesc.
{i c`nd am trecut de acel final am sim]it
c\ mai mult de-at`t nu vreau pe lumea as -
ta. Se adunase ̀ n mine aceast\ mic\ dra m\,
aceea c\, pentru a tr\i din ceva, am lu crat
ca ziarist politic. Nu-mi pl\cea ce f\ ceam,
dar [tiam c\ a[ fi murit de foame altfel. {i
c`nd am rupt totul cu gazet\ria, am ris cat.
Se punea problema dac\ `ntr-adev\r pot
[i un an `ntreg n-am f\cut nimic, aveam
mintea prea contaminat\ de limba aceea
schimonosit\.

O.V.: Spune]i foarte ap\sat c\ v-a]i
rupt total total de gazet\rie. Se
`nt`mplase ceva atunci, `n 1999?

F.F.: Nu, nu se-nt`mplase nimic, doar
c\ probabil atunci s-a umplut paharul, n-a
mai func]ionat sentimentul \sta de con-
servare, `ntrebarea „din ce-o s\ tr\ iesc?”.
Aveam o so]ie, urma s\ am [i un copil,
n-avea nici un sens decizia aceea atunci.
Ar fi fost momentul ca p`n\ [i ea s\-mi
spun\ s\ continui, s\-mi bag min]ile `n
cap. Dar ea m-a sus]inut pentru o dam bla
a mea, pentru c\ nu concepeam oricum
s\ c`[tig bani din c\r]ile mele. ~n ’99 sim -
]eam c\ s`nt prins `ntr-un ciclu al nimi -
cu lui, al „hai s\ facem ca s\ tr\im”. 

O.V.: Al compromisului?
F.F.: Nu cred, fiindc\ la `nceput mi-a

pl\cut mult, scriam reportaje care b\ teau
foarte tare `nspre proz\. Atunci sc\pa sem
de un comunism [i ne `nc\l]aser\m cu un
altul, a[a c\ tuturor ni se p\rea c\ litera tu ra
e un fel de „]ara arde, baba se piapt\n\”, c\

nu era un moment pentru ea. Dup\ care
au ap\rut dezam\girile, adev\rurile jur-
na lismului a[a cum nu le `n]elesesem.
Am `nceput s\ v\d fa]a politicii altfel, am
ajuns s\ m\ simt ca un mercenar `n ra-
 port cu meseria de jurnalist. Nu c\ ar fi fost
o cium\, dar ajunsese prea mult pentru mi -
ne c`nd lucram doar pentru salariu. Ori eu
cred c\ dac\ nu e[ti genul de om care s\
se scufunde `n nu [tiu ce dram\ pentru c\
n-ai b\ut cafeaua ta preferat\, cea mai
scump\ dintre toate, atunci po]i risca. Eu
asta am f\cut. 

O.V.: Dup\ ce v-a]i l\sat de gaze t\ -
rie [i v-ati cur\]at de „zgura” aceea adu -
nat\ `n cei zece ani de jurnalism, a]i
spus c\ mintea a `nceput s\ v\ func]io -
neze din nou `n sensul literar `n care
func]iona c`nd era]i copil. N-a]i avut
nevoia s\ cultiva]i sim]ul acela din ti -
ne re]e sau nu l-a]i sesizat atunci?

F.F.: Eu n-am venit dinspre jurnalism
`nspre literatur\, ci invers. Primele poves -
tiri le-am scris pe la 17-18 ani, mer geam
pe la cenacluri, mi se p\rea cu totul fabu -
los, m\ fascina ideea de a crea o lume
vie, fie ea una minuscul\, `n proz\ scur t\.
{i din postura aceea, jurnalismul mi-a p\ -
rut foarte apropiat de literatur\, `ns\ sim-
plul fapt c\ am`ndou\ se fac din cuvinte
nu `nseamn\ c\ seam\n\. Nu se publica
at`t de u[or, existau foarte pu]ine reviste
literare unde scriau doar numele deja ac-
ceptate de regim, `n nici un caz ni[te ti -
neri ne[tiu]i de nimeni. Trebuia s\ fi avut
un debut colectiv [i-abia apoi puteai s\ pro -
pui o carte. E o mare diferen]\ fa]\ de cum
stau lucrurile azi, c`nd, cred eu, avantajul
cel mai mare e faptul c\ exist\ voci at`t de
diferite `n literatur\, voci tihnite care-[i
v\d de ele, care nu urmeaz\ ni[te prin-
cipii care nu li se potrivesc. 

O.V.: Dedica]ia de pe „Zilele rege -
lui” spune „Lui Luca, b\iatul meu, ca -
re [tie ce e bucuria”. Dar
dumneavoas tr\ n-o [ti]i?

F.F.: Dup\ vreo patru ani, `nc\ mai
cred `n cuvintele acelea. La copilul \sta
e ceva extraordinar [i constant, pe c`nd eu
pot s\ mai cad `n ni[te st\ri cenu[ii. Nu ̀ n
h\uri, nu ̀ n depresii, dar totu[i tris te ]e, fi-
indc\ lumea duce prea multe `n spate ca
s\ te faci c\ nu le vezi. Eu nu reu[esc s\
smulg, a[a cum face el, bucuriile din tot
ce-nseamn\ via]\. 

AAnnccaa  TTOOMMAA

� interviuri cu scriitorii Filip Florian [i C\t\lin Dorian Florescu, cei mai bine v`ndu]i autori ai editurii Polirom la T`rgul Interna]ional GAUDEAMUS

„Se adunase `n mine drama c\, pentru a tr\i, am lucrat ca ziarist politic”

Literatura e-un act de iluzionism,
nu v\d de ce l-am demitiza

� interviu cu scriitorul Filip Florian

~ncearc\ s\ nu-[i con-troleze prea mult m`na `n
scriitur\, dar nici n-o las\
`n voia sor]ii, ca s\ nu uite
de lucrurile `n care crede,
care-i tihnesc. ~n c\r]ile lui
Filip Florian se cite[te o
bucurie tempera t\, care-i
ia cu-adev\rat foc abia `n
priviri, c`nd `[i aminte[te
de ultimul cuv`nt scris `n
cea mai recent\ carte.
Dup\ zece ani de jurnal-
ism, din 1990 p`n\-n
1999, mai `nt`i la „Cuv`n -
tul”, apoi la „Europa Libe -
r\” [i „Deutsche Welle”,
[i-a permis singur s\ re -
nun]e. Nu din nostalgia
vreunui cenaclu literar
apus, ci ca s\ nu i se „n\ -
cl\iasc\ mintea”. A luat,
de-atunci, Premiul pentru
Debut al „României liter-
are” cu „Degete mici” `n
2005, iar „Zilele regelui”
i-au fost citite din 2008 `n
nou\ ]\ri ale lumii, de[i
Germania l-a iubit proba-
bil cel mai mult. P`n\ c`nd
va putea s\ treac\ la no -
ua poveste care-i muste[te
`n minte, Filip Florian
a[teapt\ s\-i zboare din
g`nduri „Toate bufni]ele”.



„Plec\m ̀ n cinci minute, a[ tep t\m
s\ vin\ [i domnul ministru”, se agit\
grupul de tineri care-[i `mbrac\ pe le -
rinele sub]iri roz-albastre [i flutur\ pli-
a nte, c\rticele electorale sau liste de
posibili aleg\tori. „Eu iau p`n\ la «[»,
iar de acolo `]i r\m`n ]ie”, `[i anun]\
colegul o student\ care se gr\be[te s\
ajung\ la timp la `nt`lnirea pentru un
proiect de la facultate. 

Cu c\ciuli, fulare [i m\nu[i pen-
tru a evita frigul, [i pe deasupra cu f` -

[ul colorat de pe care se distinge slo-
ganul electoral, tinerii s`nt `ndemna]i:
„z`mbi]i ca de Mo[ Nicolae”. Iar `m -
preun\ cu fostul ministru de Ex ter ne,
Teodor Baconschi, candidat din par tea
Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD),
pornesc „ca `n fiecare zi, p`n\ acum”
din Copou spre Funda]ie. ~i `nt`m pi -
n\ pe to]i cei care au un moment s\
asculte, cu o str`ngere de m`n\, [i `i `n -
treab\ dac\ vor veni duminic\ la vot. 

„Plin de ro[ii”
Cum unii dintre studen]ii opri]i

s`nt sceptici, iar cei mai mul]i nu s`nt
din Ia[i, `ncearc\ c`t mai repede s\ ias\
din str`nsoarea m`inii [i `i ureaz\ can -
didatului „mult succes”. Mai recep-
tivi la „nu a]i vrea s\ schimb\m ceva
din garnitura Ia[ului?” s`nt cei tre -
cu]i de ceva vreme de anii studen]iei
care, `n dreptul [antierului din apro -
pi erea str\du]ei L\pu[neanu, `[i stri -
g\ ofurile [i „ideile”, isc`nd ade v \ ra te

mici dezbateri.
„Cu cine s`nte]i voi?”, `l chestio -

nea z\ pe Valeric\, cel care fotogra -
fi az\, un b\rbat cu o c\ciul\ de oaie
pe care [i-o scoate repede c`nd `l sa -
lu t\ pe Teodor Baconschi. Se aprin de
[i r\cne[te pentru a acoperi pica me re le,
„ar trebui s\ fie ca la M\r\[e[ti. Mu -
rim to]i [i dintre cei care r\m`nem,
mer gem `nainte, cum o fi”. {i apoi
`[i a[az\ m`ndru cu[ma pe cap [i se
`ndep\rteaz\ gesticul`nd cu o m`n\
`n aer. 

Pe Independen]ei, din grupul ca -
re ofer\ trec\torilor fi]uici electorale
jum\tate se opre[te `n fa]a fl\c\rii
din dreptul Universit\]ii de Medi ci -
n\ „Grigore T. Popa”. Spre T`rgu
Cucu, din geamul tonetei din sta]ia
de autobuz, o v`nz\toare `l `ndeamn\
pe Teodor Baconschi s\ `i lase mai
mul te pliante, s\ le dea [i cunos cu ]i lor,
fiindc\ ea locuie[te `n „Tudor” [i nu
l-ar putea vota, „nu intru `n Colegiul
4”. „Prea a fost plin de «ro[ii» pe aici,
zilele astea. Ne-au `mp`nzit, nu de al-
ta, da’ ce s\ faci dom’le cu at`tea bri -
chete?”, iar mul]umit\ c\ a avut oca -
zia s\-[i spun\ punctul de vedere, fe -
me ia `nchide la loc dreptunghiul de
termo pan al chio[cului.

~n u[a cafenelei Lory, unde se mai
adun\ v`nz\torii micilor buticuri din

zon\ s\ se `nc\lzeasc\, doi b\rba]i au
deja o discu]ie aprins\ despre poli ti c\.
Iar unul dintre ei se [i prezint\ „Jucu
Gheorghe m\ numesc”, „a]i fost prim
ministru, nu?”. La auzul numelui de
partid, o femeie de prin preajm\ ̀ n ce -
pe s\ ]ipe dup\ „tab\ra” care `mparte
flutura[i, „p\cat de voi m\i copii, c\
s`n te]i tineri”. 

Peste alte c`teva cotituri de alee, ̀ n
spatele Halei Centrale, tinerii iau o
pauz\ de la `nm`nat ghiduri [i `ncep
s\ lipeasc\ pe unde apuc\ ab]ibilduri
cu logo-ul ARD-ului. Cum unul din -

tre ele se nimere[te peste fa]a lui Fuego
din posterul „Emo]ie de decembrie”,
se pun to]i pe r`s [i f\cut poze. Asta-i
[i d\ curaj unei femei blonde s\ vin\
`n ̀ nt`mpinarea lui Teodor Bacon schi.
„Eu v\ [tiu, dar pe mine nu ave]i de
unde s\ m\ [ti]i”. Iar dintr-o vorb\-n
alta, spune fugar c\ „am fost profesoa -
r\ de fizic\, acum s`nt ie[it\ la pen-
sie, dar l-am avut ca elev [i pe Mi hai
R\zvan Ungureanu”.

M\d\lina MORARU

Sub umbrele noi
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Cronica unei campanii cu
� candida]ii au `mpar\]it `n toate cartierele z`mbete [i
str`ngeri de m`n\, iar sus]in\torii din echipa de cam-
panie au distribuit pixuri, flutura[i [i brichete

Imagina]i-v\ o ceap\ mare, pur-
purie, `nfofolit\ bine-n p\turi str\ -
ve zii care-[i `ngroa[\ culoarea pe
m\ sur\ ce se-nmul]esc. Ceapa asta
uri a[\ `nc\ nu miroase a ars, fiin dc\
nu s-a pus nimic pe foc, nici m\car
n-au tocat-o. Mai pune]i `n blidul
\sta pentru ciclopi un brad verde,
drept [i gol, f\r\ podoabe, f\r\ lu -
mini. Nu amesteca]i. ~nc\.

„Ap\i anii tot cresc la num\r,
dom’ Oajdea, da’ bradu’ ista se fa ce
tot mai mititel, o s\ r\m`nem cu-n
ciot la Cr\ciunul viitor.” Asta e pro -
blema care se discut\ la sfatul din
fa]a cinematografului Dacia, ̀ n Ale -
xandru cel Bun. ~n mijlocul gru -
pu lui, ca-n miezul cepei, deputatul
PP-DD Daniel Oajdea nici nu d\
din m`ini, nici nu preveste[te un „mai
bine”. O bolboroseal\ greoaie, de
pia]\, `i plute[te deasupra capului [i
pare mai cald\ [i mai iute acolo, `n
sufletul problemei. Pe foile de la
suprafa]a bulbului st\ scris, alb pe
ro[u, USL. Poate de asta unii b\ tr`ni,
cu toate c\ au o singur\ mare prob-
lem\, pensia ciop`r]it\, nu pricep „p` -
n\ la urm\ aista de-a cui `i?”. B\ ie ]ii
cu veste de f`[ de-un s`ngeriu libe ral
`i flutur\ drept `n ochi deputatului
c\r]ulii despre candida]ii proprii, cu
c`te-un „ia vede]i, poate v\ r\z g`n -
di]i, cum a]i f\cut [i cu PDL-ul”.

Nu mai rupe]i cu gura!
Pensionarii s-au `navu]it cu c` -

te-un ziar violet [i-l freac\-n palme
ca s\ verifice, pare-mi-se, dac\ se ia
tu[ul. „O dat bani, n-ai treab\. Auzi
cic\ «Fac pentru tine ce am sperat
s\ fac\ al]ii pentru mine»”, `[i ci -

tesc unul altuia, schimonosind lozin -
ca de vreo trei-patru ori, cum ai fr\-
m`nta o ceap\ `n palme, f\r`m`nd-o.
„Adic\? Eu nu-n]\leg. |i, Nicu, ia
zi tu, c\ e[ti mai beat ca mine.” Din
toat\ n\du[eala c-o not\ de v`rf iz -
bind a ]uic\, Nicu duhne[te cel mai
dr\cos. {i argumenteaz\ cel mai bi -
ne c\ „gradul de infrac]iunalism e cel
mai mare la noi `n cartier”. Oajdea
ascult\, z`mbe[te ca de-un banc
sec, „d\ noroc [i cu g`[tele”, dup\
cum `ngroa[\ treaba un cet\]ean `n
palton negru, greoi, apropiindu-se
de d`nsul. „De ce veni]i aici s\ vor -
bi]i, unde-a muncit domnu’ Nichi -
ta”, iar b\rbatul mai s\-[i fac\ [i-o
cruce `n fa]a statuii cu soclu mar-
morat a lui Alexandru cel Bun. De
sus, „ocrotitorul nostru a v\zut c`t
a]i furat, nu mai rupe]i cu gura c\-i
proiectul ’neavoastr\!” `i ]`[ne[te ura
b\tr`nului Stamate, de pe v`rful lim -
bii.

Ceapa e cur\]at\ de mult de foile
USL-iste. A `ncol]it alt arpagic `n
jurul b\ie]ilor cu pungi pe care „da -
c\ scrie PP-DD, nu-mi trebuie, cum
m\ duc eu la pia]\ a[a? ~mi iau pal-
me ca b\ietu’ cela”, se fr\m`nt\ mo[ -
nege[te doi cet\]eni. Au auzit po -
vestea lui Oajdea cu voluntarul ca -
re-a luat b\taie de la „zece USL-i[ti,
`n jachete din acelea, a]i v\zut”. O
femeie c`t trunchiul scurt al pomu-
lui ne`mpodobit porne[te a r\cni c`nd
aude pozna. „Unde nu era `n m` i ni -
le mele, animalul!” [i pe mine m\
trage deoparte Nicu, la o vorb\. El
nu crede `n pixul \la din saco[\, nici
nu mai sper\ la „o umbrel\ din ac ee a
bun\ r\u”, ca b\tr`nele care stau pe
l`ng\ mul]ime ca ni[te foi smulse
cu tot cu pulp\ din leguma zemoa s\
a tratativelor pentru viitor. „Noi nu
mai prindem binele ista, domni]\
drag\, da voi, voi o s\ m`nca]i p`inea
asta cu ceap\ pe care-o jur\ ei”.

Anca TOMA

„Merge]i p`n\ la club, domnule
Iacoban?”, la care candidatul r\s pun -
de un scurt „Da” [i cei doi o pornesc
agale de la sediul din T\t\ra[i. ~n so -
]i torul este un b\tr`nel de prin zon\,
care a venit s\-[i fac\ [i el cunoscute
ofurile, iar Sorin Iacoban, preten den -
tul din partea USL la Colegiul nu m\ -
rul 10 din Ia[i, este persoana la care
a apelat s\ le asculte. Cei doi `ncear c\
s\-[i continue discu]ia, dar pe drum
s`nt opri]i de fel de fel de oameni de
prin zon\, unii doar ca s\-l `ncurajeze
pe demnitar, al]ii s\ mai strecoare [i o
glum\. „S\ vede]i domnule Iacoban,
iar a r\mas blocat\!”, `i zice d`nd din
umeri o femeie `mbr\cat\ cu o vest\
ro[ie [i cei doi izbucnesc `n r`s.

Ajungem `n dreptul unui grup de
pensionari a c\ror glasuri ascu]ite se
aud tocmai din cel\lalt cap\t al str\ zii.
„Ce s-a `nt`mplat, de ce s`nte]i a[a
nec\jit\, doamn\?”, o `ntreab\ candi-
datul pe o alt\ b\tr`n\ care, v\z`ndu-l,
n-a mai spus nici p`s. Se uit\ pu]in la
el, apoi deschide robinetul de vaie te.
„S\ vede]i domnule, am fost la club,
dar unul de acolo ne-a alungat, zi c`nd
c\ am venit prea devreme”, fiind sus -
]inut\ din spate de un cor de „da ce e
asta” de c\tre ceilal]i pensionari. Can -
didatul scoate m`na din buzunar [i o
`ndreapt\ u[or spre femeie, `ncerc`nd
s\ lini[teasc\ spiritele aprinse. „Re zolv
eu doamn\. {i dumneavoastr\ a]i ve nit

pu]in cam devreme, la dou\ e des chi -
derea.”

Clubul cu rummy si table
Cl\direa de un roz strident, am pla -

sat\ l`ng\ o [coal\, [i-a deschis u[ile,
cu ze ce minute `nainte ca noi s\ ajun -
gem aco lo, pentru pensionarii adu na]i
`n fa]a acesteia. De[i se `nghesuie s\
prind\ un scaun liber, c`]iva dintre ei
se opresc pentru a-i face o „c\rare”
lui Iaco ban, urmat `n spatele s\u de
c`]iva oameni cu baxuri de ap\ `n
bra]e, vreo c`teva cutii de table [i trei
de rummy. „Uite mo[ule, chiar s-au
g`ndit la noi, au adus table. Ce zici,
mai `ncolo juc\m un meci?”, `ntreab\

un b\tr`nel cu basca pe cap [i ochelarii
`n m`n\ pe un amic de-al lui, `n timp
ce sala se umple re pe de. 

Acolo, candidatul Iacoban se adre -
seaz\ pensionarilor `n numele c\rora
sus]ine c\ le-a `nfiin]at clubul. „Ast\
prim\var\, c`nd st\team de vorb\ cu
domnii pensionari, ei m\ `ntrebau
«Dom n’le, a]i f\cut un club al pen-
sionarilor `n Copou, a]i f\cut unul `n
Alexandru, dar la noi c`nd face]i?»”,
la care un b\tr`nel se uit\ pu]in amu -
zant, [tiind parc\ deja ce urmeaz\ [i ̀ [i
]ine privirea fix\ `n fa]\. „Dup\ mul te
osteneli, ce-am promis, asta am f\ cut
[i uita]i clubul”, `ncheie pe un glas
triumf\tor Iacoban, fiind sus]inut de un
val de aplauze, `ns\ printre care se dis -
ting greu c`teva voci mai stinse. „Poa -
te termin\m repede s\ mai prindem
[i noi din pr\jituri.”

Paul ANDRICI

De o lun\ ora[ul a
prins [i mai mult\ cu -

loare. L`ng\ copiii care
v`nd ghiocei [i oamenii
care `mpart Biblii, la uni -
versitate s-au lipit deoda -
t\ afi[e cu chipuri `n ti ne -
rite. Iar `n Pia]a Unirii,
posterul unui candidat i-a
luat fa]a lui Fuego. Tot
de atunci, viitorii parla-
mentari au f\cut febr\
de la c`t au b\t\torit str\ -
zile ie[ene. Apoi au b\ -
tut la u[i care nu se d\ -
deau deschise, pentru a
motiva lumea s\ ias\ la
vot. Al\turi de ei au mers
[i reporterii „Opin i ei
vechi”, care au sim]it pe
pielea lor suflul candida -
]ilor `n ceafa aleg\torilor
`nainte ca ace[tia s\-[i
verse n\duful `n urn\.

~n Senat, cu z`mbetul
lui Mo[ Nicolae

� o v`nz\toare `l `ndeam -
n\ pe Teodor Baconschi
s\ `i lase mai mul te pli-
ante, s\ le dea [i cunos -
cu ]i lor

Str`ngeri de m`ini c\runte
� pentru pensionarii din T\t\ra[i, Sorin Iacoban a
`nfiin]at un club

Rodul de sub 
bradul electoral

� oamenii au auzit po ves -
tea lui Oajdea cu volunta -
rul ca re-a luat b\taie de
la zece USL-i[ti

Pungile aduse `n dub\ ostoiesc nevoile pentru o zi

Electoratul este mul]umit de noua realizare a candidatului USL
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� `nt`lnirile cu publicul s-au desf\[urat `n fa]a icoanelor, la u[a oamenilor sau la
sediul partidelor � cei mai guralivi s-au dovedit a fi b\tr`nii [i muncitorii de pe
[antiere � dup\ un zbucium de 23 de ani, oamenii caut\ acum lini[tea

Intr\ `n biseric\, `[i face cruce [i
`nainteaz\ discret spre altar. S\rut\ i -
coa na, aplec`ndu-se cu tot trupul `n
fa]a acesteia, [i se retrage `ntr-o mar -
gine a l\ca[ului. Azi e Sf`ntul Nico lae,
e ziua lui Vlad Nicolae Nedelcu, cel
mai t`n\r candidat din cursa pentru
Camera Deputa]ilor, membru PP-DD.
La 24 [i ceva de ani, e licen]iat ̀ n eco -
nomie [i drept, [i-a dat masteratul `n
[tiin]e politice [i e asistent universitar la
Universitatea „Petre Andrei”. „Bu-
cur\-i de m`ng`ierea celor ce pl`ng”,
r\sun\ vocea p\rintelui de pere]ii proas -
p\t picta]i a unei biserici din T\t\ ra[i,
iar Vlad ]ine m`inele `mpreunate [i,
din c`nd ̀ n c`nd, ̀ [i rupe din podea pri -
virea smerit\ pentru a-i saluta cu un
z`mbet pe cei ce `l cunosc.

Trecem pe la Biserica Sf. Nico lae
Ciurchi din acela[i Colegiu num\ rul
10 `n care candideaz\ [i, `n fug\, `m -
preun\ cu [oferul Sergiu, ne gr\bim
la emisiunea „Obiectiv electoral”. Ser -

giu studiaz\ psihologia, se cunoa[te
din campania din 2008 cu Vlad [i ̀ mi
poveste[te c\ „dup\ ce au fost rupte
banerele lui Vlad [i s-au lipit altele
pes te, el a decis s\ fac\ campanie din
u[\ `n u[\, iar timp de o zi f\ceam c` te
cel pu]in zece sc\ri”.

De la iconostas la ecran [i
invers

La Antena 1, cu ̀ ndemnul „ALE -
GE ~N}ELEPT” scris cu litere mari
`n partea de jos a ecranului, apare mo -
deratorul emisiunii care poart\ dis cu -
]ia „pur electoral\” cu un t`n\r bru net,
cu pielea alb\ [i o cravat\ de nuan]\
mov. „S`nt t`n\r, am energie, am idei
noi [i pot rezolva problemele”, se au -
de vocea impun\toare a lui Vlad. „De
ce n-a]i plecat [i dumneavoastr\ din
]ar\, `n r`nd cu ceilal]i tineri?”, `l `n trea -
b\ prezentatorul emisiunii, „pentru
c\ am ales s\ lupt”, `i r\spunde can-
didatul imediat, umfl`ndu-[i pieptul. 

Dup\ o jum\tate de or\ `n direct
ne `ntoarcem la Biserica Sf. Nicolae.
Aproape c\ nu mai e loc [i pentru noi.
Dup\ ce se termin\ slujba, se `ntinde
masa, iar p\rintele Sebastian explic\
credincio[ilor cine-i Vlad. B\rba]ii `l
str`ng de m`n\, femeile `l s\rut\ pe un
obraz [i pe altul, `i doresc succes, iar
el le r\spunde de fiecare dat\ c\ „doar
cu ajutorul dumneavoastr\ putem s\
facem s\ fie bine”.

Mi[c`ndu-se spre ie[ire, o femeie
cu obrajii ro[ii ca sfecla, p\rul blond [i
ochii rotunzi `ncercui]i de tu[, `i zice

unei b\bu]e care mergea al\turi „s\
vin\ mai des, `n fiecare duminic\, nu
numai `nainte de alegeri”, iar femeia
`n v`rst\, mic\, g`rbovit\, cu o c\ciu l\
veche de blan\ pe cap `i r\spunde „ba
vine la biseric\ de mic copil, cu mai -
c\-sa, cu buneii mai venea”. Iar la
u[\, cei care au ie[it primii s-au ales cu
c`te o poman\ de sufletul tat\lui [i
bunicului lui Vlad, prenumele c\ ro ra
le poart\.

De pe-o m`n\ pe alta
„}e-am v\zut pe afi[e, m\i Vlad”,

`i zice o femeie `ntinz`ndu-[i m`inile
spre el, „figura te arat\ om cult, s\ [tii”,
mai adaug\ ea, cobor`nd vocea cu un
ton mai jos. La mas\, `n timp ce p\ -
rin tele Sebastian [i `nc\ doi preo]i
citesc pomelnicile, Vlad st\ r\bd\tor
al\turi de ace[tia, ascult`ndu-l cu aten -
]ie pe fiecare b\tr`n care dore[te s\-i
vorbeasc\. O femeie `n v`rst\, scun d\
[i slab\, cu m`inile `ngrijite [i pielea
pe fa]\ `ntins\, av`nd doar c`teva ri duri
pe la col]urile gurii [i ochilor, `l ia de
m`n\ pe t`n\rul candidat [i `i z`m be[ te
„te [tiu prea de mic ca s\ nu te votez,
cine sprijinea babele pe sc\ri la bise -
ri c\? Raaar a[a copii”. 

Printre aplauze, Vlad p\r\se[te ma -
sa de praznic, fiindc\ mai are ast\zi
`nc\ o emisiune, doar c\ la alt canal. Iar
afar\ o b\bu]\ ̀ nfofolit\ ̀ n vreo trei [a -
luri m\ roag\ s\ o ajut c\ nu o ascul t\
m`inile [i nu poate pune `ntr-o saco [\
dou\ pomeni primite la u[a bisericii.
~i ascund pomenile `n saco[a ver zu ie,
iar ea, `n loc de mul]umesc, `mi zice,
tremur`nd de frig, „e, mare treab\,
doar n-am ce ascunde, doar n-am fu -
rat, Doamne m\ iart\!”.

Daniela VORTOLOMEI

Alegerile din u[a bisericii, `n
aburi de poman\

� Vlad ]ine m`inile `mpreunate [i, din c`nd `n c`nd, `[i
rupe din podea pri virea smerit\ pentru a-i saluta cu un
z`mbet pe cei ce `l cunosc

„E mai u[or dac\ `ncepem de
sus”, spune Cristina Nichita `n timp
ce urc\ rapid sc\rile dintr-un bloc din
Alexandru. Este cu mult `naintea
staff-ului care respir\ greu `n urma
ei, sprijinindu-se de balustrad\ la fie -
care pas, iar la ultimul etaj a[tep t\m
c`teva momente ca s\ ne ajung\ din
urm\ [i cei trei membri ai echipei,
o fat\ [i doi b\rba]i. ~nc\rca]i cu pli-
an te, c\ciuli [i [epci cu sigla USL-
ului [i costuma]i `n gecile ro[ii par a
fi ajutoarele lui Mo[ Cr\ciun. „V\
invit\m la vot”, o `nt`mpin\ candi-
data pe o femeie rumen\ `n obraji
dup\ ce aceasta deschide larg u[a.
Aceasta z`mbe[te, mul]ume[te aproa -
pe [optit [i, dup\ ce a[teapt\ s\ des -
chi d\ [i vecinul, `nchide rapid u[a. 

La un etaj mai jos, r\spunde b\ -
t\ilor `n u[a de lemn un b\tr`n. „V\
rog, pofti]i ̀ n\untru”, spune b\r ba tul
a c\rui voce tremur\ u[or. L`ng\ el
apare [i so]ia lui, ̀ ncins\ cu un ca pot.
Din apartament ies rotocoale calde
de abur parfumat care fac pe unul
dintre spiridu[ii `n ro[u s\ `nghit\
`n sec [i s\ duc\, instinctiv, m`na spre

burt\. Sprijinit `n clan]\ cu o m`n\
[i cuprinz`nd femeia de l`ng\ el cu
cealalt\ ̀ [i poveste[te amarul. „Ne-au
furat doamn\ to]i. Se fura [i pe vre -
mea PSD-ului doamn\, dar parc\ mai
pu]in”, spune b\tr`nul cu acela[i tre -
mur `n glas, dar mai tare, mai ap\ -
sat. Cristina Nichita `l lini[te[te pe
b\rbat, `i pune m`na pe um\r [i `l asi -
gur\ c\ `mpreun\ cu ea lucrurile nu
vor mai fi la fel.

„S`nt nec\ji]i [i bolnavi [i nu-i
ajut\ nimeni”, spune candidata `n
timp ce continu\ s\ bat\ [i la alte
apartamente. Zgomotul de pe hol `i
scoate dintr-un apartament pe c`]iva
muncitori murdari de var [i mortar.
Salut\ ridic`ndu-[i [epcile apoi, du p\
ce s`nt [i ei invita]i s\ voteze, se as -
cund iar `n spatele u[ii. „S\ sun s\
le dau [i un pliant”, ̀ ntreab\ fata mi -
cu]\ care `[i arat\ gropi]ele din o braji
la fiecare z`mbet. „Nu, pentru c\ o
s\-[i pun\ m`ncarea pe ele”, spune
candidata categoric. „Nu mi-a pl\ cut
niciodat\ risipa”, continu\ aceasta
[optit, ca [i cum mi-ar `mp\rt\[i un
mic secret. Urm\torul care ne des chi -
de e un b\rbat rotofei. Pe l`ng\ pi -
ci oarele lui `ns\ se `nghesuie un mo -
tan gri ce `ncepe s\ ne priveasc\ se -
nin [i s\ toarc\ rezemat de papucul
str\p`nului s\u. Cristinei Nichita i
se lumineaz\ chipul [i se opre[te din
jocul cu ghemul de blan\ abia dup\
ce Marius, unul din membrii staff-
ului, `i amintesc c\ s`nt `n `nt`r zie re.
Nu mai dureaz\ mult [i timpul pen-
tru vizitele din u[\ `n u[\ se `n che ie.
Nu s-a ajuns peste tot, dar „este timp
[i dup\ alegeri. A[a nu vor crede c\ a[
avea vreun interes, cum poate zic a -
cum”, spune m`ndr\ Cristina Ni chi ta.

Dup\ ce ajungem la sediu `n c` -
te va minute se str`ng [i celelalte e -
chipe de tineri chema]i de pe la li -
ce ele din Ia[i. Unul dintre membrii
staff-ului fuge p`n\ la alimentara din
col] [i se `ntoarce cu un bra] de p`ini.
Se fac senvi[uri `n camera din spa te
[i, pe r`nd, c`te un grup de b\ie]i dis -
pare pentru c`teva minute. C`]iva `n -
t`rzia]i ajung `ns\ dup\ terminarea
pr`nzului a[a c\ li se d\ c`te un bor-
can de zacusc\, apoi s`nt trimi[i iar
pe teren cu c`teva bra]e de pliante.
Dup\ c`teva minute vin ̀ ns\ vreo ze -
ce cutii de pizza, iar dup\ ce se tra ge
perdeaua de la u[\ se las\ lini[tea
`n tot sediul. E timpul ca [i cei mari
s\ m\n`nce.

Andrei MIHAI

„De c`nd eram mic\, mama mea
mi-a zis c\ are o fat\ pe care dac\ o pui
s\ v`nd\ nisip `n de[ert [i ghe]ari es -
chi mo[ilor face pe dracu `n patru [i
tot reu[este ”, `mi zice doamna, pu -
]in trecut\ de 50 de ani l`ng\ care aleg
s\ m\ lipesc `n timp ce mer gem spre
Pia]a Unirii. ~n zece mi nu te a reu [it
s\ `mpart\ 16 pliante din 25, iar to]i
oamenii cu care a vorbit p` n\ acum
„au p\rut sincer `nc`n ta]i”, `mi [op -
te[ te femeia. De[i e sf`r[itul cam-
paniei electorale `n care o sus ]i ne
pe Camelia Bogd\nici, candidat\ la
Colegiul num\rul 8 din par tea Aso -
cia]iei Rom=nia Dreapt\ (ARD), nu
pare obosit\ sau plictisit\ [i e mai
sprinten\ dec`t to]i tinerii sus]i n\ tori
la un loc, care vin `n urma ei agale,

`mp\r]ind materiale electorale cu m`i -
nile ro[ii de frig. Opre[te fiecare om
[i atunci c`nd `i `nm`neaz\ materia lul
ata[eaz\ [i un z`mbet cu care `i a tra ge
mai aproape de candidat ̀ n timp ce le
str`nge m`na sau `i curprinde de du p\
umeri. „Uita]i, aceasta este candida -
ta care vrea s\ v\ reprezinte.”

Doamna Bogd\nici e la fel de
z`mbitoare [i se prezint\ tuturor ca
fiind „ie[eanc\ sut\ la sut\, care v\
vrea binele [i mai ales, v\ vreau mai
s\n\to[i”. Oamenii o cunosc din ve -
dere sau o strig\ de departe „pe doam -
na doctor de la spitalul Spiridon” [i
vin mai aproape s\ `i confirme c\ o
vor vota duminic\. La Funda]ie, zgo-
motul utilajelor acoper\ discu]iile ca -
re se `ncropesc `n fug\ `ntre tre c\ -
tori, iar un muncitor v\z`nd tinerii
`mbr\ca]i cu veste pe care scrie nu -

me le candidatului se apropie [i ̀ [i um -
ple bra]ele de pixuri, brichete [i e[ar -
fe. De jos se ridic\ un altul care d\
din m`n\ a nep\sare atunci c`nd vede
c\ grupul de sus]in\tori se `n dreap t\
spre o b\tr`nic\ pe care ace[tia o s\ -
ru t\ protector pe obraz. „Pe noi nu ne
pup\ nimeni Vasile, vezi?”, spune
`n timp ce revine la locul s\u, pe bor -
dur\.

Ne oprim pentru c`teva clipe c`nd,
dintr-o ma[in\ alb\, coboar\ sprinten
zeci de baloane albastre pe care b\ -
ie ]ii [i fetele care urmeaz\ s\ le dis-
tribuie pe strad\ nu contenesc s\ le
adune. S`nt „pentru tineri [i copii”,
dup\ cum zice doamna doctor ad\ u -
g`nd c\ ̀ n fiecare zi baloanele au avut
cel mai mare succes. De pe geamul
unei b\nci de pe strada P\curari ne
prive[te un b\rbat care deschide u[a

[i ̀ ntreab\ ce partid reprezent\m. „Bi -
ne, cu ARD-ul votez, da]i-mi vreo
do u\ pentru fiic\-mea”, dup\ care
revine la birou a[ez`ndu-le atent s\
nu se sparg\. 

Domnul care o `nso]e[te pe can -
didata Camelia Bogd\nici ne spu ne
c\ „pu]ini candida]i au ales s\ mear -
g\ la pas prin ora[, s\ cunoasc\ lu-
mea”, iar pe l`ng\ noi trece unul din -
tre adversari care prive[te superior
de pe geamul ma[inii `ntreaga ac]iu -
ne. Tinerii din ARD dau m`na cu
cei lal]i care `mpart materiale elec-
torale [i fac schimb amuza]i de si tu -
a]ia pe care o v\d ca fiind „simplu
troc”. Pentru c\ se face tot mai frig,
domnul care st\ mereu l`ng\ doamna
doctor ne opre[te o clip\ [i, `n timp
ce `[i freac\ m`inile, ne spune c\ „e
normal s\ facem campanie, dar de
fapt asta e [i realitatea despre can-
didata noastr\, chiar merit\.”

M\d\lina OLARIU

Chipul de 
dincolo de afi[

� la sediu se str`ng [i
celelalte e chipe de tineri
chema]i de pe la li ce ele
din Ia[i

Ard la minus dou\ grade
� doamna Bogd\nici se prezint\ tuturor ca fiind
„ie[eanc\ sut\ la sut\”

Dezorientat de dreptul de a vota

rezultate anticipate
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Cu efect ̀ nt`rziat, Ordonan]a de
Urgen]\ prin care Guvernul Pon -
ta a spintecat Legea Audio vizua lu  -
lui a `nceput s\ se `ntoarc\ precum
un bumerang asupra legiuitorilor.
S\pt\m`na trecut\, Consiliul Con -
cu ren]ei s-a autosesizat [i a e la bo -
rat un document prin care a preci -
zat c\ dac\ nu va fi modificat acor-
dul de retransmisie prin sa telit al
pos  turilor care s`nt de interes na ]io -
nal, nu va recunoa[te Or do nan ]a.
Astfel, `ntr-un fel, CC pare c\ a `m-
p\cat [i capra [i varza. Pe de o par -
te, posturile Intact, Antena 2, An -
tena 3, Euforia sau GSP TV, vor
re intra `n grila din transmisia prin
sa telit a operatorilor, put`nd fi v\ -
zu te astfel de milioanele de abona]i
ca re, de c`teva luni, nu le mai re cep-
]ionau. Pe de alt\ parte, furnizorii
de servicii TV, cum ar fi RCS&RDS
sau Romtelecom DOL CE, vor pu -
tea s\ reia aceast\ transmisie prin
satelit f\r\ s\ pl\teasc\ cele [apte mi -
lioane de euro cerute de c\tre In tact
pentru drepturile de redifuzarea pe
acea platform\. 

Iar printre recomand\rile reali -
zate de c\tre CC, institu]ia a recla-
mat [i modul `n care noua Or do -
nan ]\ vrea s\ stabileasc\ a[ezarea
posturilor `n grila de programe la
trans  misia prin satelit, prin inter-
me diul decodorului. Ordonan]a sti -
pu leaz\ ca acestea s\ fie aranjate
descresc\tor, dup\ audien]e. Astfel,
canalele cele mai urm\rite se vor
afla primele pe telecomenzile tele-
spectatorilor, iar CC consider\ c\
acest lucru nu este echitabil pentru
posturile TV mici, cu o audien]\ sc\ -
zut\. Ace[tia au propus ca ordinea
s\ fie inversat\, canalele s\ fie aran-
ja te cresc\tor, pentru a `ncuraja a -
ces te televiziuni mai mici s\ reali -
zeze ma teriale media de calitate.

O alt\ neregul\ semnalat\ de
CC face referire la pasajul din Or -
do nan]\ care prevede ca toate pos-
turile transmise s\ aib\ aceea[i cali-
tate a imaginii. Ei justific\ c\ acest
lucru nu este posibil fiindc\ exist\
diferen]e `n ceea ce prive[te perfor-
man]a echipamentului [i, prin ur -
ma re, televiziunile cu aparatur\ mai
veche vor avea [i o transmisie mai
proast\, iar cele cu un aparatur\ per-
formant\ o imagine mai bun\. De
aceea, CC consider\ c\ firma de sa -
 te lit nu trebuie tras\ la r\s pund e re
pentru modul `n care televiziunile
`[i filmeaz\ [i transmit progra me le.

~ns\, chiar dac\ aceste recoman-
d\ri ale Consiliului au fost `n t`m pi  -
nate cu entuziasm de c\tre cei care
con testau deja Ordonan]a, p`  n\ la
urm\, decizia modific\rei a ces te ia
st\ tot ̀ n m`inile Guvernu lui Ponta.

Andrei MIHAI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Acuza]i c\ urmau s\ comit\ aten-
ta  te teroriste pe teritoriul Rom=niei,
doi cet\]eni din Pakistan au fost re ]i -
nu]i s\pt\m`na trecut\ de ofi]erii Ser -
vi ciului Rom=n de Informa]ii (SRI).
Ra mzan Muhammad [i Adeel Mu -
ha mmad vor fi alunga]i din ]ar\ dup\

ce, pe data de 5 decembrie, Curtea de
Apel Bucure[ti i-a declarat persoane
indezirabile din ra]iuni de securitate
na]ional\. Ei nu vor mai avea acces `n
teritoriul ]\rii pe o perioad\ de 15 ani.
„«SRI `n cooperare cu institu]iile din
Sistemul Na]ional pentru Prevenirea [i
Combaterea Terorismului (SNPCT) a
`ntreprins m\suri complexe de docu-
men tare a unor activit\]i preg\titoare
pentru comiterea de ac]iuni teroriste
pe teritoriul Rom=niei `n perioada s\r -
b\ torilor de iarn\ de c\tre o structur\
ex tremist\ afiliat\ Al-Qaeda», a de cla -
rat purt\torul de cuv=nt al SRI, Sorin
Sava” (adev\rul.ro, joi, 6 decembrie).

Cei doi pl\nuiau s\ comit\ atenta te
`n zonele aglomerate din ]ar\, precum
aeroporturile, g\rile sau la metrou. U -
nul dintre ei este specializat `n conce -

pe rea bombelor, iar cel\lalt se ocupa
de recrutarea poten]ialilor terori[ti prin-
tre sus]in\torii structurii Jihadiste.
„«S-a stabilit c\ ace[tia asigurau su -
port pentru desf\[urarea `ntregii o pe -
ra]iuni [i erau considera]i puncte de
spri jin aflate sub coordonare extern\»,
a mai spus Sava” (mediafax.ro, joi, 6
decembrie).

Cet\]enii pakistanezii au ajuns `n
Rom=nia cu mai bine de un an `n ur m\
ca studen]i bursieri la Universitatea
„Lu cian Blaga” (ULB) din Sibiu. „«Ei
au venit cu Erasmus Mundus. Selec]ia
se face la nivel european, selec]ia se
fa  ce [i `n ]\rile gazd\, viza se d\ de la
am basad\», a precizat rectorul ULB
Si biu, Ioan Bondrea.” (mediafax.ro, vi-
neri, 7 decembrie). Rectorul a mai men-
]ionat c\ Ramzan Muhammad este

doctorand la Facultatea de {tiin]e A -
gri cole, Industrie Alimentar\ [i Pro -
tec ]ia Mediului, specializarea A gri -
col-Alimentar, iar Adeel Muhammad
este student la Inginerie. Conducerea
universit\]ii [i colegii studen]ilor s-au
ar\tat surprin[i deoarece cei doi erau
cunoscu]i drept studen]i buni [i care
nu au creat niciodat\ probleme. Deo -
cam dat\ ei au fost lua]i `n custodie
public\ p`n\ c`nd vor sco[i din ]ar\.    

„Din cele 158 de ]\ri, Rom=nia a
fost una din cele 31 care nu a re pre -
zentat nici un risc terorist `ntre 2002-
2011 [i unde amenin]area este perce -
put\ ca fiind foarte sc\zut\” (rtv.net,
vi neri, 7 decembrie). Totu[i, dup\ a ten-
tatele din var\ din Bulgaria, [eicul
Omar Bakri, unul dintre liderii mili-
tan]i islami[ti, spunea despre Ro m= nia
c\ este o ]in]\ legitim\ deorece, la fel
ca Bulgaria, a participat cu trupe `n
r\zboiul din Afganistan. 

Alexandra FILIP

Concuren]a
bate

Ordonan]a

Studen]ii, pericol public
� doi pakistanezi bursieri la Universitatea „Lu cian
Blaga” din Sibiu au fost alunga]i din ]ar\ de SRI 
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„Pove[tile de familie” ale Tea tru -
lui „Ludic” din Ia[i au fost `m pr\[ -
tiate, miercuri sear\, `n sala „Ga u dea -
mus” a Casei de Cultur\ a Stu den ]i -
lor ca un vitraliu izbit de tun. Buc\]i
de via]\ murd\rite cu funingine s-au
despletit odat\ cu gloan]ele r\zboiului
din Serbia. Printre urlete de lupi [i iz -
buc niri de tobe, de sub catifeaua vi [i -
nie a cortinei `[i t`r\[te trupul `ntru e -
va dare Nadejda (Catrinel Constan -
ti nescu), o refugiat\ `n casa unei fa mi -
lii din Kosovo. ~ntre smucituri le ga te
cu fr`nghii negre, ea e ca o mario net\
`n m`inile celor care o trateaz\ ca pe-
un c`ine c\ruia `i arunci ocare [i co -
menzi de rostogolit prin mocirla soci-
et\]ii. Degeaba se zbate, c\ci la]ul nu
se rupe nici c`nd se arunc\ `nspre cele
pa tru z\ri. „Andrei, mam\, treci [i te
spa l\ pe m`ini!”, porunce[te Milena
(Ve ra P=ntea), `mbr\cat\ `ntr-un ha -
lat ro[u cu modele aurii. ~[i ]ine p\rul
bru net prins `n dou\ cozi, care devin
c`rma furiei lui Voin (Ionu] Nacu),
so ]ul s\u, atunci c`nd i se pare c\ „bor -
[ul e prea s\rat, criminalo! Ur\sc bor -
[ul!”. Dup\ orele de joac\ [i `ntre re -
pri zele de ceart\, Andrei (Radu Mi -
hoc) `nva]\ englez\ cu tat\l lui. „Cum
se spune la morm`nt? Z\ greiv. Dar la

r\z boi? Z\ u\r. E f\r\ articol, m\! Ma -
m\, ia uite! Z\ gun!” [i `n sal\ se las\
`ntunericul. 

Se arunc\ to]i `ntr-o spiral\ a g`n -
durilor rostite cu voce tare, se mint c\
tr\iesc minunat, „dar asta nu tre’ s\ ni
se suie la cap” [i pornesc un c`nt rus-
esc pi[cat din muzicu]\ de Voin. Dar
nu e de ajuns pentru ca Andrei s\ se
simt\ fiul unei patrii, a[a c\ pleac\,
„nu se mai poate tr\i aici, nu s`nt bani,
nici oameni nu mai sunt. Au plecat cu
to ]ii”. ~[i ia r\mas bun doar de la Na -
dej da cu care s-a iubit `ntr-o noapte [i
care, acum, [i-l leag\ de suflet cu fr`n -
ghia cu care i-a fost sugrumat\ `ntrea-
ga via]\.  

S\lb\ticie cu por]ile
`nchise

L\s`nd str\zile Serbiei `n urm\,
Teatrul Mic din Chi[in\u schi]eaz\
de   corul dintr-un parc de pe Fifth A ve -
nue, prin spectacolul „The zoo story”.
O banc\ de-un verde `nchis [i un citi-
tor care `[i aprinde pipa. E o duminic\
dup\-amiaz\ [i Peter petrece c`teva cli-
pe `n locul `n care vine mereu pentru a
citi. Din dreapta sa apare Jerry, un a -
pa rent hoinar, care a str\b\tut 65th

Street, dinspre gr\dina zoologic\. A[a
re pet\ obsesiv cu ochii a]inti]i spre o
n\luc\ numai de el v\zut\. „P\re]i un
om cultivat. S`nte]i medic?” `l `n trea -
b\ pe cititorul tulburat de `n dr\z nea la
str\inului. „Nu, dar am citit c`te ce va
`n revista Times. Revista Times e pen -
tru pro[ti!” [i dou\ tuse ` ne c\ cioa se
por nesc odat\ cu fumul r\sfirat din pi -
p\. Jerry, mereu `ntors cu spatele spre
banc\, `i descoase trecutul lui Pe ter ca
de pe un mosor care se `nv`rte la
nesf`r[it. Se plimb\ `n jurul b\ncii, o -
prindu-se la r\stimpuri pentru a-[i ac -
centua vorbele gesticul`nd cu m`i ni le.
~[i poveste[te via]a `ntr-o v`ltoare de
cu vinte, ame]itoare [i delirante. Ca st\  -
p`nit de un demon, `l `mpinge pe Pe -
ter de pe banc\. „Ai totul [i acum vrei

[i banca asta?”. O lupt\ se isc\ `ntre
cei doi, iar Jerry cade cu ochii `nchi[i,
`njunghiat de Peter cu propriul lui
cu]it. Ecoul ultimelor cuvinte ale ce lui
`ntins pe jos se izbe[te de o glin zile din
sal\. „~]i mul]umesc, Peter. Credeam
c\ ai s\ pleci”.

C`nd expir\ lumea 
Joi, sf`r[itul lumii a venit din Spa -

nia, adus de Teatre de Contacte cu
pie sa „Desembre 2012”, pe scena „Ga-
udeamus”. La intrarea `n sal\ au fost o -
ferite m\[ti antipraf `nso]ite de u ra rea
„Happy End of the World” (n.r. sf`r[it
de lume fericit) [i trei profesio ni[ti
`ntr-ale apocalipsei au trecut si multan
printr-un cutremur [i o ploaie de mete-
ori]i. Au `ndemnat spectatorii s\ pro-
cedeze ca ei [i s\-[i ia noti]e, iar atun-
ci c`nd vor fi lovi]i de-un meteo rit, „s\
muri]i f\r\ s\ striga]i sau s\ scoa te]i
vreun sunet”.

Sub p`lp`irile unui bec, trei prie teni,
singurii supravie]uitori `n urma cata-
clismului, tr\iesc de-o s\pt\m`n\ `ntr-
un refugiu atomic. S`nt nevoi]i s\ `[i
`mpart\ obsesiile, dozele de nebu ni e [i
fric\. Trebuie s\ `nve]e ce `n seamn\ li -
mi t\rile, iar atunci c`nd proviziile s`nt
pe terminate, `[i desemneaz\ candidat-
ul care s\ ias\ `n lume dup\ hran\ [i a -
p\. Un mieunat scurt `i scoate din cas-
cada de vorbe rostite pe ner\suflate.
~[i pironesc privirile spre col]ul din st`n-

ga [i se arunc\ `ntr-o v`n\toare haotic\
`n care pu[ca este `nlocuit\ cu o m\ tu -
r\. ~ncerc`nd s\-[i exprime de za m\ gi -
rea pe limba publicului, unul din ei re -
gre t\ prada care „s-a sc\pat!” din m`i -
nile lor.

Printre momentele incolore `n ca -
re monotonia alunec\ `nspre depresie,
ritmul melodiei „Girls just wanna have
fun” se strecoar\ ca un stimul electric
`n `nc\pere. Veselia ia sf`r[it, `ns\, a -
tunci c`nd din buzunarul unuia se aude
un clinchet de telefon. „Exist\ su pra -
vie ]uitori `n capital\!”, r\sun\ `n sal\
vocea precipitat\ a celui care `ncearc\
s\ deslu[easc\ vorbele de la celalalt
cap\t al firului. Cum din pricina sem-
na  lului slab nu reu[esc s\ ̀ nchege o con-
versa]ie, decid s\ plece, unul c`te u nul,
`n c\utarea altor semeni, ca s\ duc\
sf`r [itul lumii mai departe.

Pe scen\, actorii care [i-au jucat
per sonajele pe degete au legat cu pan-
gli c\ ro[ie s\rb\toarea  teatrului ludic.
Au despachetat ecoul festivalului din
cutiile cu pove[ti [i cu scenarii m`z g` -
li te, care, rostite `n fa]a publicului au
prins bucle caligrafice. C\ au r`s la u -
ni son sau [i-au `ncordat privirile `n -
cerc`nd s\ prind\ firul pieselor, spec -
ta torii au fost p\rta[i la o alegorie de
re plici cuv`ntate c`nd grav [i smerit,
c`nd t\ios [i r\spicat. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Trei prieteni s`nt nevoi]i s\ `[i `mpart\ obsesiile dup\ un cataclism

La cea de-a V-a edi]ie
a Festivalului Zilele

Teatrului Ludic, trupe
na]ionale [i interna ]io -
nale din [apte ]\ri [i-au
chemat spectatorii pe
colinele Ia[ului. ~ntre 4-8
decembrie, actorii au
dat glas s\lilor de tea -
tru, `nviind sub reflec -
toa   re egouri vulcanice
[i impun\toare sau su -
pu se [i loiale `n 30 de
spectacole. Au fost pe
r`nd hoinari, refugia]i,
fii, prieteni [i du[mani
[i-au fr\m`ntat `n c`teva
zile, `n român\, en gle -
z\, spaniol\ sau ceh\,
scene cu ml\dieri
deopotriv\ tragice [i
umoristice.

De zilele lui, Ludicul 
a aruncat 30 de m\[ti

� firma de sa te lit nu tre-
buie tras\ la r\s pund e re
pentru modul `n care
televiziunile `[i filmeaz\
[i transmit progra me le

� joi, sf`r[itul lumii a
venit din Spa nia, adus de
Teatre de Contacte cu
pie sa „Desembre 2012”
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Ziare pe p`ine

Cum se sub]iaz\ r\bojul gazetarilor
� presa a ajuns at`t de s\rac\ `ntr-un stat care nu
pune valoare pe libertatea de exprimare

„Acum c`]iva ani, a[ fi acceptat s\
scriu orice, numai s\ m\ angajeze ci ne -
va”. B\rbatul din fa]a mea nu este nici
tic\los, nici s\lbatic. Este t`n\r, dar nu
„boboc”, a trecut prin via]\ cu pieptul
înainte [i nu s-a sfiit de munc\. Nu mai
c\ a ajuns la concluzia c\ nici [coala
nu-l ajut\, nici mintea nu-l ajut\, iar
coloana vertebral\ mai degrab\ îl în cur -
c\ dac\ î[i caut\ un loc în pres\.

Spune c\ acum e mai selectiv, nu
mai g`nde[te a[a. Are o pozi]ie de con -
ducere într-o redac]ie, are oameni în
subordine, a[teapt\ de la ei performan -
]\. Dau din cap ca da, dar nu-l cred.

Sau nu de tot. Nu pentru c\ îl [tiu de
mincinos – ci pentru c\ am convin-
gerea c\ nu exist\ drum de întreag\ în -
toarcere de la „a[ fi scris orice”. C\
ceva din f\ptura unui jurnalist moare
atunci c`nd decide c\ poate face me se -
ria în orce condi]ii.

Nu-l judec pe b\rbatul din fa]a mea,
a[a cum nu i-am judecat nici pe cei –
mul]i – care, înaintea lui, mi-au m\r -
tu rist c\ fac meseria cu ru[ine. Pentru
c\ trebuie s\ ]in\ pe ecran o emisie de
dou\ ore zilnic cu un singur reporter [i
un cameraman – [i-atunci filmeaz\ ori -
ce. Sau un site (numit „ziar online” du -
p\ ce edi]ia tip\rit\ a fost închis\ de
pe o zi pe alta) cu un singur om („Ia
[i tu chestii de pe net, ce mare br`n -
z\?”). Sau pentru c\ nu [i-au mai
v\zut salariile de [ase luni [i continu\
s\ mearg\ la redac]ie pentru c\ angaja -
torii de abia a[teapt\ s\-i vad\ plec`nd
de bun\ voie, caz în care nu le vor mai
da vreun ban vreodat\.

Cum a ajuns presa român\ at`t de
s\rac\ [tim. O pia]\ supra-aglomerat\,
populat\ de ziare [i radiouri [i televi -
ziuni folosite ca instrumente de influen -
]\ politic\, nu ca agen]i ai interesului
public. Un stat care nu pune mare va -
loare pe libertate de exprimare [i care
taxeaz\ jurnalismul ca pe c`rna]i (ba
aceia înc\ mai pot aspira la statutul

de „m\rfuri de strict\ necesitate”). F\ -
c\tori de c`rna]i (sau echivalentul) ca -
re se lanseaz\ pe pia]a de mass media
f\r\ o minim\ cunoa[tere a acesteia [i
care, la r`ndul lor, trateaz\ jurnalismul
[i jurnali[tii ca pe c`rna]i. Jurnali[ti
care s`nt considera]i – [i se consider\
– piese de schimb de unic\ folosin]\
(„Nu-]i convine? O sut\ ca tine la
poart\, s\-]i ia locul...”).

Dar cum a ajuns presa român\ de
ocar\, [tim? Ne întreb\m de ce lumea
nu-i mai prive[te pe jurnali[ti cu
respect [i încredere? Pentru – doar
pentru – c\ li s-a spus c\ „jurnali[tii
s`nt tonomate”? Doar pentru c\ li s-a
spus c\ s`nt „slugi la mogul”? Sau
pentru c\, în timp, consumatorii de
pres\ au v\zut cu ochii lor cum scade
ca litatea jurnalismului? Cum se ml\ die
unele condeie dup\ cum curge muzi-
ca? Cum ei, „cet\]enii”, „românii”, „oa -
menii” – cum li se zice pe la televiziu ni

– conteaz\ din ce în ce mai pu]in [i c\
mizele b\t\liilor duse de jurnali[ti s`nt
în alt\ parte?

Presa nu poate fi mai bun\ dec`t
societatea în care func]ioneaz\, se spu -
ne. Eu cred c\ poate, atunci c`nd agen -
da media se apropie de agenda ce t\ ]ea -
nului, c`nd acesta î[i reg\se[te în ma -
te rialul de pres\ problemele [i r\s pun-
suri la ele. Jurnali[tii buni s`nt rari – [i
]in la pre]ul lor. {i, dac\ nu-[i g\sesc
locul sau recunoa[terea, se b\jenesc
în meserii înrudite. R\m`n aceia care,
de voie sau de nevoie, scriu „orice”
ca s\ r\m`n\ în breasl\.  Nu judec pe

nimeni. Dar dac\ ar fi s\ judec pe
cineva, i-a[ judeca pe cei care [i-au
asumat ceea ce se nume[te [i în direc-
tivele europene, „r\spunderea edito-
rial\”. Ei s`nt cei care dicteaz\ temele
[i pre]urile [i care înlocuiesc, treptat,
jurnali[tii cu piese de schimb, din ce
în ce mai ieftine, din ce în ce mai pu -
]in fiabile. {i atunci c`nd comanzi de
doi bani jurnalism, de ce s\ te miri c\
prime[ti jurnalism de doi bani?

Ioana Av\dani este director al
Centrului pentru Jurnalism

Independent

~n presa scris\ din Ro mâ -
nia nu mai este loc pen-

tru Geo Bogza. A fost tri -
mis, la pachet cu Bru nea-
Fox, la conferin]e de pre -
s\ p`n\ c`nd a ui tat de tot
drumul spre Mizil. A fost
pus `n fa]a ma[inii de
scris digitale [i i s-a spus
s\ scrie despre marinari,
copilo]i, g\le]i electorale,
puciuri [i revolu]ii p`n\
c`nd s-a sc`rbit. Str`n[i cu
patentul de-un patron ca -
re `n ]e lege fenomenul pre-
sei scrise a[a cum o gos -
po din\ se pricepe la fot-
bal, jurnali[tii care `nc\-[i
mai m\n`nc\ p`inea din
num\rul de ziare v`ndute
se zbat `ntre pasiunea de
a r\m`ne [i dorin]a de a
se stinge.

Ioana AV|DANI

De doi bani, jurnalism
� oamenii de pres\ buni s`nt rari [i dac\ nu-[i g\sesc
locul sau recunoa[terea, se b\jenesc în meserii înrudite

Nu de ieri [i nici de azi, lupta din -
tre patronat [i jurnali[ti a fost aprig\, iar
asta a fragmentat breasla, ba chiar a
dus la sc\derea calit\]ii. Interesele pa -
tronilor vor coincide rareori cu ale ga -
zetarilor, iar miza e banul, deci una
financiar\. Tocmai de aceea presa
scris\ din Rom=nia s-a pr\bu[it spec -
taculos. ~n primul r`nd pe diferende
profesionale, apoi din cauze financia -
re. Angajatorul `ncearc\ s\ ob]in\
mult cu bani pu]ini, iar jurnalistului,
c`nd `i ajunge cu]itul la os, `ncepe s\
trag\ m`]a de coad\. Apoi apar con-
cedierile, pentru c\ ziarul nu poate pro -
duce pentru scoaterea cheltuie li lor, po -
veste veche, iar sponsorii nu se `n -

ghe suiesc s\ investeasc\ `ntr-un pro -
dus f\r\ for]\. Primele r`nduri par a
fi haotice, dar, puse cap la cap, ne
aduc ̀ n fa]a adev\ratei lupte dintre ce -
le dou\ entit\]i care controleaz\ pre -
sa: patronul [i ziaristul. 

Pa[ii spre falimentul unei publi-
ca ]ii `ncep cu momentul `n care pa -
tro nul simte c\ este ziarist, a[a c\ d\
indica]ii, at`t cum trebuie scris un text,
c`t [i ce s\ con]in\ sau s\ NU con ]i -
n\. Din acel moment, `n jurul fi nan ]a -
torului r\m`n doar oamenii care pot
face pres\ `n fa]a angajatorului, care
accept\ umili orice sarcin\ ingrat\ [i
care iau cuvintele [efului ca pe ex -
tra se din Biblie. Atunci juc\ria s-a
stricat, dac\ deja nu pornise la drum
defect\ din cauza numelui celui care
asigura finan]area gazetei. {i de aceea
avem `nc\ `n Rom=nia o groaz\ de
ziare slabe, gazete `n care nimeni nu
mai are ̀ ncredere. Odat\ pierdut\ cre -
dibilitatea, publica]ia nu mai are for -

]\, nu mai este un fruct dorit de publi -
citari, iar urmarea e picajul financiar
care agraveaz\ rela]ia dintre angaja-
torul ce-[i pl\te[te salaria]ii doar c`nd
mai c`[tig\ o m`n\ bun\ la poker sau
la table, ori face o afacere bun\ cu sta -
tul. Avem exemple nenum\rate, dar
nu are rost s\ irosim spa]iul pentru a
`n[ira ni[te personaje care n-au f\cut
dec`t s\ ajute presa `n drumul spre
groap\, dupa ce au urcat-o pe tram-
bulin\ [i-au pus-o s\ sar\ `n topul
institu]iilor corupte din Rom=nia. 

Care este solu]ia? Una de avarie
este apelarea la sindicat, atunci c`nd
pa tronul `[i `ncalc\ atribu]iile, atun-
ci c`nd `ncalc\ regulat contractul co -
lec tiv de munc\ la nivel mass me dia.
Din p\cate, procesele dureaz\ ani `n -
tregi, iar ziaristul trebuie s\ m\n`n ce.
De aceea `nghite cam tot, se umi le[ te,
`[i dezonoreaz\ profesia [i o aduce
la stadiul de pres\ pentru finan]ator.
Criza i-a `nr\it [i mai mult pe pa tro ni,
care v\d ̀ n asta o oportunitate de sub -
jugarea a gazetarilor, prin[i `n plasa,
mai exact `ntre executarea ordinelor
[i somaj. Uneori nici coco[area nu es -
te suficient\ pentru c\ patronul `[i d\
seama c\ poate `nt`rzia cu lunile la
plata salariilor. Motivul? Ziari[tii nu
au unde s\ se mai duc\. Pia]a e din
ce ̀ n ce mai mic\, iar riscul de a o lua
de la cap\t este maxim. Atunci pre-
fer\ s\ a[tepte. {i, din compromis `n
compromis, rela]ia dintre patronat [i
angaja]ii din pres\ a ajuns una simi-
lar\ cu cea de pe planta]iile `n care
st\p`nii puteau face orice cu sclavii
lor, f\r\ a fi tra[i la r\spundere. Situa -
]ia este una trist\ [i cu o singur\ ie [i -
re pentru cei care `nc\ [i-au p\strat
coloana vertebral\: migrarea spre on -
line [i deschidere unui ziar propriu.
Totul pe Internet. Apoi ei vor fi pa -
tro nii [i poate succesul pe care-l pot
avea nu le va lua min]ile s\ devin\
ceea ce au ur`t cel mai mult.

Tiberiu Lovin este jurnalist [i
editor al site-ului reportervirtual.ro

Tiberiu LOVIN
Presa este fragmentat\

de lupta dintre patronat
[i jurnali[ti

� o solu]ie este apelarea
la sindicat, dar procesele
dureaz\ ani [i gazetarul
trebuie s\ m\n`nce

De ce am renun]at s\ scriu la ziare?

S\ri]i, subiectul e comand\ de susS\ri]i, subiectul e comand\ de sus
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OPINIA DE LA CENTRU

Acum 11 ani pe vremea aceasta
aveam s\ traversez una dintre cele mai
triste S\rb\tori. Aveam 19 ani [i tocmai
„petrecusem” primul mare e[ec din via -
]a mea – picasem examenul la Aca de -
mia de Poli]ie. ~mi aduc aminte zilele
to ride de var\, tramvaiul 41 (care lea g\
Ghencea de Zona de nord a Bucu re[ -
tiului), burdu[it de oameni [i transpi-
rat p`n\ la fr`ne, controalele abuzive [i
bu levardul din fa]a Academiei, care ur la
de lume. Femei, b\rba]i, copii, ames te -
ca]i, unii peste al]ii, agita]i, `n fream\t,
c` ini care l\trau, terase pline de pahare
goale, ma[ini urcate pe trotuar, trotua -
re topite de c\ldur\. C\ldura `nghi]ea to -
tul `n aburi `ncin[i. {i peste to]i, vii to rii
poli]i[ti ̀ n uniform\ care a[teptau cu ne-
r\bdare s\ se deschid\ por]ile unit\]ii [i
s\ treac\ prima prob\ de examinare – cea
medical\. ~ngr\m\di]i ̀ n fa]a gardului de
s`rm\, ca p\duchii pe singura bucat\
us cat\ din pijamaua unui pu[caria[ din
Siberia.

~n\untru– cear[afuri albe, o sal\ de
sport at`t de mic\ [i totu[i at`t de `n c\ p\ -

toare pentru grupuri de 120 de viitori
b\rba]i. To]i goi. F\r\ haine. F\r\ m`n -
drie. Cu ru[inea `n c\u[ul palmelor `m -
preunate `n fa]a unor asistente rigide,
tinere [i nu foarte timide. Genu fle xi uni
p`n\ la epuizare. T\lpi f\r\ platfus. Ter -
meni medicali inexplicabili. {i mul]i,
foar te mul]i obraji `nro[i]i. {i tinere ado -
lescente, devenite ̀ ntr-o jum\tate de or\,
dintr-o mare eroare medical\, femei.

A doua zi. O alt\ examinare. Cea fi -
zic\. ~n tufele din fa]a Academiei mi roa -
se a mentol. N\rile se desfac de la at` ta
crem\ `ntins\ pe mu[chii [i fesele vii to -
rilor ofi]eri. Bara de trac]iuni pare at`t de
sus. Antrenorul de sport num\r\ `n doi
peri mi[c\rile. Suta de metri de vitez\
pa re mai lung\. Proba de rezisten]\ nu se
mai termin\. Mi-a spus taic\-miu – B\i,
c`nd nu mai po]i, scutur\ m`inile. Timp
de un an de zile le-am scuturat [i am ̀ n -
ghi]it sudoarea uneori iute, alteori s\ -
ra t\. ~n zadar. Un gras de 140 de kg a
scos un timp mai bun la alergare dec`t
mine. ~n timp ce f\ceam ultima turnan -
t\, taic\-su a[tepta `n fa]\ cu cheile unui

Cielo Daewoo nou nou]. Maic\-mea ci -
tea acatiste. Pe tata `l auzeam url`nd –
M`inile, b\\\\\! Scutur\ m`inile!

Gramatica apoi a trecut u[or. Fran -
ceza la fel. Istoria mi-a pus capac, a zis
proful la care f\cusem medita]ii. Mul te
note de subsol [i un amestec de ghini on
asezonat cu ne[ans\. Combina]ia fa ta l\.
Am fost primul de sub linie, la o concu -
ren]\ de 15.5 pe loc. Nu [tiu nici acum de
unde vine procentul acela de 0.5. Dar
[tiu c\ mai trebuia s\ r\spund corect la
doar trei ̀ ntreb\ri ca s\ am acum m\ car
dou\ stele pe um\r. Nu a fost s\ fie. ~n
drum spre cas\ am jurat s\ ̀ nv\] mai mult

[i mai bine [i anul urm\tor s\ m\ „`n -
rolez”. Ghinion. Am fost al pa tru lea
sub linie.

Dar am continuat s\-mi scutur m`i -
nile. O fac [i acum. Poate mai des ca ni -
ciodat\. Pentru c\ simt c\ cei 11 ani s-au
scurs. Eu fac `n continuare trac]iuni la
bar\. Proful de sport num\r\ `n reluare
mi[c\rile mele. {i grasul e tot ̀ n fa]\, cu
tac’su care r`nje[te t`mp. Mama cite[te
aca tiste. Tata urla s\-mi scutur m`i ni le.
„Hai c\ po]i! Trebuie s\ po]i!”

Andrei CIURCANU

14

E mar]i, o zi frumoas\ de 4 de cem -
brie, iar doi prezentatori de la un post
de radio din Sydney se decid s\ fac\ o
fars\ care se anun]a a fi comic\ [i ha -
ioa s\. Î[i schimb\ vocile pe loc, de-]i
vine s\ juri c\ au înghi]it câte o lingu -
r\ [i, echipa]i ca atare, dau un telefon la
spitalul londonez în care este interna -
t\ ducesa de Cambridge, viitoare ma-
m\, pentru a afla detalii despre starea ei
de s\n\tate. S`nt aproape convin[i c\
vor da chix, dar încearc\. Urmeaz\ o
con versa]ie dr\gu]\ dintre a[a-zisa re -
gina Elisabeta cu o asistent\ emo ]io -
nat\ ca o mireas\ în pragul altarului. În
fundal se mai aud un l\trat de câine de
ras\ [i bomb\nelile prin]ului Char les,
astfel înc`t angajatei nu-i trece nici o
secund\ prin minte c\ informa]iile
of e rite ajung în pres\, nu în vreo oda ie
regal\. 

Înregistrarea circul\ de nebun\ pe
Internet, de[i [tirile nu prea curg pe
bur ]ile plate ale televizoarelor [i, în
timp ce unii chicotesc de reu[ita tran -
sformare a celor doi animatori, di rec-
torul spitalului ia ap\rarea femeii în
public, sus]in`nd c\ ea nu a fost in stru -
it\ s\ fac\ fa]\ glumelor unor jurna -
li[ti. Nimeni îns\ nu [tie ce se petrece în
sufletul ei. În cea de-a treia zi de la in -
cident, asistenta medical\ se sinuci de.
Tam-nisam, f\r\ nici o scrisoare, f\r\
vreun alt motiv aparent al gestului s\u.
Doi copii r\m`n f\r\ mam\.

Internetul bubuie. Oamenii îi în -
jur\ pe cei doi prezentatori, îi vor mor]i
sau închi[i, le bombardeaz\ cu bles -
teme profilurile de Twitter [i Face -

book [i pl`ng de mila femeii. Se
creeaz\ un h\u între cei care iau par -
tea a[a-zi[ilor vinova]i [i publicul pen-
tru care farsa este un motiv ideal
pen tru a închide postul de radio cu an -
tecente similare. O disput\ major\ în -
tre avoca]i [i reprezentan]i ai organiza -
]iilor media pe de o parte [i jurnali[ti sau
psihologi pe de alt\ parte. 

În tot acest vacarm cyber-mediatic,
mii de întreb\ri etice r\m`n suspen da -
te în aer. Sunt într-adev\r cei doi jurna -
li[ti vinova]i de sinuciderea femeii [i,
da c\ da, cum pot fi sanc]iona]i, din mo -
ment ce nu exist\ un cadru legal care s\
interzic\ asemenea practici? Este
sinuciderea o consecin]\ direct\ a ac ]iu -
nii lor ori e o urmare a unui complex
mult extins de factori? C`t de departe
pu tem merge de dragul audien]elor [i a
punctelor de rating?

Dilema nu va fi rezolvat\. Ne no -
ro cirea a avut loc [i a l\sat în urma ei
gra ve probleme deontologice [i im po -
sibilitatea de a te pozi]iona de-o par -
te sau de alta a baricadei. Argu men -
te le sunt insuficiente [i în umbra lor se
contureaz\ o zon\ gri, neprev\zut\ în
vreun cod etic al meseriei acesteia sau
al oric\rei alteia. E r\ul uman cel mai
fe roce, cel neinten]ionat [i indirect,
vechi de când lumea, care-[i face treaba
cu precizia unui ceas elve]ian. R\ul
a cesta meschin care atac\ deopotriv\
victima [i vinovatul. De el nu vom
sc\pa niciodat\.

Lina VDOVÎI

Lina VDOV~I este 
redactor la „Televiziunea
Român\”

Unii r`d, al]ii mor

Niciodat\ nu po]i s\ împar]i oa -
me nii în alb [i negru. S\ fii categoric
cînd vine vorba de natura uman\ es te
un gest al naibii de stupid [i ieftin, e ca
[i cum ]i-ai ordona via]a în func]ie
de zodia sub care te-ai n\scut. Nici -
cînd nu am întîlnit oameni mai cate-
go rici [i cu o judecat\ atît de necondi -
]ionat\ ca-n politica ]\rii noastre. F\ -
r\ îndoial\, f\r\ dram de nesiguran]\
în vocea lor, ace[ti corifei ai demo cra -
]iei ne-au zis, ani la rînd, cum arat\
dreptatea, în caz c-o vom întîlni vreo -
dat\ pe strad\. Nu ne-au zis [i ce s\ fa -
cem cu ea. 

Toat\ lumea spune c\, de cîteva
luni, ne tot afl\m la marginea pr\ pa s -
tiei, iar acum este momentul s\ ne
de cidem care ne va fi viitorul. Sin -
cer, de cînd ne-am format ca stat, tot
ne-am aflat pe marginea pr\pastiei [i
înc\ n-am dat cu fundul de groap\.
Sînt oameni care, în astfel de vremuri,
au preferat s\ dea foc patului lui Pro -
cust [i s\-[i vad\ de via]\ uitîndu-se
în cealalt\ direc]ie. Vasile Paras chiv
este unul dintre ace[ti oameni; di si -
dent român [i om de rînd, în 1968 el
a anun]at c\ se retrage din Partidul
Co munist pentru c\ sim]ea c\ parti -
dul nu-i mai reprezint\ interesele. Un
an mai tîrziu, el este arestat [i inter-
nat la un spital de psihiatrie. Nu s-a
astîmp\rat [i [i-a continuat mica di si -
den]\, în 1971, a fost din nou internat,
acela[i lucru s-a întîmplat [i cinci ani
mai tîrziu.

A fost considerat nebun, el tre-
buia s\ fie un nebun, pentru cei din
Se curitate. Cine putea s\ spun\ c\
PCR nu ar\ta calea cea bun\? A fost
r\pit, b\tut, chinuit, internat [i h\r ]u it,
îns\ el n-a renun]at la visul lui: voia
s\ înfiin]eze primul sindicat liber din
România. Dup\ c\derea comunismu -
lui, voia s\-[i fac\ dreptate [i i-a dat în
judecat\ pe cî]iva dintre procurorii [i
tor ]ionarii care s-au ocupat de cazul
lui. În 2008, statul a acordat Neîn ce -
pe rea Urm\rii Penale. Într-un alt pro -
ces, în care cerea desp\gubiri statu-
lui, Curtea Suprem\ i-a respins ce re -
rea. Traian B\sescu i-a oferit o dis-
tin c]ie, pe care el a refuzat-o, în tru cît
nu s-a sim]it îndrept\]it, la aproape 20
de ani de la Revolu]ie. Era un ne bun,
spunea Alina Mungiu Pippidi în ne -
crologul pe care i l-a scris. „Aceast\
form\ de nebunie, din p\cate, nu e con -
tagioas\! Nu a murit înc\ nimeni la
noi c\ s-a contaminat de puterea exem -
plului”, continua ea. 

În nici un caz s\ nu ne compa -
r\m cu drama [i dîrzenia de care a dat
dovad\ acest om. N-a[ vrea nici s\
com par\m România de azi cu cea din
anii ’70; Vasile Paraschiv este o pil -
d\ de unde fiecare trebuie s\-[i trag\
în v\ ]\turile de care are nevoie. S\ nu
d\m vina pe sistem [i pe politicieni
pentru c\ ne-au min]it.

George GURESCU

Pilda lui Vasile P. 
Hai-hui la kilometrul 0

Vii to rii poli]i[ti a[teapt\ dechiderea unit\]ii

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Andrei CIURCANU este
reporter la postul de 
televiziune „Antena 3”

Cu r\d\cini `n .md

� se creeaz\ un h\u între cei care iau par tea vino-
va]ilor [i publicul pen tru care farsa este un motiv
pen tru a închide postul de radio

Ionela S|VESCU este 
redactor la „Evenimentul
Zilei”

Un nor de fum pe scen\ [i-
apa re acest copil al muzicii. Sala
Palatului din Bucure[ti e pre g\ -
tit\. Afar\ s-a încheiat specula cu
bilete, at`t de mul]i fani are Fue -
go. S-au dat br`nci [i s-a intrat cu
greu, pentru c\ e un spectacol
ma re, cu bodyguarzi la u[\. 

S`nt buchete de flori peste
tot, în co [u le]e sau prinse în fun -
de, [i m`ini ridicate, iar de sub nor
iese, într-o hain\ neagr\ cu sclipi-
ci auriu, pri mul colind\tor al ]\ -
rii. E un pu blic cald. Nimeni nu-l
poate opri s\ aplaude [i s\ sus-
pine, s\ trimi t\ bezele [i s\ flutu -
re h`rtii pe care stau scrise dec la -
ra ]ii eterne: „Fue go, Neam]ul e cu
tine!”, „Clujul e aici!”. Fuego a
preg\tit, în mo da concertelor de
Cr\ciun, un show incendiar. A
pl\ tit lumea [i 200 de lei s\ prin -
d\ loc în primul r`nd, s\ suspine
ochi în ochi cu artistul.

Au fost efecte speciale, lu -
mi ni [i umbre, imagini cu co paci
înflori]i, m\ri, r`uri [i fete care
pl`ng de dor. „A[a cum mie îmi
pla ce s\-i spun, o avem aici, în
a ceast\ sear\, pe regina mam\”, a
apucat s\ spun\ Fuego, c\ din pri -
mul r`nd au ]`[nit vreo patru
doam ne, cu m`inile pline de cri -
zan teme [i pupici pe buze.

Nu l-au l\sat p`n\ nu i-au în -
ro[it obrajii [i s-au ag\]at de g` tul
lui p`n\ c`nd, pe scen\, a intrat
regina. Re gi na Irina face play-
back. Se clatin\ pe tocuri [i pare
obosit\. Fuego nu o las\. Cere a -
plauze [i lumea se isterizeaz\,
iar îmbulzindu-se spre scen\, s\-i
pupe [i s\-i ating\. Da, în c`ntec
împodobesc [i bradul [i sala toa -
t\ e un fream\t. 

Pe scen\ urc\ [i regele Ghe or -
ghe Turda. „Am reîntregit fa mi -
lia!”, murmur\ gazda [i publi -
cul e din nou în extaz. O voce din
fundal d\ de [tire: „Fuego este
sac ralizat. În Republica Mol do -
va, el a fost numit Artist al Po po -
rului. C`ntecele lui ne-au atins
ini mile [i ne-au bucurat suf le te le.
La concertele lui vin mii [i mii de
oameni”. Un pic de somn a pus
Fuego în spectacolul \sta, pentru
c\, din loc în loc, lumea mo]\ie. 

Se ia o pauz\. În foaier, se
fu meaz\ [i se m\n`nc\ popcorn.
Se v`nd afi[e cu Artistul Popo ru -
lui [i CD-uri cu Irina Loghin [i
se strig\ ca la pia]\ c\ „ultimul
al bum al lui Fuego” a fost lan sat
[i este printre noi. Sala se um ple
iar. Artistul e acoperit iar de fum
[i de sclipici. Abia acum mul ]u -
me[ te pentru el Doinei Levin tza
care e undeva prin sal\. Vocea
[op tit\ pe fundal s-aude iar: „Fue -
go a venit pe lume s\ c`nte [i s\ v\
cunoasc\!”.

Ionela S|VESCU

Editorial, tura de noapte 

Artistul
� de sub nor iese, într-o
hain\ neagr\ cu sclipici
auriu, pri mul colind\tor
al ]\ rii

Andreea ARCHIP, 
Dana BALAN, 
Oana BALAN, 
Alina B|ISAN, 
Andrei CIURCANU, 
Florentina CIUVERCA, 
Anastasia CONDRUC

Ionu] FANTAZIU, 
George GURESCU,
Diana IABRA{U,
Liviu IOLU, 
Roxana LUPU,
Nicoleta NASTASE, 
Vlad ODOBESCU, 

Diana ROTARU,
Ionela S|VESCU,
Paula SC~NTEIANU,
Andrei UDI{TEANU, 
Lina VDOV~I

SENIORI
EDITORI:
»

B\, c`nd nu mai po]i, 
scutur\ m`inile!

� un an de zile am `n ghi]it sudoarea uneori iute, alteori
s\rat\

� toat\ lumea spune c\, de cîteva luni, ne tot afl\m
la marginea pr\ pa s tiei, iar acum este momentul s\ ne
decidem care ne va fi viitorul



MOZAIC 15
O

pinia veche — N
r. 444 — 10  - 16 decem

brie 2012

Evenimentul
s\pt\m`nii

Premiera spectacolului Tro -
ienele, parte din Trilogia antic\,
`n regia lui Andrei {erban va
avea loc joi, 13 decembrie, `n ce -
p`nd cu ora 18.30 `n Sala Ma re a
Teatrului Na]ional Ia[i.

Pre]ul unui bilet este de 40 de
lei.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

Dup\ o pauz\ de cinci ani, brita -
nicii de la Antimatter au venit cu cel
de-al cincilea lor album, ce repre zin t\
un r\sf\] pentru fanii care au avut de
a[ teptat at`ta timp. ~ns\ cum este nor-
mal pentru o forma]ie mai pu]in cu -
nos cut\, [i din lipsa de fonduri, ace[ -
tia au avut mult timp s\ contemple la
con ]inut. „Fear of a Unique Identity”
(n.r.: Frica de o identitate unic\) nu-i
genul de album care s\ provoace re -
ac]ii imediate, cu prezen]\ zilnic\ `n
to purile radio sau cu v`nz\ri mai mul -
te dec`t num\rul de secunde al u nui
an. Ci e mai degrab\ asem\n\tor cu
un vin bun, `ngropat sub p\ m`nt, gata
s\ ias\ de acolo abia peste vreo zece
ani.

Paranova, melodia care des chi de
com pila]ia dovede[te c\ trupa nu-i in -
teresat\ neap\rat de melancolie, dup\
cum se [i recomand\, ci mai de gra b\,
practic\ o form\ de rock progre siv, cu
a cor duri de chitar\ solide. Aceea [i pie -
s\ ne face cunoscut faptul c\ „atunci
c`nd scena e pus\, linia e de senat\, cor -
tinele-s sus, becurile a prin se s`nt aprin -
se, iar tu e[ti singur”. 

Cea mai accesibil\ melodie este
„Uniformed & Black”, `n care tris te -
]ea forma]iei este ascuns\ de boxele ̀ n-
dr\zne]e [i sunetele acustice. De cea -
lalt\ parte, „A place in the Sun” e un
epi log al albumului, solistul fiind prins
`ntr-un ora[ impersonal, din care a -
cesta nu poate evada.

Singura parte proast\ a compila -
]i ei este c\ are doar nou\ piese noi [i
proas pete, restul p`n\ la 15 fiind com-
pletate de remixuri, care de[i nu s`nt

slabe, parc\ ai renun]a la ele pentru
m\ car o compozi]ie ̀ n plus. {i chiar da -
c\ majoritatea c`ntecelor s`nt intense [i
triste, nici unul nu-i sumbru, iar pa -
sa  je le, de asemenea, nu se repet\. 

Dac\ pe de o parte Antimatter vin
cu o linie melodic\ progresiv\, de cea -
 lalt\ parte, ace[tia au [i o varie tate [i
in fluen]\ electro, completate de vi -
ori, pian, o voce feminin\ ca de z`n\ [i
chit\ri acustice. Deocamdat\, nu e xis-
t\ o compara]ie mai precis\ pentru sti -
lul `n care forma]ia c`nt\ pe acest al -
bu m, unii consider`ndu-i ni[te ade v\ -
ra]i pioneri. 

Fear of a Unique Identity nu-i un
album care s\ poat\ fi ascultat oriun de,
ci e mai degrab\ un refugiu, un loc din
care nu mai po]i s\ ie[i p`n\ ce nu ]i-ai
`nfruntat toate g`ndurile.

Iulian B~RZOI

O melancolie imaterial\

Antimatter — „Fear of a
Unique Identity” (2012)

C`nd Ian Flemming `l desena pe
Ja mes Bond, nu avea ma[ini care tr\-
geau cu rachete [i care se transformau
`n submarine. Nu avea puteri supra na tu-
rale [i nici nu omora c`te 50 de spioni cu
20 de gloan]e. ~ns\ p`n\ la revigora rea
francizei cinematografice prin Ca si no
Royale `n 2006, Bond-ul de pe ma re -
le ecrane cam la asta se preta. ~n spa te -
le ma[inilor luxoase, femeilor su per -

be, gadget-urilor de ultim\ or\ se ascun-
dea un maniac extravagant, cu accente
me ga lomane. Or Ian Flemming imagi-
na se un agent care punea „Regina [i
]a ra” `naintea distrac]iilor ieftine, [i a
c\ rui a rogan]\ era `ntemeiat\ tocmai
de acest sacrificiu. {i `ntocmai acest
Ja mes Bond a `nviat `n ultima pro-
duc]ie cine matografic\ din serie,
Skyfall. 

Pornit pe urmele celor care au fu rat
un hard-disk cu numele tuturor agen ]i -
lor NATO infiltra]i `n agen]ii teroris te
de pe `ntreg globul, spionul britanic se
love[te de o parte din trecutul MI6-ul,
echivalentul englez al CIA-ului, des pre
care nu [tia nimeni. Un fost agent, ca -
re lucrase sub [efa actual\ a lui Bond,
M, se `ntoarce din mor]i, la propriu,
pen tru a se r\zbuna pe faptul c\ fuse -
se l\sat s\ moar\ de c\tre ]ara pe care ju -

rase s\ o apere. 
~mbr\cat `n sacoul spionului brita -

nic, Daniel Craig face unul dintre cele
mai bune roluri ale sale. De la luptele pe
trenuri ̀ n mi[care la dialogurile intrigan -
te, amuzante [i bine-g`ndite, Bond-ul lui
Daniel se zbate `ntre limitele fi zice ale
v`r stei [i tehnologia care pare c\ ar fa -
ce ca a gen]ii s\ devin\ `nvechi]i. De
fapt, ̀ n tregul film este construit ̀ n ju rul
ideei de rena[tere [i de ̀ ntoarcere la ori -
gini. At`t la propriu, fiindc\ b\t\lia fi na -
l\ se duce pe mo[ia orfanului Bond din
inima Sco]iei, `n mijlocul unor pei s a je
superbe, filmate excelent, c`t [i la ori gi -
nile agentului secret. Bond se dez bra -
c\ de toate cli[eele pe care le-a str`ns pe
parcursul anilor [i se `ntoarce la cla-
sicul Aston Martin [i la pistolul s\u
pre ferat din toate c\r]ile, Walter PPT.

~n cele aproape trei ore, filmul nu

`i plictise[te nici pe cei care nu s`nt fa  -
mi liariza]i cu seria aventurilor brita ni-
cu lui James Bond. Dincolo de sce ne -
le de ac]iune fluente, filmate cu dib\ cie,
ca re nu plictisesc, personajele fas ci -
nea z\ [i din prisma actorilor care le dau
via ]\. Dincolo de presta]ia lui Daniel
Craig, una similar\, dac\ nu chiar mai
bun\ ca cea din Girl with the Dra gon
Tatoo, Judi Dench o prezint\ des\ -
v`r [it pe M, [efa MI6, ca pe un lider
rupt ̀ ntre deciziile necesare pe care tre -
bu ie s\ le ia [i oamenii a c\ror via]\ o
schim b\ pentru totdeauna cu acestea.
Pen tru c\ `n spatele fiec\rei decizii a
unui a gent, tr\gaciul e ap\sat de aces-
ta, dar glon ]ul e tras din Londra. In -
clu siv ̀ n cazul lui Bond. James Bond.

C\t\lin HOPULELE

Stop cadru Cele 23 de vie]i ale unui agent

Zborul `ncepe cu o iubire scur -
t\, mincinoas\, ̀ ngropat\ ̀ n z\pad\ [i
l\sat\ s\ r\sufle greu `n tunelul ei re -
ce. ~n loc s\ ias\, s\ se salveze de r\ -
v\[irile timpului, cartea aceasta a zgo-
motelor stranii, a memoriilor vii [i-a
mor]ilor trezi]i de sunete se cui b\ -
re[te ̀ ntr-un cotlon s\pat ̀ n n\me]i [i
nu mai iese. Din iarna primelor pa -
gini [i p`n\ `n vara sf`r[itului, `n
„Toa te bufni]ele”, Filip Florian ra -
de cu r\bdare straturile memoriei. 

Dou\ caiete galbene. Unul e-al
lui Luci, cel\lalt al lui Emil. Unul
sf`r  [e[te cu semn\tura unui condei,
ce l\ lalt se pulverizeaz\ peste literele
pri mului, ca s\ nu se piard\. Nu s`nt
am`ndoi b\ie]i, nici b\tr`ni, ci se `n -
t`l  nesc atunci c`nd amintirile lui Emil
se zbat de frica pieririi, `nvelite `n t`i
`ntr-o p`nz\ [i, dedesubt, ̀ n caietul lui.
T`n\rul Lucian `[i tr\ie[te r\fuiala cu
b\t\ile de aripi ale copil\riei sub di -
fi cultatea sensurilor unei vie]i ie[ite
la pensie pe care le-n]elege greu, ca -
re-l sf`[ie cu preaplinul lor. Emil
Stra tin, b\rbatul de vreo 60 de ani
n\s cut sub bombele r\zboiului, care
fu meaz\ exact cinci ]ig\ri pe zi [i
vor be[te cu bufni]ele, cre[te un scri-
itor `n mintea fertil\, aburind\ de
imagina ]ie a lui Luci. 

C\]elul Zuri se gu dur\ pe l`ng\
toate p\]aniile copilului a[a cum
via]a b\tr`nului s-a alintat pe l`ng\
pove[tile din `nchisori ale tat\lui,

ale bunicului, pe l`ng\ trupul cald
al mamei care s-a risipit `ntr-o zi de
iarn\ printre fulgi [i nu s-a mai
`ntors. 

Vechiturile suflete[ti ale lui
Emil s`nt scrise `n cuvinte calde ca -
re se topesc `n jurnalul lui Luci. Ele
`i r\sun\ t`n\rului ̀ n minte ca „un chi -
ot c`ntat, cu fr`nturi de sf`[iere”, ca
vo cile „din afara hotarelor lumii” a
unor bufni]e. ~l izbesc `n ochi ca o
pa l\ de v`nt st`rnit\ de aripile lor
pes tri]e. ~l pl\m\desc [i-l trec, `ntr-un
ritm de carusel, prin toate durerile [i
pribegiile pe care nu le-a apucat fi -
in dc\ s-a n\scut prea t`rziu. 

Me mo ria lui Emil „rugine[te
`ncet” ̀ n scri itura fireasc\ a lui Filip
Florian. Iar romanul trece iute prin
suflet, fier binte [i b`ntuitor ca
privirea neagr\, goal\, ad`nc\ a unei
bufni]e de ham bar. 

Anca TOMA

� albumul e asemenea
unui vin bun, `ngropat
sub p\m`nt

� filmul este construit `n ju rul ideei de rena[tere

„Prin acest album, Mick Moss
demonstreaz\ `nc\ o dat\

abilit\]ile puternice de com-
pozi]ie.” www.amazon.com
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amintirilor

cu pene
� vechiturile suflete[ti ale
lui Emil s`nt scrise `n
cuvinte calde 
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GEMENI: Ai toate exa -
menele s\pt\m`na viitoare [i
]ie nu-]i st\ g`ndul dec`t la

munte. Nu-i nimic, am auzit c\ se pot
scrie [i de la distan]\.

LEU: }i-au f\cut p\rin]ii
o vizit\ surpriz\ [i, `n loc s\
verifice prin ce baruri `]i

pierzi nop]ile, ̀ ]i g\tesc, ̀ ]i spal\ rufele [i
`]i fac temele la Contabilitate.

FECIOAR|: Vrei s\
mori. De bucurie c\ anul \sta
a `nceput s\ ning\ a[a de vre -

me [i c\ `n fiecare zi cobori Copoul pe
sanie p`n\ la Universitate.

BALAN}|: Vrei s\
mergi la un concert, dar nu te
`nc`nt\ nici una dintre trupele

care urmeaz\ s\ vin\. F\-]i forma]ie, nu
va mai trebui s\ pl\te[ti nici un bilet.

SCORPION: Te-ai
apu cat de [coala de [oferi
pentru c\ nu mai supor]i ]\ -

ranii care trec `n vitez\ [i te stropesc.
Cum iei carnetul `ncepe r\zbunarea.

S|GET|TOR: Pentru
c\ se apropie Cr\ciunul, ai
primit `n pachet numai vin

ro[u [i cozonac. Nu-i nici o problem\,
g\se[ti tu unde s\ vinzi cozonacul.

CAPRICORN: Anul
\sta nu vrei nimic de la
Mo[ Cr\ciun. Dar cum el e

ghidu[, are de g`nd s\-]i fac\ o sur-
priz\. LEGO [i nuiele.

V|RS|TOR: Vrei s\
de Apple faliment, ca s\
c`[ tigi `n sf`r[it pariul pe ca -

re l-ai  pus cu prietenii de la In for ma -
ti c\.

PE{TI: Te-ai s\turat de
vreme aiurea [i de fle[c\ial\,
vrei s\ bei o sticl\ de un litru

de Spicu[or [i s\ dormi p`n\ `n Martie,
s\ te treze[ti [i s\ fie prim\var\.

BERBEC: Nu mai ai
m`ncare p`n\ pleci aca[\ [i
deja ai `nceput s\ colinzi prin

c\min. S\pt\m`na trecut\ ai luat b\taie
pentru „Domn, domn, s\-n\l]\m”.

TAUR: Vrei s\ moar\
de frig to]i c`inii va ga bon zi.
Dac\ nu, deja ai `nceput s\

cau]i pe okazii.ro pu[ti cu aer compri-
mat.

RAC: Vrei m\car c`teva
zile libere, s\ ai timp s\-]i re -
instalezi Windows-ul [i c` te -

va jocuri, s\ `nlocuie[ti cursurile cu Fal -
lout: New Vegas [i Far Cry 3.

Old Trafford e singurul stadi on
din lume `n care sportul te ridic\ la
rang de Sir. Iar Sir Bobby Char l ton
i-a spus ̀ ntr-o zi Teatrul Viselor.A[a
cum l-a numit fotbalistul legendar al
lui Manchester United, a[a a fost
pur tat pe glasurile suporterilor p`n\
ast\zi. Din istoria sa de mai bine de
un secol, doar opt ani, `n timpul ce -
lui de-Al Doilea R\zboi Mondial [i
patru ani dup\, „diavolii ro[ii” nu au
br\zdat gazonul de pe Old Traf -
ford, avariat de bombardamentele
ger mane. 

~ns\ din 1910, leag\nul fotba -
lu lui [i al patimei pentru el s-a `n -
fi in]at ̀ n Greater Manchester, An -
glia. Pentru fanii englezi, acesta a
existat `nainte ca Real Madrid s\
str`n g\ to]i „galacticii”, transfera]i pe
sume exorbitante, p`n\ s\ str\ lu -
ceas c\ Barcelona `n ochii tuturor
pu[ tilor de 12 ani sau ca toat\ lu -
mea fotbalului s\ se-nfierb`nte c`nd
`i vedea pe copiii nebuni de la Ar se -
nal. Pentru suporteri, nu putea exis -
ta o metafor\ mai frumoas\. E o o -
noa re pentru to]i, de la „`nalta cla s\
englez\”, la burghezie, p`n\ la mun-
citori, s\ p\[easc\ `n fiecare s\p t\ -
m`n\ pe holurile Teatrului, s\ ajun -
g\ `n tribune, s\ se a[eze, [i de aco -
lo s\-[i vad\ pe cele 11 tricouri ro[-
al be `mplinirea tuturor Viselor. 

~n fotbalul englez, care a ̀ m pru -
mutat foarte mult din ierarhia mo na -
hal\ a societ\]ii care-l `nvele[te, pu-
]ine alte locuri, evenimente sau oa -
meni impun mai mult respect [i s`nt
tratate cu mai mult\ sfin]enie dec`t
arena pe care evolueaz\ Man ches ter
United. {i lucrul acesta se reflect\
cel mai bine `n ochii adversarilor
ca re p\[esc pe gazon cu privirea `n
p\ m`nt. De la Maradona, la Messi,
la victorii sau la `nfr`ngeri, to]i ju -
c\ torii au plecat schimba]i de pe a -
ceas t\ aren\ [i pu]ini s`nt cei care au
refuzat, c`nd le-a fost `naintat\ o -
ferta, s\ joace acolo. 

De aceea, victoria CFR-ului de
s\pt\m`na trecut\ e mai important\
dec`t orice calificare. Nu conteaz\ c\
Manchester a jucat cu mul]i juc\ -
tori tineri, care de altfel valoreaz\ ̀ m -
preun\ c`t toate echipele de top din
Rom=nia, sau c\ ̀ n echipa de baz\ a
Clujului erau doar doi rom=ni ̀ ntr-o
mare de portughezi. Miercuri, cei 11
fotbali[ti care au reprezentat Ro -
m= nia au tras cortina peste Tea -
trul Viselor.
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Scor la pauz\

C`nd a
`ncol]it scena
� victoria CFR-ului e
mai important\ dec`t
orice calificare

„Skyfall” (2012)
Regia: Sam Mendes 

Gen: ac]iune



Nu se `mbulze[te nimeni la
intrare. Iar o dat\ trecut de u[\, dup\
ce ]i-ai primit, cuminte, biletul,
aproape nimic din atmosfera locului
nu anun]\ un concert. Mesele s`nt,
`ntr-adev\r, ocupate. ~ntocmai ca
luminile care `[i arunc\ raze ro[iatice
c`nd `ntr-o parte a locului, c`nd `n
cealalt\, vinul `[i love[te reflexiile
trandafirii de pere]ii paharelor `n
ur\rile de bine. DJ-ul `[i a[teapt\,
cuminte, dup\ pupitru, rolul, `n timp
ce le face semn barmanilor cu dou\
degete de la m`na st`ng\ ridicate, s\-
i duc\ [i lui ceva de b\ut.

C`nd pe u[a localului intr\, ̀ ntr-un
sf`r[it, Pavel Stratan, lumea se ri di c\
de la mese `n aplauze generoase. El,
`ntr-un tricou alb [i cu bretele prinse
de blugi, face un semn modest de
mul ]umire [i `[i acordeaz\ chitara.
Nu trece un minut p`n\ ce `n sal\ nu

se mai aud dec`t probele de microfon
sau c`te-un g\l\gios r\zle] vorbind
prea tare de la c`te-o mas\. Co lin de le
au `ncetat, iar de ciocnit nu mai cioc -
ne[te nimeni. ~n timp ce salut\, c`n -
t\re]ul arunc\ o privire nedumerit\ `n
local, parc\ indecis dac\ e r\s pun z\ tor
el pentru lini[te, ori poate buc\]ile ge -
neroase de pizza cu care lumea `nc\
se lupt\ `n farfurii. 

„~n seara asta vreau s\
facem t\t” 

Ne spune, `n timp ce `[i regleaz\
sonorizarea, c\ „dac\ p`n-amu m\-n -
tre bau oamenii dac\ mai beu, amu
m\-ntreab\ dac\ mai dansez”. Asta de
c`nd a participat la Dansez pentru
Tine. ~nainte s\ `nceap\ concertul, ne
mai anun]\ c\, dac\ vrea cineva o pie -
s\ anume s\ o cear\, ori altcineva s\

`i interpreteze una din melodii, sau
poate m\car s\ fredon\m dup\ el dac\
recunoa[tem vreun refren sau o stro -
f\. Apoi `ncepe s\ depene din me lo -
dii ba vechi, ba noi. Iar `n Hunter’s,
oamenii c`nd l\l\ie mai mult ghicind
versurile, c`nd r`d zgomotos, [terg`n -
du-[i lacrimile ori chinuindu-se s\ nu
se `nece cu b\utur\.  ~n timpul c`n te -
cului „Tipic moldovenesc”, atunci
c`nd din microfon se aude: „Eu, de
c`nd ma ]`n minte,/ Mie mi-o pl\cut
nu mai b\uturile cu «{»./ {` jin, [`
vodk\ [` lichior [` bere [` coniac
[`…restu’”, aplauzele zgomotoase a-
proape `l fac s\ se opreasc\ din c`n -
tat, at`t de tare z`mbe[te artistul de pe
scena improvizat\. 

Pe m\sur\ ce presta]ia avan sea z\,
farfuriile dispar de pe mese aproape
la fel de repede cum se `n[iruie ver-
surile lui Stratan, aproape la fel de
fin cum schimb\ acordurile chit\rii.
Chelnerii se mi[c\ pe ritmurile melo -
diilor, pe care le [tiu pe dinafar\, `n
timp ce aproape alearg\ printre mese.
T\vile lor se umplu [i, c`nd sticlele de
vin se golesc, `ncepe melodia “~n sea -
ra asta vreau s\ facem t\t”, iar c`teva
femei `mbujorate `ncep s\ chi co teas -
c\ [i s\-[i dea, pe-ascuns, coate, la
ver surile  provocatoare, cu substrat
se xual: „Eu te `ntreb tu numa’ nu zi
nu!” Dar vine r`ndul b\rba]ilor. Ime -
diat, „La tanti Nina”, acolo unde so]ii

`[i pierd nop]ile, `n timp ce nevestele
`i a[teapt\ `ngrijorate acas\, ei s`nt
cei care `ncep s\ z`mbeasc\ pe sub
must\]i [i s\ se agite, ca ni[te pre [co -
lari prima oar\ `ntr-un teatru. 

Vinul se bea `n beci
Mai din spatele s\lii se-aude o ru -

g\minte, a unui domn la vreo cinci -
zeci de ani, rumeniu la fa]\: „Dac\ se
poate s-o c`nta]i, domnule, pe-aia cu
b\ie]ii `n beci c`nd au b\ut vinul, nu
[tiu cum se cheam\”. C`nd toate pri vi -
rile se re`ntorc la artist, el fixeaz\ o
se cund\ podeaua scenei, apoi `i r\s -
punde, pe-un ton voit `ncurcat: „Da’,
domnu’ mieu, asta ̀ n t\te piesele mele
`i!” {i, c`t locul se scufund\ iar `n r` -
sete s\n\toase, artistul recunoa[te c\
piesa recomandat\, pe nume „Tata, la

beci c`nd o schimbat l\cata”, ar vrea
s\ bea `nt`i ca s-o poat\ c`nta cum se
cuvine, pe un ton `ntr-at`t de solemn,
`nc`t [i barmanul s-a oprit din ̀ nregis -
trat comenzi [i r`de. Apoi Stratan
mai zice, ]in`nd o sticl\ de plastic `n
m` n\: „C\ io ap\ plat\ le-am cerut [i ei
chiar ap\ plat\ mi-or adus!”

Ultima melodie, artitul vrea s-o
c`n te cu publicul. P`n\ s\ `ntrebe din
nou, vocile erau destul de clare. „Bun
`i c\ p`n-amu voia]i s\ Ghi]\, amu t\t\
lumea zice, deodat\, liliecii.” Iar vo -
cea Cleopatrei o `ng`n\ `ndat\ cei
care mai s`nt cu paharele prin aer. ~n
loc de noapte bun\, c`nt\re]ul ne spu -
ne, franc: „Amu mi-i mie venit r`ndu’
s\ beu!”. 

Livia RUSU

S\pt\mîna aceasta, surle [i trîm-
bi]e au fost prezente la Casa Regal\
a Marii Britanii, în urma afl\rii
ve[tii c\ prin ]esa Kate Middelton va
avea un copil. {i, cu un cuplu atît de
popular, bîr fele au fost care mai de
care mai iscoditoare: de cînd e Kate
în s\r ci na t\, a mai fost [i anterior, dac\
va avea gemeni? Iar pariurile le gate
de numele copilului au început deja.
Cea mai mare problem\ r\ mî ne, to tu[i,

ce se va întîmpla dac\ copilul va fi
fat\. Asta pentru c\, în Marea Bri -
ta nie, conform legisla]iei, priori ta te
la tron au descenden]ii pe linie mas-
culin\. În caz contrar, este de ne -
imaginat ca o fat\ s\ devin\ automat
succesoare. Prim-ministrul David Ca -
me ron promisese, dup\ numirea sa în
func]ie, c\ va schimba legea astfel
încît primul mo[tenitor s\ fie monarh,
indiferent dac\ e fat\ sau b\iat. Ho -
t\rîrea a fost sus]inut\ [i de prim-mi -
ni[ trii celor 16 ]\ri care o consider\
su veran\ pe Regina Elisabeta a II–a,
la ultimul summit al Common -
wealth-ului de anul trecut. R\mîne de
v\zut cît de repede se va implemen-
ta schimbarea, înainte de venirea pe
lume a viitorului rege.

Cu o problem\ în curs de re zol va -
re, un alt mister legat de sarcina prin -
]esei este pe cale s\ fie rezolvat. În
urma unor complica]ii ce-i provocau
acesteia gre]uri severe, ea a ajuns la
spital unde a fost diagnosticat\ cu
„hyperemesis gravidarium”. Se pare
c\ aceast\ boal\ este mai serioas\ decît
obi[nuitele st\ri de r\u, cele mai pre-

dispuse fiind femeile îns\rcinate cu
gemeni. A[a c\, s-ar putea ca mo [te -
ni torul la tron s\ fie hot\rît de diferen -
]a de minute între care se vor na[te
co pii. 

Bucuria membrilor Casei Re ga le
a fost umbrit\, îns\, de moartea asis-
tentei care a avut grij\ de Kate cît a -
ceasta a fost internat\. Autorit\]ile
cred c\ asistenta s-a sinucis dup\ ce a
fost p\c\lit\, printr-o fars\ telefoni -
c\, de c\tre doi prezentatori ai unui
post de radio din Australia. Ace[tia
s-au dat drept regina Elisabeta a
II–a [i prin]ul Charles, reu[ind s\ afle
de talii intime despre starea ducesei.
Dup\ ce filmule]ul a devenit viral,
asistenta [i-a atras oprobriul public,
iar pre zen tatorilor le-a fost oprit\
emisiunea, f\r\ îns\ ca ace[tia s\ fie
concedia]i.

Temerea cea mare a membrilor
re gali este acum ca na[terea copilului
s\ nu poarte pecetea tragediei întîm-
pla te. Fie c\ este fat\ ori b\iat. 

Alexandra FILIP
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B\, mai l\sa]i-m\ cu apa plat\ [i aduce]i-mi ceva serios

� pe m\sur\ ce presta]ia avan sea z\, farfuriile dispar de pe mese aproape la fel de
repede cum se `n[iruie versurile lui Stratan

C`nd o s\-i aflu sexul, o s\ trag [i
eu o fug\ p`n\ la pariuri

� autorit\]ile cred c\ asistenta s-a sinucis dup\ ce a
fost p\c\lit\ printr-o fars\ telefonic\ 

Miercuri sear\, chitara acustic\ [i graiul moldove-
nesc autentic ale lui Pavel Stratan au ridicat `n

picioare fanii aduna]i `n Hunter’s Pub. Voia bun\ s-a
cinstit cu vin [i specialit\]ile locului, iar cele aproape
dou\ ore s-au scurs la fel de repede ca b\uturile din
pahare. Iar ce-a r\mas, dup\ concert, au fost veselia
[i spiritele destinse.

{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.

»

Un local po]i u[or g\si prin cam-
pusul Tudor Vla di mi res cu, `ns\ u -
nul st\ pitit ]an]o[ `ntre T20 [i T21.
{i este unul unic pentru aceea zo n\,
dedicat exclusiv pa sio  na ]i lor spor -
tului rege, la care orice student de
la parter poa  te s\ri pe geam [i fa -
ce doi pa[i pen  tru a ajunge `n fa]a
localului „Magic Sport Pub”.

De ̀ ndat\ ce intri e[ti izbit ̀ n fa -
]\ de c`t\ pasiune a fost pus\ `n
tran sfor marea localului `ntr-un ade -
v\rat culcu[ pentru microbi[tii `n -
se ta]i [i chiar `nfometa]i. ~n centru,
barul cilindru ofer\ posibilitatea
clien]ilor a[eza]i la mesele din di fe -
rite col]uri s\ cear\ rapid o bere, un
energizant sau poate prefer\ un pa -
har de vin. Indiferent de comand\,
bar manul le poate lua rapid da to -
rit\ formei tejghelei, astfel av`nd
timp s\ mul]umeasc\ pe cei care
vor s\ vad\ un anumit meci la unul
din cele patru televizoare, ag\]ate
de pe re]ii localului. Acestea `ns\
nu s`nt singurele lipite de ziduri,
un r`nd `ntreg de poze cu juc\tori,
faze din anumite partide [i tricouri
de toate culorile, transform\ `ntreg
ba rul `ntr-un adev\rat curcubeu

fotbalistic. 
Pe o bar\ deasupra intr\rii stau

coco]ate un [ir ale diferitor echipe
de fotbal, majoritatea fiind triun -
ghi ulare, altele semisferice, toate de
diferite m\rimi [i forme. Unul din
clien]i trage un ochi spre unul din
ele, iar du p\ o clip\ `ncearc\ s\-[i
con vin g\ amicii s\ cumpere o
pizza, localul fiind `n acela[i timp
[i o pizzerie. Aceasta are pre]uri
chiar foarte ge neroase, una de m\ -
rimi mici cos t`nd `n jur de opt lei,
iar una extra large nu e mai scum -
p\ de 14 lei, a v`nd `ns\ [i alte pro-
duse de panifica]ie [i carne. B\u -
tura are [i ea pre ]uri normale, `ns\
nu este at`t de diversificat\, Magic
Sport Pub oferind cli  en]ilor `nse ta]i
de ales doar `ntre un Bergenbier,
Stella Artois [i Becks. 

Exceleaz\ `ns\ `n lichidele de
na tur\ mai tare, [i mai scum pe, dar
c`nd echipa favorit\ `i face fe ricit\
ziua unui fan `nfocat, acesta s-ar
putea `ncumeta s\ pl\teasc\ 26 de
lei pentru 100 ml de Jack Daniels
sau `n jur de 15 lei pentru o gur\ de
gin. Doar s\ nimereasc\ gea mul
c\minului la `ntoarcere.

Paul ANDRICI

Cu berea la o pas\
� b\utura are pre]uri mari,
dar e nediversificat\

Noaptea `n care s-a v`nat desf\tul basarabean

Localul Troian


