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Dup\ 20 de ani, Dilema
`nc\ `ntinere[te 
� despre aniversarea celei mai

longevive reviste de cultur\ din

Rom=nia au comentat Mircea

Vasilescu, Cezar Paul-B\descu,

Andrei Manolescu [i Iaromira
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Oamenii care [i-au pariat
viitorul  
� alearg\ `n c\utarea norocului,

chiar dac\ pl\cerea jocului

devine amar\ atunci c`nd pierd 

� din cei 38 de ani pe care Cla -

u diu i-a tr\it p`n\ acuma, zece

i-a jucat la p\c\nele pagina 7

Ultimele doctorate pe bani
europeni tr\iesc din
`mprumuturi
� doctoranzii trebuiau s\

primeasc\ burse de 1.850 de lei 

� universit\]ile a[teapt\ 
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E ca `n legenda Me[terului Manole, „ce
se construia, a doua zi se surpa”. A[a [i `n
`nv\]\m`ntul nostru, unde `n fiecare an tot
felul de mini[tri [i ministere se f\lesc cu a -
cele c\r\mizi pe care sus]in c\ le a[az\ pen -
tru a ridica educa]ia pe un piedestal al ca -
lit\]ii. De fapt, an de an [i genera]ie dup\ ge -
nera]ie, elevi, studen]i, profesori de liceu [i
cadre didactice universitare s`nt zidite de po -
man\ `n ni[te legi [i proiecte de lege care nu
rezist\ `n picioare nici c`t s\ clipe[ti cu ju -
m\tate de pleoap\. 

Daniel Funeriu e de r`sul oric\rei le -
gende de-acum, fiindc\ ce-a `ncercat el s\ fa -
c\ acum un aproape doi ani cu Legea Edu-
ca]iei Na]ionale este, cli[eistic vorbind, is -
torie. De atunci, r\spunderea a c\zut odat\ cu
Gu ver nul, odat\ cu Guvernul regimul po -
litic, o da t\ cu regimul politic, `ncrederea. ~n -
s\, `nc\ de dinainte de aceste c\deri, e du ca ]ia
era `n pr\ bu [ire. La fel ca orice `n cre de re `n
ea. Apoi au urmat [i c\derile `n deri zoriu [i `n
ridicol, afundarea `n fraud\ [i pla giat, sub
trainica paz\ a interesului po li tic. Chitul de
la temelia Legii Educa]iei a `n ceput s\ fie
erodat cu ordonan]e. Evident, de urgen]\. Cea
cu nu m\ rul 92 din 2012 `i tri mite pe e du -
catorii [i pe `nv\]\torii for ma]i temeinici `n
licee peda go gice pe b\n ci le facult\]ilor, `ns\
pe profesorii universitari de peste 65 de ani `i
las\ s\ r\m`n\ pe posturile didactice, pe cele
de conducere [i de coordonare de doctorat. {i
evident de a le permite politicienilor s\-[i `m -
pli neas c\ vo ca]iile politic\, didactic\, de
cercetare [i nea p\rat de conducere `n toate
cele, `n a ce la[i timp. S\ nu uit\m `ns\ c\ vor-
bim de dou\ chestiuni diferite, fiindc\ Mi -
nis terul Educa]iei Na]ionale s-a rupt `n
dou\, de le g`nd educa]ia separat de `nv\]\m`nt
superior [i cercetare. 

La toate acestea, reprezentan]ii institu -
]iilor de `nv\]\m`nt superior reac]ioneaz\ bi -
ne. Totul e normal, sub control [i nu duce de -
c`t `nspre bine. Acela[i lucru `l spun de cel
pu]in [apte ani cei care se perind\ pe la con -
ducerile universit\]ilor ie[ene. Dac\ pe vre-
mea lui Funeriu nu d\dea bine s\ nu spui c\
vrei ca s\ fii m\surat dup\ c`te ISI ai [i era
peste posibilit\]ile fizice ale unui con duc\tor
de doctorat s\ `ndrume mai mult de opt stu-
den]i, acum cu siguran]\ c\ se g\sesc per-
soane capabile ca la v`rste `naintate, `n do -
menii de v`rf, s\ coordoneze doctoranzi f\r\
num\r. Acum nimic nu mai e fix, depinde.
De [i ieri nu era. Nimeni nu [tie `ns\ ce se `n -
t`mpl\ cu tinerii, de unde [i p`n\ unde pe un
post de asistent nu avea ce s\ caute un aspi-
rant f\r\ doctorat, acum se pare c\ o condi]ie
suficient\ este [i cea de doctorand. ~ns\ le
place universit\]ilor ie [e ne s\ se auto-cata-
logheze ca fiind printre ce le bune, av`nd, sub
pre[ ascunse secrete pe care toat\ lumea le
[tie `ngropate `n zi durile cl\dirilor care se la -
ud\ cu tradi]ia [i ve chimea lor.

Am `nceput anul 2013, constr`n[i s\
r\zbim printr-un zid. Un zid de ne`ncredere [i
incertitudine. ~n care deja ne-am consu mat
op  ]iu nile [i `n care a[tept\m un miracol care
s\ intre cu buldozerul `n lumea noastr\ `n ca -
re construc]iile de beton s`nt o utopie. Chiar
da c\ sun\ sinistru [i apocaliptic, ca ni[te me[ -
teri nepricepu]i ce s`ntem, ce nu-[i au locul `n
]a ra noastr\, a[tept\m un seism care s\ ne cu -
tre mure p`n\ `n m\duva spin\rii. Doar atunci
poate vom fi for]a]i s\ facem, de ne vo ie, un
sacrificiu semnificativ pentru ce ea ce ne-a
mai r\mas de l\sat `n urm\. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Aniversare

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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~ncep`nd cu prima jum\tate a anului
2013, universit\]ile din Uniunea Eu ro pea -
n\ s`nt invitate s\ se `nscrie pentru a putea
face parte din clasificarea pe care Comisia
European\ o va realiza `n ce p`nd cu anul
acesta. P`n\ la 500 de institu]ii de `n v\ ]\ -
m`nt superior s`nt a[ tep ta te s\-[i depun\
dosarul pentru topul care va fi denumit
„U-Multirank”, [i ca re presupune ierar -
hizarea universi t\ ]i lor `n func]ie de cinci
domenii: reputa]ia pen tru cercetare, cali-
tatea pred\rii [i a `n v\]\rii, orientarea in -
ter na]ional\, succe sul transferului de cu -
no[tiin]e (care vi zeaz\ rela]ia cu pia]a mun-
cii [i par te neriatele cu `ntreprinderile din
comunitate) [i angajamente regionale. 
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ACTUALITATE {coli cu „etichet\”

Pentru gradul didactic de profesor universitar nu mai este nevoie de atestatul de abilitare

� conform Ordonan]ei de Urgen]\ nr. 92/2012, semnate de Ecaterina
Andronescu, rectorul va putea r\m`ne `n func]ie inclusiv dup\ `mplinirea
v`rstei de pensionare � acesta va putea ocupa `n acela[i timp [i o demni-
tate politic\ � conducerile institu]iilor de `nv\]\m`nt superior ie[ene v\d `n
aceste modific\ri o `ncercare de stabilizare 

Dac\ m-a[ colec]iona pe mine,
a[ reu[i s\ v\d ce-mi lipse[te

Ana [i blestemul
educa]iei

� `mi pl\cea de mic s\
m\ dau `n spectacol 
� nu po]i vinde o ima-
gine f\r\ un mit

Revelionul Rom=niei noi  
� `n miez de iarn\ [i la `nceput de

2013, ]ara noastr\ a prins o 

varicel\ t`rzie

� dac\ ne zbatem [i ne zv`rcolim,

risc\m s\ fim [tampila]i nebuni [i

decreta]i fraieri pagina 6

Ordonan]a care 
a `nghe]at legea

educa]iei

paginile 8 - 9
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O nou\ clasificare universitar\ `n 2013

interviu cu artistul Felix Aftene
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~n coloan\,
adunarea

La Ia[i s-a inaugurat, s\p t\ m` na
trecut\, filiala regional\ a In sti tu tu -
lui Cultural Rom=n (ICR), ICR
Moldova. E ve ni men tul, desf\[urat
luni, 14 ianu a rie, la sediul Uniunii
Scri ito ri lor Rom=ni (USR), a mar -
cat des chi derea primului centru de
acest fel din ]ar\. ICR Moldova va
func ]iona provizoriu ̀ n incinta se diu -
 lui USR, la Casa cu Absid\ „La  -
uren]iu Ulici” din Ia[i, inaugura rea
av`nd loc `naintea stabilirii unui bu -
get al instiu]iei [i a unui sediu propriu. 

„Eu consider necesar\ des chi de -
r ea de astfel de filiale, cu toate c\ `n
cazul ICR Moldova acest lucru s-a
f\cut `ntr-un context `n care anumi -
te detalii au r\mas neclare. Cred c\ i -
deea celor de la Bucure[ti a fost a ceea
de a for]a pu]in autorit\]ile locale s\
accelereze procesul, urm`nd ca for ma
care s-a creat acum s\ capete [i con -
]inut `n timp”, a declarat scriitorul
Cassian Maria Spiridon, director
al ICR Moldova. 

Deocamdat\ nici organziarea ad -
ministrativ\ a filialei de la Ia[i nu es -
te definitivat\. Astfel, `n afar\ de con  -
ducerea alc\tuit\ din directorul Ca -
ssian Maria Spiridon [i directorul
adjunct Marius Chelaru, desemna]i
de ICR, nu se cunosc `nc\ celelalte
pos turi care vor alc\tui structura in sti -
tu]iei. P`n\ la stabilirea unui buget [i
a unui sediu propriu, filiala va pre-
lua proiectele aflate `n desf\[urare la
nivelul institu]iilor culturale ie [e ne,
`ncerc`nd s\ atrag\ parteneri publi-
ci [i priva]i pentru sprijinirea crea -
torilor din zona Moldovei.

S\pt\m`na trecut\ a mai fost i -
nau gurat\ [i filiala ICR Dobrogea,
cu sediul la Tulcea, urm`nd ca s\p -
t\m`na aceasta s\ fie deschise [i ICR
Oltenia, la T`rgu-Jiu [i ICR Ba -
nat-Cri[ana, la Arad. 

Anca TOMA

~ncep`nd cu prima jum\tate a a -
nului 2013, universit\]ile din U niu -
nea European\ s`nt `nvitate s\ se
`nscrie pentru a putea face parte din
clasificarea pe care Comisia E u ro -
pea n\ o va realiza `ncep`nd cu anul
acesta. P`n\ la 500 de institu]ii de `n -
v\]\m`nt superior s`nt a[teptate s\-[i
depun\ dosarul pentru topul care va
fi denumit „U-Multirank”, [i care pre -
supune ierarhizarea universit\]ilor `n
func]ie de cinci dimensiuni: reputa]ia
pen tru cercetare, calitatea pred\rii [i
a `nv\]\rii, orientarea interna]ional\,
succesul transferului de cuno[tiin]e
(care vizeaz\ rela]ia cu pia]a muncii
[i parteneriatele cu `ntreprinderile din
comunitate) [i angajamente re -
gionale. 

Proiectul a fost anun]at pentru pri -
ma dat\ pe 17 decembrie, `ns\ con-
ferin]a oficial\ de lansare a acestuia
va avea loc la sf`r[itul lunii ianuarie
`n Dublin. „Aceasta va fi o clasifi-
care modern\ [i sofisticat\, ilustr`nd
întreaga diversitate a înv\]\m`ntului

superior. Clasific\rile interna]ionale
existente au înc\ tendin]a s\ acorde
prea mult\ importan]\ reputa]iei pen -
tru cercetare. Clasificarea noastr\
multidimensional\ va oferi un ghid
mai precis [i mai comparabil pentru
calitatea universit\]ilor”, a declarat
Androulla Vassiliou, comisarul e u -
ro pean pentru educa]ie, cultur\, mul -
tilingvism [i tineret, `n comunicatul
de pres\ emis de Comisia Eu ro pea -
n\ privind acest proiect.

Decizia legat\ de necesitatea cla -
sific\rii a fost luat\ `n ur ma reali z\ -
rii unui studiu de fezabili tate care s-a
`ncheiat `n 2011 [i care a fost efec-
tuat la cererea Comisiei Europene
de c\tre un consor]iu de organiza]ii
din `nv\]\m`ntul superior [i de cerc-
e tare, `n colaborare cu 150 de uni-
ver sit\]i. De asemenea, pentru a a si -
gu ra impar]ialitatea viitoarei ierar -
hi z\ri, aceasta va fi realizat\ de c\tre
„un consor]iu independent”, dup\
cum precizeaz\ comunicatul de pre -
s\, care va fi condus de c\tre Cen -

trul pentru înv\]\m`nt superior
(CHE) din Germania [i Centrul
pentru studii politice de în v\ ]\ m`nt
superior (CHEPS) din }\rile de
Jos, dar care vor colabora cu Cen -
trul pentru studii [tiin]ifice [i
tehnologice de la Universitatea Lei -
den (CWTS), editura [tiin]ific\
Elsevier, funda]ia Bertelsmann [i
firma de software Folge 3. „Este
necesar a[a ceva, dar nu v\d cum un
rating european va putea s\ aib\
aceea[i reputa]ie [i r\sp`ndire, credi -
bilitate sau recunoa[tere cum au ce -
le care s`nt renumite interna ]io nal.
Vom vedea ce form\ va avea. Cla si -
fi carea care exist\ acum nu este nu -
mai dec`t rea, trebuia mai bine docu-
mentat\ [i argumentat\”, a declarat
prof. univ. dr. Vasile I[an, rectorul
Universit\]ii „Alexandru Ioan

Cuza” din Ia[i. 
Primele rezultate s`nt a[teptate

la `nceputul lui 2014, institu]iile de
`nv\]\m`nt superior put`nd s\ adere
la aceast\ clasificare [i dup\ ce a -
ceas ta se va definitiva la sf`r[itul a -
ce luia[i an. Ierarhizarea va fi fi nan -
]at\ cu 2 milioane de euro de c\tre
Uniunea European\ f\c`nd parte
din LLP - Life Learning Program
(Programul de `nv\]are pe tot par -
cursul vie]ii). ~n Rom=nia univer-
sit\]ile au fost clasificate conform
Legii Educa]iei Na]ionale la 6 sep-
tembrie 2011 `n trei categorii: de cer -
cetare avansat\ [i educa]ie, de e du -
ca]ie [i cercetare [tiin]ific\ [i insti-
tu]ii centrate pe educa]ie. 

C\t\lin HOPULELE

� noul top va `mp\r]i universit\]ile `n func]ie de cinci
domenii � proiectul se va lansa luna aceasta

O nou\ clasificare universitar\ `n 2013

Pentru impar]ialitate, ierarhiz\rea va fi f\cut\ 
de un consor]iu independent

Masteranzii `n anul al doilea de
studiu [i doctoranzii `[i pot de pune
candidaturile pentru ob]inerea bur se -
lor cofinan]ate de Guvernul fran cez
p`n\ la data de 1 martie.

Pentru programul „Master 2” pot
aplica at`t studen]ii care au `n che iat
patru ani de studii superioare `n 2012
sau anterior, c`t [i cei care urmeaz\ `n
prezent anul al IV-lea de studii u ni -
versitare. „Programul se adreseaz\ tu -
turor studen]ilor din Rom=nia care vor
s\ parcurg\ cel de-al doilea an de
Mas ter ̀ n Fran]a. Este vorba de o bur -
s\ lunar\ de 770 de euro, pe zece luni.
Studen]ii `[i pot alege institu]ia de `n -
v\]\m`nt, precum [i un profesor co or -
donator. Pot alege domenii precum
[tiin]ele politice, economice sau so cia -
le, filologice sau ale comunic\rii”, a
men]ionat Olivier Dumas, respon-
sabil Serviciu Campus France.  

Bursa de studii acordat\ `n ca drul
programului „Doctorat `n co-tutel\”
const\ `ntr-o aloca]ie lunar\ de 1060
de euro, pentru o perioad\ de 12 luni,
repartizate pe parcursul a trei ani u -
ni  versitari consecutivi. Candida]ii `[i
pot alege doi coordonatori pentru te -
zele de doctorat, at`t din mediul u ni -
versitar rom=n, c`t [i din cel fran cez. 

Data limit\ a expedierii documen -
telor prin po[t\ la unul din centrele
de depunere din Bucure[ti, Cluj-Na  -
poca, Ia[i, Sibiu sau Craiova este 1
martie. Rezultatele finale vor fi co mu -
nicate prin e-mail, p`n\ la `nceputul
lunii iulie. ~nscrierile s`nt sus]inute
de Ambasada Fran]ei [i Institutul
Francez din Ro m= ni a.

C\t\lina DOBROVICEANU

Moldova are un
Institut Cultural 

Burse franceze pentru
studen]i rom=ni

Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i des f\[oar\
pentru primul an un par te neriat cu o
universitate din Is ra el, Inter dis ci -
pli nary Center Her zli ya, prin in -
ter mediul c\ruia studen]ii, masteran -
zii, doctoranzii, ca drele didactice [i
personalul ad mi nistrativ pot partic-
ipa la o serie de schimburi de ex -
perien]\. 

Cei `nscri[i `n ciclurile de li cen ]\
[i masterat pot beneficia de o burs\
de 1000 euro, doctoranzii se pot ̀ n scrie
pentru o burs\ de 1.500 de euro, 1.800
de euro pentru cei care pot beneficia
studii post-doctorale, iar pentru pro -
fesori [i personal administrativ bur -
sa ajunge la 2.500 euro. „~n plus, stu -
den]ilor le este decontat integral trans-
por tul, sosirea [i plecarea de la uni-
versitatea gazd\, dar [i asigurarea
de s\n\tate”, a declarat Dana Da ia,
res ponsabil proiect de la De par ta -
men tul de Rela]ii In ter na]ionale
la UAIC. ~n ceea ce prive[te durata
mobilit\]ii, aceasta depinde de fie -
care ciclu de ̀ n v\]\m`nt superior, ast -
fel c\ pentru licen]\ [i master, stag-
iul se poate desf\[ura pe durata unui
semestru p`n\ la un `ntreg an uni-
versitar, pentru doctorat de la [ase
la 24 de luni, pentru post-doctorat de
la [ase la zece luni, iar pentru cadre
didactice [i personal ad mi nistrativ
mobilitatea este de o lun\. 

~nscrierea se face online pe site-ul
www.eden.uaic.ro p`n\ pe data de

31 ianuarie. „Am preferat aceast\
metod\ pentru a simplifica lucrurile
pentru cei care doresc s\ aplice [i
pentru a nu-i `nc\rca inutil cu docu-
mente. Ace[tia trebuie s\ se `nregis -
treze, primesc un nume de utilizator
[i o parol\, pe care le introduc [i ast-
fel `[i des chid pagina proprie de `n -
scriere”, a mai ad\ugat Dana Daia.

Proiectul „Eden” (Erasmus
Mun dus AcaDEmic Network) a
fost aprobat la sf`r[itul anului 2012
[i se va desf\[ura pe parcursul a pa -
tru ani. Acesta face parte din progra -
mul Erasmus Mun dus, al\turi de
proiectul „IANUS”, ambele fiind fi -
nan]ate de Comisia European\. 

M\d\lina OLARIU

Albumul foto „Coreea de Nord,
un lag\r c`t o ]ar\” semnat de jur-
nalistul Adelin Petri[or a fost lan-
sat la libr\ria Librarium din Pa las
Mall, vineri, 18 ianuarie. ~nt`l ni rea
a fost moderat\ de c\tre Adrian
{er ban, directorul editorial al edi-
turii Po lirom, care a amintit celor
din sal\ despre prezen]a autorului
`n zone de conflict precum Iraq,
Afganistan sau Libia.

Prof. univ. dr. Daniel Con du -
ra che a apreciat c\ `n peisajul me -
diatic din Rom=nia, „transferul
[ta fetei de la maestru la discipol”
nu a fost f\ cut corespunz\tor, Ade -
lin Petri[or fi ind un jurnalist care
a demonstrat c\ aceast\ meserie se
poate face chiar [i `n condi]ii im -
pro prii. De asemenea, acesta a
considerat c\ albumul d\ at`t un
sentiment de compasiune, c`t [i unul
de jen\, `ntruc`t s`ntem „martorii
unui experiment fabulos `n care,
dac\ regimul comunist din Coreea

s-ar pr\bu[i, dou\zeci [i ceva de
milioane de oameni n-ar [ti ce s\
fac\. ~n acela[i timp, albumul se
ames tec\ cu un tip de compasiu ne
extrem de interesant\, pentru c\
toa  te imaginile, `ntr-un fel, pl`ng”.
Des pre album scriitorul Florin
L\ z\ res cu a punctat c\ ritmul [i
structu ra rea acestuia `n dou\ p\r]i
„te iau de la birou, te duc pe sus,
`]i arat\ ora[ul mer g`nd p`n\ la por -
trete ale oamenilor de pe strad\”,
partea a doua fi ind dedicat\ mani-
fest\rilor coreene.

Autorul albumului, Adelin Pe -
tri [or a men]ionat c\ `n zone pre-
cum „Iraq, Afganistan, Egipt, Li bia,
po]i s\ miro[i moartea. Nu trebuie
s\ vezi un cadavru descompus.
Mi ro[i [i `]i dai seama c\ acolo se
moa re. ~n Coreea de Nord miro[i
frica”. Jurnalistul a asem\nat re gi -
mul to ta litar din Coreea de Nord
cu unul ca  re „poate transforma un
om `ntr-o le gum\”, sintagma „sp\ -
la]i pe cre ier” neav`nd un sens pe -
io rativ. „}i se `nmoaie picioarele
mai ales c`nd te g`nde[ti c\ noi am
trecut milime tric pe l`ng\ ce tr\ iesc
ei. Frica mea cea mai mare a fost
c\ a[a ar fi ar\tat [i Rom=nia f\r\
momentul 1989”, a men]ionat au -
to rul. Acesta a conchis c\, „v\z`nd
propor]iile, cred c\ mul]i nord-co -
re eni redescoper\ focul [i roata.
G`ndi]i-v\ c\ s`nt lucruri de care
noi ne lovim zilnic. S`nt lucruri de
care ei n-au auzit [i nu vor auzi
niciodat\ dac\ acel regim r\m`ne
acolo”. 

Adelin Petri[or a mai lansat
`n 2010 cartea „R\zboaiele mele”,
un volum `n care a inclus povestiri
de r\z boi la baza c\rora au stat
reportajele jurnalistului.

Iulian B~RZOI

S-a lansat primul proiect
Erasmus Mundus la Ia[i

� programul va fi reali -
zat `n parteneriat cu o 
universitate din Israel 

Comunismul nord
coreean `n imagini

� jurnalistul Adelin Petri[or a asem\nat regimul cu
unul care poate transforma un om `ntr-o legum\

Studen]ilor le s`nt decontate
c`teva cheltuieli



Curgea s`ngele jurnali[tilor pe
str\zi ca o cascad\ de vin negru.
Gros, `ncleiat, s-a a mes tecat cu cel
al protestatari lor, al oamenilor care
]ipau pentru libertate. ~n el [i-au `n -
muiat copiii picioarele `n timp ce
fugeau de focurile n\prasnice ale
pu[ tilor automate. Profesioni[ti sau
amatori,  reporteri [i redactori, editori
sau cameramani, pu[tani cu un blog
sau freelanceri care s`nt nelipsi]i de
pe prima linie a tuturor fronturilor.
~n 2012, i-a secerat sf`r[itul pe to]i,
la gr\mad\, f\r\ preferin]e, fie c\
erau `n Afganistan, Pakistan, nor-
dul Africii, `n China sau `n Africa
din sudul Saharei. I-a luat pe to]i,
fie c\ filmau cu aparatur\ de ultim\
genera]ie sau c\ scriau pe agende bo -
]ite cu pixuri aproape goale.

88 de jurnali[ti au murit `n 2012
`ncerc`nd s\ vorbeasc\ despre liber -
tate. Dintre ace[tia nici jum\tate nu
aveau preg\tirea necesar\ s\ o fac\.
Dar, v\z`ndu-se prin[i `n patentul
regimului, v\z`nd cum Internetul es -
te sugrumat [i cum comunitatea in -
ter na]ional\ nu auzise de nici una din -
tre ororile care se-nt`mplau pe str\ -
zile din fa]a lor, au pus m`na pe-o ca -
mer\ [i pe-un pix [i au ̀ nceput s\ spu -
n\ pove[ti. {i n-au murit `n focuri
`ncruci[ate, din `nt`mplare, `n bom-
bar damente sau c\lca]i de ma[ini. Au
fost v`na]i, h\itui]i, sco[i cu for]a din
case [i executa]i fie `n ochii celor
din jur fie `n `nc\peri de unde
cadavrele lor nu vor mai ie[i nicio-
dat\.

Raportul alc\tuit de „Re por te rii
f\r\ frontiere” nu-i `ndosariaz\ `ns\
doar pe ace[tia. Nu `i uit\ nici pe cei
38 care au fost r\pi]i, pe cei a proa -
pe 900 aresta]i sau cei 2000 care au
fost b\tu]i [i amenin]a]i. Nici pe cei
mai bine de 70 care au fost nevoi]i
s\-[i p\r\seasc\ ]ara de frica repre-
saliilor. 

Raportul alc\tuit de „Re por te rii
f\r\ frontiere” ar trebui s\ fie media -
tizat pe toate canalele de comunica -
re din ]ar\. Pentru cei c\zu]i ̀ n nu me -
le libert\]ii de exprimare ar trebui
ca toate televiziunile s\-[i `ntrerup\
pentru un moment emisia, ca zia re -
le s\ lase o prim\ pagin\ goal\ [i ca
radiourile s\ emit\, un timp, `n gol.
S\ ne aducem aminte de cei care ]in
`n via]\ adev\rata menire a me se ri -
ei acestea, aceea de a informa, prin
t\cere. S\ nu mai polu\m, s\ nu mai
acuz\m, s\ nu ne `njur\m. F\r\ sen -
za ]ional, f\r\ pornografie, f\r\ po li -
tic\ [i f\r\ cultur\. 

S\ le d\m celor care-au murit toc -
mai acel lucru pentru care au luptat.
~n mijlocul balamucului vie]ii noas -
tre, s\ nu ne mai uit\m piezi[ la ni mi -
curile de zi cu zi. S\ ne oprim pen-
tru o clip\ [i s\ ascult\m. {i atunci
c`nd nu vom auzi nimic, s\ [tim c\
ne vor besc. 

C\t\lin HOPULELE
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La zi cu fondurile de-acas\

� 88 de jurnali[ti au
murit `n 2012 vr`nd s\
vorbeasc\ despre libertate

Institu]iile de `nv\]\m`nt superior
ie[ene nu au primit de mai bi ne de un
an ramburs\rile din cadrul pro iec telor
de burse doctorale Pro gram Ope ra ]io -
nal Sectorial pentru Dezvoltarea Re -
surselor U ma ne (POSDRU). Stu -
den ]ii din anul al III-lea al ciclului de
doctorat trebuiau s\ primeasc\ burse
`n valoare de 1850 de lei, `ns\ totul de -
pin de de modul `n care universi t\ ]i le
[i-au gestionat propriile re sur se.

Pentru a reu[i s\ pl\teasc\ bur se le
doctoranzilor, Universitatea de {ti in -
]e Agricole [i Medicin\ Ve te ri nar\
„Ion Ionescu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i a fost nevoit\ s\ scad\ cuan-
tumul acestora. „Am a chitat c`te 700
de lei lunar fiec\rui stu dent, cu pre-
cizarea c\ pentru cei pleca]i cu mo bi -
lit\]i, bursele au fost pl\tite integral.
Noi avem un contract `ntre universi-

tate [i Autoritatea de Management
a POSDRU (AM POS DRU) prin ca re
ace[tia erau o bliga]i ca cererea de ram -
bursare s\ fie verificat\ [i achitat\ `n
45 de zi le. ~n realitate, verificarea [i
evalua rea cererilor de rambursare s-a
re alizat vreme de un an [i trei luni. ~n
aceste condi]ii, universitatea nu a a vut
suficiente fonduri pentru a pl\ti bur -
se le [i de aici au pornit `n t`r zi erile asu -
pra pl\]ilor”, a declarat prof. univ. dr.
Ioan }enu, prorector USAMV. 

~n schimb Universitatea Teh ni c\
„Gheorghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I)
a reu[it s\ achite din fon duri proprii
bursele, la zi. A ceasta a demarat pro -
iectul de burse doctorale EURO DOC
`n octombrie 2009 care, la sf`r[itul lu -
nii februarie 2013, urmeaz\ s\ fie fi -
na lizat. „I ni]ial au fost 141 de docto ranzi,
au mai r\mas 129 care trebuie s\ fi na -

lizeze programul [i trei care mai au
de sus]inut teza. ~n jur de 80% din
grupul ]int\ a primit titlul de doctor”,
a declarat prof. univ. dr. ing. Lu mi ni -
]a Mihaela Lupu, director al pr o iec -
te lor EURODOC de la TUIA{I. Bur -
sele `n valoare de 1.850 de lei `n ]ar\
[i 3.700 lei pentru mobilit\]i de studiu
`n str\in\tate au fost achitate complet,
f\r\ a fi diminuate, „dar au fost unele
`n t`rzieri, de maximum dou\ luni ca re
ulterior au fost recuperate”, a a d\ ugat
prof. univ. dr. ing. Lu mi ni ]a Miha e la
Lupu. Singurele cheltuieli pe care uni -
versitatea nu a reu[it s\ le pl\teasc\ `n
totalitate au fost deplas\rile la con-
ferin]e [i `n scop de cercetare ale doc-
toranzilor, pentru care nu exist\ ̀ n acest
moment bani.

~n aceea[i situa]ie se reg\se[te [i Uni -
versitatea de Medicin\ [i Farmacie
„Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i,
unde doctoran zi lor li s-au pl\tit bur -
se le la vreme. „Nu au existat sincope
de plat\ sau alte probleme pentru stu-
den]ii doctoranzi, ne afl\m la zi cu
plata `n cadrul proiectelor pentru c\
am reu[it s\ d\m burse din resurse pro -
prii”, a declarat conf. univ. dr. Dra -
go[ Pieptu, prorector cu strategie in -
sti tu]ional\, evaluare academic\ [i re -
la ]ii cu organiza]iile studen ]e[ti, sin -
di cale, ONG-uri [i comunitatea local\
al institu]iei. 

Conducerea Universit\]ii „Alexan-
dru Ioan Cuza” din Ia[i sus]ine c\
este mul]umit\ de rezultatele proiec-
tului, aceasta justific`nd c\ obiecti ve le
au fost atinse [i chiar dep\[ite, la ni -
ve lul num\rului de teze sus]inute [i pu -
blicate. ~n schimb, banii au fost ofe ri]i
pe m\ sur\ ce au venit. „~n m\sura `n
care primim fondurile pentru ce re rile
de rambursare noi reu[im s\ pl\ tim bur -
sele. Aceste proiecte s-au derulat foar -
te greu din cauza su me deniei de pro-
ceduri birocratice [i a incompeten]iei
AMPOSDRU”, a de clarat prof. univ.
dr. Vasile I[an, rectorul institu]iei.

~n a[teptarea banilor
Chiar dac\ `ntr-o form\ sau alta au

reu[it s\ ofere o parte dintre bani stu-

den]ilor, toate cele patru institu]ii de
`nv\]\m`nt superior ie[ene au `nt`r -
zieri `n cazul ce re ri lor de rambursare,
pentru care uneori au primit r\spuns
dup\ abia un an. „Problema `n deru-
larea [i im plementarea acestor pro iec -
te a fost generat\ de `nt`rzierea evalu\ -
rii [i aprob\rii cererilor de rambursare
de la Ministerul Educa]iei, Cer ce t\rii,
Tineretului [i Sportului. Fi ind c\ me -
ca nismul este acesta, lu \m o prefinan -
]are din partea AM POSDRU, facem
cheltuieli, pl\tim burse [i solicit\m
rambursarea”, a declarat prof. univ.
dr. Ioan }enu, prorector cu activita tea
e du ca ]io nal\ la USAMV. Condu ce rea
universit\]ii a primit r\spuns doar la
dou\ dintre cererile de rambursare, o
a treia fiind depus\ din luna iu nie, iar
a patra afl`ndu-se `n stadiul de pre g\ -
ti re, restul pl\]ilor fiind sus]inute din
fonduri proprii. 

~n cazul TUIA{I, `n cadrul pro iec -
tului EURODOC au fost de puse p`n\
acum patru cereri, iar a cincea se reali -
zeaz\ acum. „La pri mele dou\ am pri-
mit banii, a treia a fost `naintat\ `n
noiembrie 2011, are bun de plat\ de
pe 8 august, din care s-a achitat doar
15% din contribu]ia Guvernului Ro -
m= niei, iar restul banilor `i a[tept\m.
~n total s-au rambursat 2.9 milioane
de lei”, a afirmat prof. univ. dr. ing. Lu-
mini]a Mihaela Lupu. ~n a[ tep tarea
r\spunsurilor la cererile de ram bur sa -
re se afl\ [i bursele doctorale din ca -
drul proiectului condus de UAIC [i a
celor dou\ a UMF, care, de[i au reali -
zat for me le legale de decontare s`nt
`nc\ `n a[ teptare. „UMF Ia[i a primit
su mele aferente pentru primul an din
fiecare proiect `ns\ a[tept\m de a proa-
pe un an rambursarea le ga l\,” a pre-
cizat conf. univ. dr. Drago[ Piep tu.

De[i pe parcursul celor trei ani,
proiectele de doctorat au `n t`m pi nat
probleme la nivel financiar, cu
`nt`rzieri la plata burselor c`t [i a ram-
burs\rilor, o mare parte din stu den]ii
`nscri[i au reu[it s\-[i finali zeze studi-
ile [i s\ primeasc\ titlul de doctor.

Paul ANDRICI
M\d\lina OLARIU

Unele universit\]i au reu[it s\ achite bursele din fonduri proprii

Ultimele doctorate pe bani europeni
tr\iesc din `mprumuturi
� universit\]ile s`nt `n continuare `n a[teptarea 
ramburs\rilor

Coada lung\ s\r\cia omu-
lui

S\pt\m`na asta studen]ii parc\
au reciclat toate bancurile p\rin]ilor
no[tri despre cozile de dinainte de
’89, doar c\ `n loc de p`ine noi st\m
s\ primim chitan]ele pentru plata
c\minului. De [i nu s`ntem foarte
boga]i, iar cu banii pe care-i d\m pe

cazare ne-am putea cump\ra car -
to fi c`t pentru dou\ luni, trebuie s\
ardem [i pu]inele calorii pe care le
mai avem st`nd la cozile care parc\
nu au cap\t. E bine m\car c\ avem
o scuz\ dac\ pic\m examenele. Nu
am putut `nv\]a c\ ne-am pl\tit
c\minul.

Paznic, paznic, dar
munca-i pe bani

Am aflat din c`teva surse c\ por-
tarii de la c\mine, cei `ns\rcina]i s\
ne aib\ de grij\, `nc\ nu [i-au primit
to]i banii pe decembrie. Tot ei ne-au
zis c\ salariile lor s-ar fi dus pe ex -
cursia patronului de s\rb\tori prin
vreo sta]iune [i pe campania electo -

ra l\ de acum vreo dou\ luni. Nu s`n -
tem noi prea sup\ra]i, dar m\car bani
de m`ncare s\ aib\.

~mpodobe[te fat\ pomul
De[i Cr\ciunul a trecut de vreo

lun\, fetele din Codrescu `nc\ nu
au sc\pat de obiceiul de a `mpodobi
bradul. Cum beteala [i lumini]ele-s
scumpe, o student\ s-a g`ndit s\-[i

recicleze gunoiul [i s\ orneze cu el
copacul de l`ng\ c\min. Doar c\ nu
toat\ lumea apreciaz\ tampoanele
ag\]ate de ramuri a[a c\ s-a pornit
o lung\ discu]ie despre ornatul po -
mi lor. Discu]ia a fost at`t de a prin -
s\ ca a ajuns s\ participe [i porta -
rul [i colegii de palier [i era s\ a -
jung\ [i administratorul. 

Mar]i, 15 ianuarie, s-a stins din
via]\ prof. univ. dr. Viorel Mel nig,
prodecan al Facult\]ii de Fizic\ de
la Universitatea „A le xandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i. Decesul fi -
zicianului ie[ean `n v`rst\ de 57 de
ani a fost cauzat de un infarct.

„Era un foarte bun meseria[, e xi -
gent cu sine [i cu colaboratorii [i
care a avut tot timpul `n minte i deea
de autoperfec]ionare. Avea de ja un
grup format, un laborator foar te bi -
ne dotat [i oameni care o s\-i con-
tinue munca. Din p\cate s-a stins c`nd
era `n condi]ia s\-[i valorifice efor-
turile profesionale, de dotare tehni-
co-material\, de management al fa -
cul t\]ii de care apar]inea”, a de cla -
rat prof. univ. dr. Dumitru Luca,
pro rector pentru programe de cerce -
tare [tiin]ific\ [i transfer de cu no[ -
tin ]e la UAIC.

Prof. univ. dr. Viorel Melnig [i-
a `nceput cariera didactic\ la In sti -
tu tul Politehnic din Ia[i, la Fa cul -
ta tea de Chimie, iar din 1989 a
pre dat la UAIC, mai `nt`i la Fa cul -
ta tea de Chimie [i apoi la Fa cul -
tatea de Fizic\. A fost pre [edinte al
Societ\]ii Rom=ne de Biofizic\
Pu r\ [i Aplicat\, filiala Ia[i, mem-
bru al Societ\]ii E uropene de Fi zi -
c\ [i conduc\tor al laboratorului de
Ca rac terizare a Organiz\rii Mo -
leculare a Bio materialelor de la

UAIC. De a semenea, a publicat pes -
te 25 de lu cr\ri `n reviste de speci a -
litate [i [a se volume la edituri re cu -
noscute de Consiliul Na]ional al
Cer ce t\rii {ti in ]ifice din ~nv\]\ -
m`n tul Su pe rior. 

Paul ANDRICI

Fizicianul Viorel Melnig
a `ncetat din via]\

� profesorul a predat mai bine de zece ani la Uni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Profesorul universitar doctor
Viorel Melnig
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� `]i trebuie abilit\]i de mim, talent la desenat [i un co e -
chipier la fel de iscusit ca tine � ne alc\ tu im propriul sat
din care nu lipsesc ce t\ ]ile, m\n\stirile, sau drumurile

Nici m\car o gr\dini]\ nu a au zit
at`tea zeci de r`sete [i de b\t\i since re
din palme c`te s-au str`ns `n jurul
meselor din libr\ria C\rture[ti timp
de dou\ ore. Zumzetul e departe de
cel pe care `l fac copiii ner\bd\tori,
dar aduce aminte de serile `n care ne
`nconjuram de zaruri [i c\r]i de joc
p`n\ adormeam. „A]i mai v\zut co pii
cu p\r alb de la at`ta jucat?”, `mi spu ne
r`z`nd un domn trecut de 50 de ani,
dar care st\ singur, cu un joc `n fa]\.
Nu `mi accept\ invita]ia de a ju ca
`mpreun\, a[a c\ m\ r\sucesc pe
v`rfuri [i caut din ochi alt\ mas\. 

Nu bat din palme [i nici nu m\

en tuziasmez fiind con[tient\ c\ nici
nu am idee care s`nt regulile, `ns\
pri ma mea coechipier\ se a[az\ li ni[ -
tit\ la mas\ [i caut\ jocul cu pri vi rea.
Cu o m`n\ `nv`rte iute piesele din
cutie, iar cu cealalt\ se prezint\ ca un
copil sfios: Despina. „Uite, jocul de la
masa al\turat\ este unul de ima gina]ie
[i creativitate. L-am jucat zilele tre-
cute pentru prima oar\ [i nu m\ mai
dezlipeam de el”, spune ar\ t`nd `nc`n -
tat\ c\tre „cutia plin\ de pove[ti” pe
care scrie simplu „Dixit”. Promitem s\
ne mut\m la masa al\ tu rat\ c`nd se
elibereaz\ dou\ lo curi [i `ntre timp
fo[nim `ntre degete pie sele de joc.
„Am 24 de ani, dar nu ratez nici o
astfel de sear\. ~nve]i jo curi noi [i
chiar sim]i c\ ]i se destin de fiecare
mu[chi, mai ales din cei fa ciali”,
adaug\ fata micu]\ din fa ]a mea.

Pentru c\ l`ng\ noi se a[az\ dou\
fete vizibil trecute de copil\rie, pu -
tem considera c\ jocul a `nceput.
„V`r sta minim\ este de opt ani, ce ea
ce `nseamn\ c\ prima condi]ie este
`ndeplinit\”, spun fetele chicotind a

ner\bdare. Cea de-a doua regul\ es te
s\ `nceap\ cel mai t`n\r din echip\.
„Cu siguran]\ tu vei `ncepe, pari cea
mai micu]\”, `mi spune vesel una
din tre fete str`ng`ndu-m\ u[or de m` -
n\, `n semn de consolare. Ase me nea
unui puzzle, piesele care stau `n [i ra te
pe mas\ [i pe care le tragem `n sen sul
acelor de ceasornic se potrivesc [i
formeaz\ fragmente de c`mpuri, dru-
muri [i m\n\stiri pe care noi tre buie
s\ le cucerim. {i reu[im prin in -
termediul omule]ilor colora]i pe care,
din neaten]ie, Despina `i pune me reu
cu capul `n jos. „Ar trebui s\ le fo -
losim picioarele pentru cucerire, nu
crezi?”, spune z`mbind una dintre fete.

De[i uit\m de tabla pe care trebu -
ie s\ `naint\m cu omule]ii `n fun c]ie
de puncte, reu[im s\ ne alc\ tu im pro-
priul sat din care nu lipsesc ce t\ ]ile,
m\n\stirile [i drumurile str\ b\ tute de
ucenicii no[tri. Iar cele pa tru culori `n
care am jucat se potrivesc exact ca
`ntr-un cub rubik rezolvat.

M\d\lina OLARIU

„~n partea asta s`nt jocuri de
stra tegie, aici de creativitate, iar la
masa aia se joac\ rummy”, m\ `n -
drum\ una dintre „profesoarele” de
la cursul de `ntoarcere `n timp. La
libr\ria C\rture[ti, dup\ zona de ar -
ticole dedicate copiilor, este orga-
ni zat un spa]iu de joac\ pentru „oa -
meni mari”. Pe mesele aranjate `n
preajma rafturilor cu sortimente de
ceai [i ce[ti de toate culorile, cuti-
ile de „Ligretto”, „Carcassone” sau
„Dixit” `ncep s\ fie desf\cute.

La masa creativilor se joac\
„Ac tivity”. ~]i trebuie abilit\]i de
mim, talent la desenat [i un co e -
chipier la fel de iscusit ca tine `ntr-
ale ghicitului de cuvinte `nscrise
pe teancul de cartona[e. {i trei pi -
oni, `n culorile tricolorului, cel de-al
patrulea fiind `nlocuit de Diana cu
un capac de marker. Diana este
`ndrum\toarea noastr\, `ns\ rolul
didactic este preluat de Alex, care
`ncearc\ s\ explice ce `nseamn\ li -
terele de la «a» la «f» desenate pe
plan[a de carton de pe mas\. „S`n -
tem la litera «a», asta `nseamn\ c\
dup\ ce tragi un cartona[, te ui]i la
cuv`ntul de la «a» [i `l desenezi, ca
s\ `l ghiceasc\ colegul de echip\.
La «b» `l explici, iar la «c» `l mi -
mezi. {i se repet\, p`n\ la «f»”, ne
l\ mure[te Alex. Totul `n c`teva se -
cunde, p`n\ ce expir\ timpul calcu-
lat de clepsidra cu nisip roz. 

Dans `n cabina de telefon
Echipele fiind alc\tuite, jocul

este deschis de Alex. Bradul s\u de
Cr\ciun e u[or de ghicit pentru co -
lega de echip\, `ns\ avantajul lor
este anulat `n momentul `n care ni
se al\tur\ Eugen. Se reiau in struc -
]iunile [i, dup\ g\sirea unui co e chi -
pier pentru acesta, ne realegem co -
legii, primul pion mutat fiind cel al
Dianei [i al M\linei. ~mi vine r`n -
dul la desenat. O „sfoar\ de sp`n zu -
r\toare”, a[a scrie pe cartona[, `ns\
coechipierul meu epuizeaz\ toate
si nonimele primului cuv`nt, rostin -
du-l „pe ultima sut\ de metri, `na -
inte s\ expire timpul!”, dup\ cum
exclam\ Diana. Dup\ runda de cu -
vinte explicate urmeaz\ [i cel de-al
treilea nivel, c`nd ni se testeaz\
calit\]ile de mim. Broas c\, cabin\
de telefon sau [ofer auto s`nt u ne le
din cuvintele de pe cartona[e, `ns\
cel mai bine exprimat este dansul
l\ ut\resc mimat de Eu gen. „Nu
ghi ci, las\-l s\ mai dan se ze”, o sf\ -
tuie[te Alex pe colega a cestuia, ca -
re, nu reu[e[te s\ `i des cifreze zb`n -
]uiala. 

Feri]i de bibliofili, aduna]i `n
col ]ul cu ceai [i cu mu]unachi de
plu[, ne-am jucat. Am dat `n min -
tea copiilor, [i am absolvit cursul cu
not\ maxim\, dup\ ce am `nv\]at s\
desen\m ma[ini de cusut [i girafe.
De la „a”, la „f”.

C\t\lina DOBROVICEANU

„Ce anume vrei s\ joci”, m\ `n -
treab\ fata brunet\, mereu z`m bi -
toare, `ns\rcinat\ cu organizarea lo -
cu lui de joac\ pentru cei mari. Ridic
st`ngaci din umeri [i  dup\ ce `i spun
c\ s`nt dispus s\ `ncerc ceva nou, m\
conduce la unul din scaunele libere.
„Aici se joac\ Catan. {tie Ilie regu li-
le”, m\ l\mure[te t`n\ra cu p\rul ne -
gru. S`nt al treilea juc\tor de la mas\,
Cristina, o fat\ crea]\ cu chipul unui
copil nevinovat fiind cealalt\ persoa-
n\ din fa]a h\r]ii de Catan. E un fel
de Monopoly care `n loc de proprie -
t\]i are resurse pe care trebuie s\ le
cucere[ti. 

De[i s`nt singurul care abia acum
a auzit de joc, m\ lini[tesc imediat ce
v\d c\ nici Ilie [i nici Cristina nu-s
a[i `n a-i [ti regulile, studiind atent
fi]uica pe care s`nt `n[irate legile c`m -
pului cu resurse. „Fiecare juc\ tor pri -
me[te o a[ezare [i un drum, pe care
le a[az\ pe o c\su]\ cu resurse”, `n ce -
pe s\-mi explice t`n\ra cu p\rul on -
du lat care st\ `n fa]a mea. „De fapt
pri me[ti dou\ a[ez\ri [i dou\ drumuri
pe care le a[ezi pe liniile as tea”,

intervine Ilie, un b\iat `nalt [i so lid
ce pare de-al casei. Dup\ ce mai citim
de c`teva ori regulile [i ne ale gem ce
culoare vor avea cl\dirile noas tre
`ncepe [i b\t\lia. 

Nu apuc\m `ns\ s\ juc\m prea
mult c\ci la mas\ se opre[te Andrei,
un student `ncheiat la c\ma[\ p`n\ la
ultimul nasture [i cu o pereche de
pantaloni care îi stau l\l`i. „Aici mai
s`nt locuri?”, `ntreab\ acesta timid.
Nu [tim ce s\-i r\spundem, c\ci nu
mai s`nt scaune libere, dar `l asigu -
r\m c\ poate juca dac\ nu-l deran-
jeaz\ s\ stea `n picioare. Acesta se
a[a z\ turce[te pe jos, iar de dup\ t\ -
blia mesei rotunde i se vede doar
capul, dar nu pare deranjat de asta. 

Zarurile se rostogolesc la fieca re
m`n\ pe harta cu resurse, `ns\ doar
Ilie pare a avea noroc, c\ci a[ez\rile
lui ajung s\ se `ntind\ pe toat\ harta.
Cristina reu[e[te [i ea s\-[i fac\ c` te -
va ora[e, iar lupta pentru primul loc
se d\ `ntre cei doi. „Acum mai pri -
mesc dou\ puncte pentru c\ am cel
mai lung drum”, ne anun]\ t`n\rul
solid dup\ ce mai pune pe hart\ o fi-
gurin\ de plastic. „Tu [i Imperiul
roman”, se amuz\ Andrei care p`n\
acum nu a scos nici un sunet. Jocul
ne prinde pe to]i [i nici nu ne d\m

seama c\ `n C\rture[ti am mai r\ mas
doar noi [i t`n\ra cu p\rul negru. Ne
uit\m speria]i la ceas [i ne d\m sea -
ma c\ e ora `nchiderii. Toat\ lumea e
deja `mbr\cat\, dar nu `ndr\zne[te ni -
meni s\ ne deranjeze. Doar Ilie e calm
[i prive[te z`mbitor spre noi. „Se pare
c\ am c`[tigat”, ne anun]\ acesta f\ -
c`nd-o pe Cristina s\ se bosumfleze
u[or. Nu are ̀ ns\ timp s\ stea prea mult
timp sup\rat\, c\ci harta trebuie str`n-
s\ `nainte ca becurile s\ se sting\ `n
C\rture[ti. ~[i promit o remiz\, joia
urm\toare, `n acela[i loc, aceea[i or\.

Andrei MIHAI

Nu [tiu dac\ de vin\ este sloga -
nul, „spa]iu de joac\ pentru oa meni
mari”, dar la Playground C\r tu -
re[ti toate mesele puse la dis po zi ]ie
s`nt pe r`nd ocupate, iar unele au
tre bu it [i mutate pu]in pentru a face
loc tu turor juc\torilor. Din p\cate
pentru cei ca mine, tablele [i plan [ele
cu pioni se rezum\ la „Nu te su p\ ra
frate”, `ns\ cu ajutorul ce lor la]i mai
[tiutori, reu[esc s\ `nv\] c`t de c`t
regu lile.

Dup\ ce m\ uit pu]in s\ v\d cine,
ce face, `mi g\sesc un sca un liber
pen tru „Activity”. Fie care are un
pion, cu care avan sea z\ pe ruta de
pe plan[\ `n func]ie de activita tea
din dreptul drumului, `ncep`nd cu
desenatul, vorbitul [i mi matul. Ce
anume trebuie s\ cre io nezi, des crii [i
[\ ar\]i prin gesturi le afli dup\ ce
tragi o carte, iar dac\ colegul ghi ce[te

ce anume `ncerci s\ `nf\]i[ezi prin
unduirile spastice din m`ini `ntr-un
minut, avansezi cu pionul.

Mi[c\ri creionate
Zis [i f\cut, eu `mpreun\ cu

Marius, un t`n\r `nalt [i cu barba
p`n\ la urechi, am `nceput prima
noas tr\ provocare. „Cas\! nu, stai,
s\ge]ile indic\ spre altceva. Geam,
sub geam, nu [tiu ce `ncerci s\ de -
senezi acolo frate”, se uit\ acesta
ciu dat la scrijeliturile pe care `n cerc
s\ le fac, `ns\ f\r\ noroc. Dup\ un
timp, o echip\ ajunge la probele de
mim\ iar o fat\ `[i d\ u[or cu m`na
pes te cap c`nd vede ce trebuie s\
ges tioneze. „Uit\-te pu]in, zi-mi [i
mie cum s\ fac asta”, se `ntoarce a-
ceasta c\tre o prieten\ care `ncepe
s\ r`d\ `n hohote c`nd vede ce scrie

pe cartona[. Andreea se ridic\ de
pe scaun [i dup\ un minut de me -
dita]ie, `[i `ncepe num\rul de panto -
mim\. ~nt`i `[i `ntinde u[or bra ]ele [i
le `mpreuneaz\, l\s`nd un gol c`t un
cerc `ntre ele, mi[care pe care o
repet\ de fiecare dat\ c`nd colegul
ei parc\ se apropie de cuv`ntul des -
cris. Iar [i iar face acelea[i mi[ c\ri,
iar noi ne amuz\m pe seama fe]ei
de pe care se cite[te o frustrare sim-
ulat\ involuntar, apoi se las\ p\gu -
ba[\ p`n\ c`nd se termin\ de scurs
nisipul din clep sidr\. „Consiliu pro-
fesoral, asta trebuia s\ mimez. Of, [i
era doar de patru puncte”.

La restul meselor, to]i parc\ `n -
cercau s\ ghiceasc\ urm\toarea mi[ -
care a adversarilor `ns\ nimeni nu
uita s\ mai arunce [i c`te un chicot
ici colo. Doar cei de-al\turi, care ju -
cau „Game of Thrones” („Urzeala
Tronurilor”) p\reau a fi `ntr-o lume a
lor, c`nd deodat\ se aude un sunet
de via]\ de la mas\: „Gata, [i cu
asta ti-am atacat fort\rea]a. Te-ai
fript, f\tuco!”.

Paul ANDRICI

Regatul meu pe-o
prietenie

Joia trecut\, la
C\rture[ti, to]i copiii cu

carnete de student au fost
invita]i nu doar pentru 
a-[i reaminti de tricourile
p\tate de `nghe]at\ cu
ciocolat\ la cornet sau de
juliturile de la prinsa, ci [i
pentru a mai uita un pic
de sesiunea care a[ teapt\
amenin]\tor la col]. Astfel,
am desenat, am mimat,
am explicat [i am cucerit
regate ale c\ror turnuri
le-am `m p\r]it cu prietenii
noi f\cu]i.

Toat\ lumea [tie regulile?

Avans de [ase puncte
� dup\ runda de cu vinte
explicate, ni se testeaz\
calit\]ile de mim

� zumzetul aduce aminte de serile `n care ne `nconju-
ram de zaruri [i c\r]i de joc p`n\ ce adormeam

Imperiile h\r]ilor imaginare

La masa cuvintelor mute
� iar [i iar face acelea[i mi[ c\ri, iar noi ne amuz\m
pe seama fe]ei de pe care se cite[te o frustrare 

� e un fel de Monopoly cu
resurse pe care trebuie s\
le cucere[ti.

Cum am dat `n mintea ccooppii ii lloorr
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{i totu[i, unde-i urgen]a?

Una dintre cele mai controversate
schimb\ri pentru care a fost criticat\
Ordonan]a de Urgen]\ nr. 92/2012
semnat\ de Ecaterina Andronescu
prive[te rela]ia dintre func]ia de rector
[i activitatea politic\ a acestuia. Prin
OUG s-a abrogat articolul 215 din
Legea Educa]iei Na]ionale (LEN),
care prevedea la alineatul 3 c\ „per-
soanele care ocup\ o func]ie de con-
ducere sau de demnitate public\ nu
pot exercita func]ia de rector pe pe ri -
oa da mandatului” [i la alineatul 4 c\
„func]ia de rector este incompatibil\
cu de]inerea de func]ii de conducere `n
cadrul unui partid politic, pe perioa-
da exercit\rii mandatului”. ~n plus,
prin ordonan]\ s-a introdus la arti-
colul 211 alineatul 31 care prevede
ca „`n cazul exercit\rii unei func]ii de
mem bru al Guvernului sau de secre-
tar de stat, rectorul are obliga]ia de a se
suspenda din func]ie pe perioada exer -
cit\rii respectivei demnit\]i”.

Prin urmare, conform OUG, rec-
torul sau alte persoane din conduce -
rea institu]iei de `nv\]\m`nt superior
pot `ndeplini [i func]ii de conducere `n
interiorul partidelor politice, iar dac\
s`nt numi]i `ntr-o func]ie public\ tre-
buie s\ `[i suspende activitatea [i nu
s\ o ̀ ntrerup\, cum prevedea LEN. „In -
troducerea unei serii de incompati-
bilit\]i nu f\cea dec`t s\ limiteze ac -
ce sul la func]ia de rector, iar mie nu mi
se pare nimic anormal ca un rector s\
fie `n Parlamentul Rom=niei [i s\ sus -
]in\ interesele `nv\]\m`ntului superior
sau ca un rector s\ conduc\ o institu ]ie
pentru c\ nu exist\ nici un conflict de
interes; dimpotriv\ el poate s\ o sus ]i -
n\. ~nsa ̀ n ceea ce prive[te func]iile din -
tr-un partid [i eu s`nt de acord c\ nu
trebuie s\ se fac\ politic\ `n `nv\ ]\ -
m`nt. {i putem s\ spunem c\ este vor ba
de persoan\ [i nu de latura academic\
dar asta este o ipocrizie”, a declarat
prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae, rec -
torul Universit\]ii de Medicin\ [i
Farmacie „Grigore T. Popa” din
Ia[i. 

Aflat\ la r`ndul ei `ntr-un proces
cu Asocia]ia Na]ional\ de Inte gri ta -

te pentru c\ a ocupat `n acela[i timp
func]ia de ministru cu cea de rector a
Universit\]ii Bucure[ti, Ecaterina
An dronescu a fost acuzat\ c\ prin pro-
mulgarea OUG nr. 92/2012 a eli mi nat
cazul de incompatibilitate al no ului mi -
nistru al educa]iei, Remus Procopie,
rector al {colii Na]ionale de Studii
Politice [i Administrative (SNSPA)
din Bucure[ti, [i pe cel al ministrului
delegat pentru ̀ nv\]\m`nt superior, cer -
cetare [tiin]ific\ [i dezvoltare tehno-
logic\, Mihnea Costoiu, rector al Uni-
versit\]ii Politehnice din Bucure[ti.
„Fiecare este liber s\ ocupe fel de fel
de demnit\]i `n diverse partide, este o
problem\ personal\, esen]ial este c\ `n
conformitate cu autonomia universi-
tar\, spa]iul academic s\ nu fie supus la
diverse implic\ri de ordin politic. Deci
s\ l\s\m fiec\ruia libertatea de a se ma -
nifesta pe plan politic, dar `n spa]iul
academic orice fel de implic\ri de ase -
menea natur\ sau religioas\, ras\ [i
a[a mai departe s`nt interzise. Ce face
fiecare `n timpul liber este problema
lui”, a declarat prof. univ. dr. ing. Ne -
culai Seghedin, prorector responsabil
cu activitatea didactic\ la Universi -
ta tea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (TUIA{I).

De la 65 ani `n sus
Conducerile universit\]ilor ie [e ne

consider\ c\ OUG nr. 92/2012, din-
colo de implica]iile politice, a crescut
puterea Senatului institu]iilor de `n -
v\ ]\m`nt superior din Ia[i. ~ncep`nd
cu Ordonan]a de Urgen]\ 21/2012
din 31 mai 2012 [i termin`nd cu cea din
decembrie, s-a modificat statutul pro -
fesorilor care atingeau v`rsta de pen-
sionare. Astfel, s-a abrogat articolul 284,
care la alineatul 2 stipula c\ „person-
alul didactic de conducere, de `ndru-
mare [i de control din `nv\]\m`ntul de
stat se pensioneaz\ la data `mplinirii
v`rstei legale de pensionare”. Mai mult,
la articolul 289, care prevedea la alinea -
tul 1 c\ „personalul didactic [i de cerce -
tare se pensioneaz\ la `mplinirea v`r -
stei de 65 de ani”, s-a ad\ugat alinea-
tul 6 care men]ioneaz\ c\ o excep]ie
la primul punct se poate realiza `n
cazul `n care „institu]iile de `nv\]\ m`nt
superior nu pot acoperi normele cu
titulari, pot hot\r` men]inerea calit\]ii
de titular `n `nv\]\m`nt [i/sau `n cerce -
tare pe baza evalu\rii anuale perfor-
man]elor aca demice, dup\ o metodo -
logie stabilit\ de senatul universitar”. 

Astfel, un profesor care a trecut
de 65 de ani nu va preda `n universi-
tate la plata cu ora cum se `nt`mpla
p`n\ acum, potrivit LEN, ci va r\ m` ne
[i titularul postului s\u, primindu-[i
acela[i salariu, cu condi]ia, dup\ cum
prevede articolul 289, alineatul 7, „re -
nun]\rii la pensie pe perioada `n care
r\m`ne titular”. Acest lucru este vala-
bil inclusiv pentru conduc\torii de doc -
torat, care, potrivit OUG nr. 92/2012,
`[i pot p\stra atribu]iile inclusiv dup\
atingerea v`rstei de pensionare. „Pen -
tru profesorii care au performan]e aca -
demice foarte bune [i care `ndruma
doctorate [i care se bucur\ de repu-
ta]ie [i prestigiu cred c\ prelungirea
activit\]ii dup\ v`rsta de 65 de ani
este o m\sur\ corect\ [i reparatorie; asta
se `nt`mpla [i p`n\ `n 2010. Nu mi se
pare c\ aici este o problem\ a `n v\ ]\ -
m`ntului rom=nesc fiindc\ trebuie s\
nuan]\m lucrurile. S`nt domenii ̀ n tregi
de [tiin]e umane sau [tiin]e sociale
un de nivelul de excelen]\ sau cunoa[ -
terea foarte bun\ s`nt `n natur\ cumu-
lativ\ [i necesit\ o via]\ de studii [i
str\duin]\ [i eforturi care nu se pot
face peste noapte. Nu cred c\ univer-

sit\]ile bune din Rom=nia, accentuez
bune, c`te or fi ele, `[i vor permite s\
prelungeasc\ otova, a[a, la toat\ lu -
mea”, a declarat prof. univ. dr. Vasile
I[an, rectorul Universit\]ii „Alex an -
dru Ioan Cuza” din Ia[i.

Ordonan]a de urgen]\ las\ tot la
alegerea Senatului institu]iilor de `n -
v\ ]\m`nt superior [i num\rul de stu-
den]i-doctoranzi cu care poate lucra
un coordonator. LEN stipuleaz\ c\
un coordonator poate `ndruma cel
mult opt tineri `ns\ OUG nr. 92/2012
abrog\ aceast\ prevedere. „S`nt do -
me nii `n care un conduc\tor de doc-
torat poate ar trebui s\ aib\ chiar sub
opt doctoranzi `n `ndrumare sau poate
s\ `ndrume mai mult de opt. Cine poa -
te spune lucrul acesta, cine trage aceas-
t\ linie? Mi se pare o prevedere corec -
t\ l\s`ndu-i Senatului aceast\ deci zie.
Desigur, nu trebuie exagerat [i s\ fa -
cem din aceasta o problem\ care s\
conduc\ la sc\derea calit\]ii tezei ca
atare, pentru c\ un num\r exagerat de
doctranzi `n `ndrumare presupune un
efort suplimentar pentru conduc\ to rul
de doctorat [i echipa sa [i ar putea du -
ce la o sc\dere a exigen]ei”, a dec la -
rat prof. univ. dr. Vasile V`ntu, rec-
torul Universit\]ii de {tiin]e Agri co -
le [i Medicin\ Veterinar\ „Ion Iones -
cu de la Brad” din Ia[i. (USAMV)

Acesta vede modificarea LEN ca
un lucru de a[teptat odat\ cu schimbul
de putere de la conducerea statului.
~ns\ `n lipsa unei st\ri de echilibru de
durat\, acesta nu consider\ ca legea va
c\p\ta coeren]\ [i stabilitate. „Sis te-
mul educa]ional din orice stat nu poa -
te fi modificat de la o lun\ la alta. {i
cum legea aceasta a fost aprobat\ prin
asumarea r\spunderii Guvernului era
de a[teptat ca, odat\ cu schimbarea pu -
terii politice `n Rom=nia, legea s\ su -
fere modific\ri at`ta timp c`t nu au fost
agreate [i nu au fost stabilite acele
direc]ii sau acele nuan]e prin care s\
se ajung\ la un consens”, a completat
prof. univ. dr. Vasile V`ntu.

O jum\tate de abilitare
~n ciuda m\surilor prin care, dup\

cum sus]in reprezentan]ii institu]iilor
de ̀ nv\]\m`nt superior, deciziile se des -
centralizez\ [i ajung s\ fie respons-
abilitatea fiec\rei universit\]i `n par te,
prin abrogarea articolului 289, al ali -
neatului 2, se mai creeaz\ un prece-
dent. Acesta stipula faptul c\ „man-
datele celor care de]in func]ii de con-
ducere sau adminsitrare, la orice ni -
vel al universit\]ii, `nceteaz\ de drept
`n cazul persoanelor care au `mplinit
v`rsta de pensionare”. Astfel, acum,
rectorul unei universit\]i poate r\ m` ne
`n func]ie inclusiv dup\ ce `mpline[te
65 de ani, p`n\ la terminarea mandatu -
lui. Mai mult, acesta poate candida la
un nou mandat la urm\toarele ale -
geri, dac\ beneficiaz\ de sprijinul Se -
na tului. „Nu mi se pare `n regul\ s\
poat\ s\ continue, dar m\ `ndoiesc c\

se va `nt`mpla lucrul acesta pentru c\
nici `nainte universit\]ile bune nu `[i
permiteau s\ aib\ decani sau prorec-
tori peste 65 de ani. Ca atare, sigur c\
este o posibilitate, dar chiar dac\ este
reglementat\ nu cred c\ este [i ex ploa -
tat\, nu cred c\ devine [i o probabili-
tate. Dar asta `n universit\]ile bune”,
a precizat prof. univ. dr. Vasile I[an.

~n plus, prof. univ. dr. Vasile V`n -
tu, rectorul USAMV, consider\ c\ acest
aspect nu modific\ cu nimic situa]ia
actual\, Senatul fiind [i `n acest caz
institu]ia care decide [i nu ar exista
riscul de a se crea precedente, „cel pu -
]in nu la noi `n universitate. Doar fie -
care candidat trebuie s\ fie sprijinit de
oamenii din Senat, care s`nt ale[i aco -
lo de c\tre comunitatea din universi-
tate”, a explicat acesta.  

Alte modific\ri asupra formei din
2011 a LEN au fost aduse `n ceea ce
prive[te ob]inerea atestatului de abili -
tare. Acesta era obligatoriu pentru pro-
movarea `n func]ia de profesor uni-
versitar a tuturor candida]ilor care `n -
de plineau criteriile stipulate `n lege,
dar [i pentru ob]inerea titlului de con -
duc\tor de doctorat. Or, OUG nr.
92/2012 `nl\tur\ necesitatea ob]inerii
atestatului pentru ca un cadru didac-
tic s\ poat\ ajunge profesor universitar.
„Cred c\ legiuitorul a introdus aceas t\
modificare tocmai pentru c\, de la
apari]ia legii p`n\ la sf`r[itul anului
2012, aproape doi ani de zile s-au dat
`n toat\ ]ara doar 20-30 de abilit\ri.
V\ da]i seama c`t de r\u a fost regle-
mentat\ acea m\sur\ care era bine sti-
pulat\ `n lege, care era de natur\ s\
fac\ mult mai selectiv\ ob]inerea ti -
tlu lui de profesor, dar care s-a trans-
format `ntr-o barier\ de intrare `n pro -
fesie [i a blocat pe foarte mul]i oameni.
Numai de la noi s`nt peste zece la fi -
zi c\, nou\ la matematic\, patru la chi -
mie, care voiau s\-[i dea lucrarea, `n -
deplineau condi]iile de abilitare [i nu
aveau unde s\ o fac\ [i cum”, a com-
pletat prof. univ. dr. Vasile I[an. 

***
La aproape doi ani de zile de la

publicarea `n Monitorul Oficial, Le -
gea Educa]iei Na]ionale nu [i-a atins
nici pe departe obiectivele. F\r\ caie -
te de sarcini, metodologii de aplicare
concrete [i trunchiat\ de Ordonan]e
de Urgen]\, `n loc s\ ofere stabilitate
sistemului de `nv\]\m`nt `ncepe s\ `l
`ntoarc\ spre acela[i haos care exista
`n momentele de tranzi]ie dintre legi.
~n urma OUG nr. 92/2012 vor su pra -
vie]ui doar universit\]ile de tradi]ie,
care `[i respect\ statutul. Exist\ posi-
bi litatea ca `n lipsa unor alte regle-
ment\ri [i a unor oameni capabili s\ se
opun\, restul institu]iilor de `nv\ ]\ -
m`nt superior se vor transforma fie `n
dinastii, fie `n pepiniere politice.

C\t\lin HOPULELE

Ordonan]a care a 
`nghe]at legea educa]iei

~ntr-unul din ultimele acte ca ministru al Educa]iei,
Cercet\rii, Tineretului [i Sportului (care s-a transformat

`n Mi nis terul Educa]iei Na]ionale din 2013), Ecaterina
An dro nescu a propus Guvernului aprobarea unei
Ordonan ]e de Urgen]\, nr. 92/2012, prin care se
modific\ radical unele dintre prevederile Legii Educa]iei
Na]io nale care este `n vigoare din 9 februarie 2011.
De[i prin abrogarea unor articole [i completarea acesto-
ra cu alte prevederi, ordonan]a permi te mai u[or influen -
]area mediului academic de cel po litic, conducerile in sti -
tu]iilor de `nv\]\m`nt superior ie [e ne v\d `n aceast\
ordonan]\ o `ncercare de stabilizare. ~n spiritul au to no -
miei universitare, ace[tia sus]in c\, de[i exist\ o posibili-
tate ca politicul s\ se strecoa re `n buc\t\ria academic\,
universit\]ile bune vor re u[i s\-l opreasc\ la poarta
Senatului. ~ns\ nu [i restul de 90%.

Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru `nv\]\m`nt superior, 
cer cetare [tiin]ific\ [i dezvoltare tehnologic\

� Senatul fiec\rei universit\]i `n parte va putea stabili c`]i studen]i poate `ndruma un
coordonator de doctorate

Schimb\rile legii `ncep s\ alunge studen]ii
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Era o vreme `n care cuv`ntul penal
era o no]iune ambivalent\, o stru]o-c\ -
mi l\ `n jargonul pu[tanilor din spatele
blocului. Dac\ ceva era penal, era mi[ -
to, foarte tare, ciment, beton. Apoi, pe -
nali le mai spuneam amicilor c`nd debi-
tau prostii sau, mai degrab\, atunci c`nd
se maimu]\reau. Era, s\ spunem, o va -
riant\ mai caraghioas\ a lui penibil. 

Ast\zi, `ns\, penal este echivalent
cu parlamentarul, alesul poporului, ca -
re are dou\ case: Casa Poporului [i bo-
xa acuza]ilor din tribunal. Cu un infrac-
tor-p`n\-la-proba-contrarie desemnat
de oameni, s\ le spunem neinforma]i,
ca s\ ne reprezinte. S\ ne deschid\ u[a
c\tre o Rom=nie nou\, c\tre un 2013 `n
care figurile de vaz\ ale politicii ro m= -
ne[ti vor fi Victor Ponta, Dan Voi cu -
les cu, Gigi Becali, Dan Diaconescu [i
nelipsitul Traian B\sescu. Oameni ca -
re ne-au promis c\, prin coabitare sau
ex terminare, ne vor rezidi ]ara din te -
me lii. 

Mi-ar pl\cea s\ pot spune, r\z vr\ -
tit, c\ nu s`nt de-acord. ~ns\ i-am ales
cu m`na noastr\; am mers la vot [i ne-
am uitat cum USL-ul s-a v\rsat dea-
supra Rom=niei [i harta noastr\ arat\
acum ca Marea Ro[ie. Are [i acela[i
gust s\rat de-]i crap\ limba. A[a c\ am
intrat `n 2013 `n patru labe [i Rom=nia
nou\ e la fel de primitoare ca o ieder\.
Nici nu mai conteaz\ ordonan]a care
piap t\n\ Legea Educa]iei, politica de
bazar, scandalurile de la Cultur\ p`n\
la S\n\tate [i nici faptul c\ s`nt mai
mul]i parlamentari dec`t `ncap `n Casa
Po porului. Cel mai tare doare c\ ma -
jo ritatea care s-a prezentat la urne ne-a
trans format `n pre[ pentru intrarea `n
aceast\ Rom=nie rezidit\. 

Ne-a prins ca pe o Ana colectiv\,
`ntr-un zid care ne macin\ moralul pe
zi ce trece. {i `n fa]a noastr\, drumul se
bifurc\. Dac\ o lu\m `ntr-o parte [i ne
l\s\m prad\ cimentului, `mbr\]i[\m ne -
pu tin]a, `nchidem ochii [i st\m la c\l -

du ric\. Dac\ o lu\m `n partea cealalt\,
dac\ ne zbatem [i ne zv`rcolim, risc\m
s\ fim [tampila]i nebuni [i decreta]i
fraieri. Ca-ntr-o pies\ de teatru `n care
actorii iau foc [i spectatorii se uit\ r` -
z`nd la ei, crez`nd c\ face parte din spec-
tacol. 

Dar poate 2013 va fi anul `n care
merit\ s\ fim mai degrab\ nebuni dec`t
neputincio[i [i-n genunchi.

C\t\lin HOPULELE

Nu i-au pl\cut niciodat\ schim b\ -
rile. Chiar [i-atunci c`nd `[i cump\r\
hai ne `n culori noi ezit\. Ro[u, porto-
caliu, mov, i se pare c\ o fac s\ arate
c`nd prea palid\, c`nd prea aprins\ `n
obraji. Totu[i, `n ultima vreme a sim]it
nevoia s\ `[i schimbe ba `nf\]i[area, ba
prietenii, [i chiar [i obiceiurile, poate
pentru a se desp\r]i de tot ce consider\
uzat, acum, la sf`r[it de an.

Deschide jurnalul [i recite[te pa gi -
ni le cu `nsemn\ri ascu]ite, scrise ap\sat
cu cerneal\ indigo. A cheltuit cam mul]i
bani `n ultima vreme, [i nici nu a res -
pectat `ntru totul lista de cum p\ r\ turi,
a[a cum [i-a propus. S-a l\sat influen -
]at\ de cei din jur, ea, care s-a procla-
mat independent\, [i care a promis `n -
tr-o iarn\, cu mai bine de 20 de ani `n
urm\, c\ se va elibera din str`nsorile
tu turor. Acum, tot `n iarn\, a renun]at
la bocanci pentru botine din catifea, ca
s\ fie [ic, dar [i-a stricat [i `n c\l ]\ mi n -

tea, [i imaginea, c`nd a c\zut de fa]\ cu
to]i `n z\pad\.

Nu-i place ce cite[te, `nchide caie -
tul cu copert\ vi[inie [i `l arunc\ pe pat.
Se uit\ `n oglinda cu margini aurii. O
[u vi]\ de p\r i s-a desprins din cocul a -
tent coafat, cearc\nele i s-au ad`ncit, iar
buzele i s-au schimonosit a dez n\ dej -
de. Rupe dintr-un caiet o foaie de h`rtie
[i `ncepe a m`zg`li din stilou planuri de
viitor. Obi[nuie[te s\ fac\ asta des, `ns\
niciodat\ nu reu[e[te s\ le `n de pli neas -
c\ pe toate. Vrea s\ `nve]e s\ fie mai si -
gur\ pe ea, s\ pun\ piciorul `n prag f\r\
s\ clipeasc\ [i s\ spun\ ce g`n de[te pri -
vindu-i pe to]i `n ochi. Vrea s\ nu mai
fie judecat\ dup\ `nf\]i[are [i nici dup\
culorile pe care le poart\. Vrea s\ `nve]e
s\ economiseasc\ bani, timp, vorbe [i
s\ fie mai atent\ la cei pe care `i con-
sider\ prieteni. Vrea s\ se schim be, dar
nu [tie cum.

C\t\lina DOBROVICEANU

Dac\ a[ fi din nou Romina, cu 24
de ani `n urm\, [tiind ce m\ a[teapt\ `n
viitor, a[ `nghi]i cu pl\cere ni[te cia-
nur\.

S`nt Romina, acum am 42 de ani
[i pentru c\ am dou\ facult\]i `n spa te -
le meu deja g`rbovit m\tur str\zile.
~mi place meseria mea, m\ ajut\ s\
simt c\ s`nt `n stare s\ dau la o parte
gunoiul din via]a mea. A[a mi-a fost
croit, tot de mine. ~mi zicea mama c\
de la teoriile pe care le `nv\]am zilnic
la [coal\ trebuie s\ m\ rup, s\ v\d
cum tr\ie[te lumea dincolo de a de -
v\rul din spa]iul academic. Nu
[tiu cum s-a `nt`mplat s\ m\
combin cu un tip care s-a stre -
curat `n via]a mea [i el `m  -
preun\ cu ga[ca sa a proape
m-au sf`r[it. M\ dro  gau
sistematic ca s\-mi uit p` -
n\ [i numele [i-mi vin-
deau corpul cu tot cu
su flet. S-au dat de gol,

i-au prins, i-au ascuns du p\ gratii,
iar eu am r\mas mai mult un
cadavru dec`t un suflet. Am
devenit [i mam\, dar fiul meu nu
prea arat\ c\ m\ iube[te, m\ `njur\
mai des dec`t eu le zic „bun\ ziua”
zecilor de perechi de picioare ce
trec prin fa]a m\turii mele roase de
as falt. Deseori fuge de acas\. „Pen -
tru c\ nu [tii s\ faci [i mai apoi s\
p\s trezi cur\]enia”, `mi explic\ ve -
cinii pe la care el obi[nuie[te s\ `n -
nop teze. Se mai `ntoarce c`nd i se
face mil\, `mi las\ bani pe masa din
bu c\ t\rie de pe care eu abia `i dez -
lipesc de scobiturile lipicioase ale
acesteia. E t\cere iernatic\ acum `ntre
noi doi, dar eu `l a[tept, `ntr-o pri -
m\var\, s\ se `n toarc\ pentru totdeau-
na acas\. M\ schimb, azi, de exemplu,
am ros geamu rile, pentru prima dat\ `n
ultimele dou\ decenii podeaua a fost

m`ng`iat\ de ni[te raze de soare.
Dac\ o s\ mai fiu Romina du -

p\ 24 de ani de acum `nainte a[
vrea s\-mi leg\n nepo]ii pe bra ]ele
`n tinse de greutatea gu noa ie lor
c\ rate de-a lungul vie ]ii.

Daniela VORTOLOMEI

Manifestul neputin]ei

Catastife cu foi veline

M\tur\toarea de gard\

Dintr-un pesimism sc`rbit, ca o
boa l\ netratat\ care na[te `n fiecare zi
c`te-un sentiment mutant de ne po -
trivire a lucrurilor, la `nceput de an `mi
vine s\ m\ tot uit `napoi. Ca s\ g\sesc,
culmea, ori un „mai bine”, ori „la fel de
r\u”. Eminescu, de pild\, scria `n
1877, `n paginile ziarului „Timpul” des-
pre o Rom=nie care parc\ tu[ea de-o
pneumonie violent\. ~n miez de iarn\,
Ro m=nia noastr\, cea dintr-un 2013
crud `nc\, a prins o varicel\ t`rzie. S-a
umplut de toate bubele p\m`ntului [i
„frunta[ii” ei o scarpin\ de mama focu-
lui prin toate ministerele.

Am `nceput `n acela[i stil de lemn
cu care-am `ncheiat. }ara noastr\ are
timp s\ stea `n fel de fel de tribune, `n
fa]a microfoanelor [i-a camerelor `nse-
tate, pe care nu le mai hr\ne[te nimeni
de ani buni cu vreun f\cut. Dup\ ce
vorbe[te despre o Cultur\ sc\pat\ din
ghea rele birocra]iei, programe de S\ -
n\ tate cusute cu „economicitate, efi-
cien ]\ [i eficacitate” ori despre promul -

g\ri de toate culorile ̀ n Educa]ie, singu -
rul fapt `mplinit `n fa]a c\reia ne pune e
acela c\ e prea t`rziu pentru toate. C\ a
ajuns la]ul la v`na tuturor proble me -
lor de anul trecut [i singura solu]ie e s\
ne l\s\m ]ara s\ se v`nd\ `n calupuri
mari, ca o bucat\ de s\pun de cas\, iar
noi s\ r\m`nem `n urm\ ciunti]i, bu -
bo[i, s\ nu ne mai vrea nimeni. Sau
dac\ ne-o mai fi vr`nd careva, o s\ ne
cumpere cu cel mai mic b\nu] din vis -
tierie, iar\ noi o s\-l prindem cu de ge -
tele uscate ca pe-o gur\ de ap\. 

Aproape c\ se termin\ [i `nceputul
\sta [i-n cur`nd tot ce-i acum un plan
d`rz va trebui s\ se-nf\ptuiasc\ ̀ ntr-o re -
alitate nou\, proasp\t vopsit\. Ca o
cioa r\ slab\ [i ur`t\ cu glasul dres.
„Ciu dat\ ]ar\, `ntr-adev\r!”, spunea E -
mi nes cu. {i dac\ m\ uit `napoi la vor -
ba lui, v\d c\ i-a luat mai bine de o sut\
de ani Rom=niei noastre ca s\ nu se
schim be. 

Anca TOMA

Netrebnici [i ciunti]i

� s-a l\sat influen ]at\ de cei din jur, ea, care s-a
proclamat independent\

� singura solu]ie e s\ ne l\ s\m ]ara s\ se v`nd\ `n
calupuri mari

� `mi place meseria mea,
m\ ajut\ s\ simt c\ s`nt `n
stare s\ dau la o parte
gunoiul din via]a mea

Pe c`nd era la o v`rst\ `n care u -
ni versul se rotea `n jurul unei mingi
[i a n\zb`tiilor `nghesuite `ntr-un
col] de cas\, p\rin]ii l-au dus pe Dan
`n tr-o vacan]\ de var\ la o pensiune
de la poalele mun]ilor. Casa la care
s-au cazat fusese recent renovat\,
sc\ rile din lemn odat\ putrezite au
fost schimbate cu trepte de stejar, „re-
zistente, b\iete, po]i s\ sari c`t vrei
pe ele c\ nu crap\”, `i spunea din u[\
un b\tr`nel pu]in coco[at dar cu un
z`mbet larg pe fa]\. 

A invitat familia `n\untru [i-a
`nceput s\ le povesteasc\ despre c`t
de mult luptase cu vechiul posesor
ca s\ o cumpere. Dar `mpreun\ cu
c`]i va asocia]i reu[ise `n sf`r[it s\ `n -
ving\ la masa verde ultima gazd\
ca re „adusese la sap\ de lemn locul
\sta. Aveau ni[te pre]uri de te speri-
ai, camerele erau murdare [i nici
m\ car nu-]i d\dea o mas\ normal\.
E ra un haps`n tata”, le spunea b\ tr` -
ne lul `n timp ce-i conducea printr-
un hol aparent amenajat, dar `n ale
c\ rui col]uri `[i f\ceau culcu[ul c`]i -
va p\ianjeni. Camerele de dormit p\  -
reau a fi curate, doar draperiile `n -
g\l benite [i paturile incomode dis-
trugeau din farmecul lor. Nici la pre]
nu s-au putut hot\r`, b\tr`nul `n cer -
c`nd s\ mai scoat\ de la familie c`te
un ban `n plus pentru c`te o alt\ mic\
chestie.

20 de ani mai t`rziu, Daniel, de-
acum b\rbat la casa lui, [i-a dus toa -
t\ familia la aceea[i pensiune din
co pil\rie. A auzit c\ fiul b\tr`nului a
pre luat afacerea [i s-a g`ndit c\ poa -
te a mai schimbat ceva din felul `n
care era condus\ casa. ~ns\ odat\ a -
juns acolo a g\sit acela[i proprietar
pu ]in coco[at, cu z`mbetul pe buze,
doar cu c`]iva ani mai t`n\r, care d\ -
du se un alt strat de vopsea pe pere]ii
cl\dirii.

Paul ANDRICI

Puse de mul]i sub semnul `ndoielii, micile „r evolu]ii”
pe care le st`r nesc `nceputurile de an `n oameni

reu[esc s\ le accelereze via]a m\ car pentru c`teva
s\p t\ m`ni. ~ns\ c`nd schim b\ rile trebuie s\ urneasc\
din loc o Românie `nglodat\ `n neajunsuri, de bu  -
solarea vine repede din urm\. {i-nainte s\ c\l  c\m cu
a m`n do u\ t\lpile `n 2013, ne uit\m ` na inte [i-napoi
cu fric\, `ndoial\ [i prea pu]in curaj.

Am `nceput `n acela[i stil de lemn cu care-am `ncheiat
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O cas\ din
m`n\-n m`n\
� aveau ni[te pre]uri de
te speriai, camerele erau
murdare

� dac\ ne zbatem [i ne zv`rcolim, risc\m s\ fim
[tampila]i nebuni [i decreta]i fraieri

� `n miez de iarn\, ]ara
noastr\, cea dintr-un 2013
crud `nc\, a prins o vari-
cel\ t`rzie � nu mai con-
teaz\ ordonan]a care piap -
t\n\ Legea Educa]iei, poli -
tica de bazar, scandalurile
de la Cultur\ p`n\ la
S\n\tate

Revelionul Rom=niei noi



REPORTAJ 7
O

pinia veche —  N
r. 446 — 21- 27 ianuarie 2013

Terapie prin noroc

Oamenii care [i-au pariat viitorul
� din cei 38 de ani pe care i-a tr\ it p`n-acum, zece i-a
jucat la p\ c\ ne le � nu are un grup de prieteni cu care
s\ frecventeze de obicei s\lile de jo curi, pentru c\ nici
localurile nu-s acelea[i

„Nu te-nva]\ nimeni s\ tragi de
ma net\, cum nu-]i pune nimeni o
pu[c\ `n m`n\. Oamenii cred c\ te
ucide”. 

Azi, Claudiu nu st\ `n bar. Ca s\
vorbeasc\ despre „boala” lui sau, mai
degrab\, despre cum n-a fost nicio-
d at\ bolnav, trebuie s\ fie curat. E
par fumat, e-mbr\cat atent [i se a lint\
la mers, ca s\ par\ lejer, ca s\-l cred.
„N-am o problem\, joc la p\c\nele
dac\ n-am ce face [i nici ce pierde”,
`mi spune el, poticnindu-se o clip\ de
team\ s\ nu se fi contrazis. E `nalt,
pu]in `ndoit de spate [i prive[te mi jit
cu ni[te ochi ro[ii, obosi]i, dar a -
ten]i. Vorbe[te agitat, electrizat de-o
continu\ dorin]\ de-a se `mbr\ca `n
alte straie din cuvinte [i se ascult\
`ntruna pe sine.

Din cei 38 de ani pe care i-a tr\ it
p`n-acum, zece i-a jucat la p\ c\ ne le.
Aproape `n fiecare zi sau `n fiecare
noapte, Claudiu se a[az\ ̀ n fa]a e cra-
nului cu fructe amestecate [i `n cear c\
s\ le ordoneze `n [iruri. „O singur\
dat\ mi-a ie[it o linie bun\, pe la `n -

ceput [i-am prins vreo sut\ de mili oa -
ne”, `[i aminte[te el cu-o tres\ltare
bucuroas\. }ine minte `ns\ c\ i-a
pier dut aproape imediat [i r`de c`nd se
g`nde[te c\ „dac\ n-ar fi trebuit s\
intru ̀ n tura de lucru diminea]\ i-a[ fi
dat `n aceea[i noapte `n care i-am
lu at. Poate chiar `i `nmul]eam”. 

Via]a `n „Las Vegas”
So]ia ̀ i [tie patima [i trage uneori

de el, s\-l ̀ ntoarc\ acas\, ca de-o ma -
net\ colorat\. ~ns\ ecranul e str\ lu -
ci tor [i speran]a e-at`t de vie `nc`t nu
se poate urni. „Dac\ plec fix ̀ nainte s\
iau tot?” Acas\, totu[i, n-a mai dus
nici un salariu de c`]iva ani buni, da -
r\mite vreun premiu. „Ei, da’ o du cem
bine, b\iatul e la [coal\, nu lipse[te
nim\nui nimic”, spune Claudiu. Poa -
te doar lini[tea lui nu-i de g\sit, dar
promite c\ nu se va mai duce `ntr-o
bun\ zi la barul cu aparate, c`nd va
mai c`[tiga o dat\. Poveste[te des pre
toate ca de-o investi]ie, bun\, rea, nici
nu mai conteaz\. A-mprumutat a -
proa pe 150 de milioane de lei vechi pe

care i-a depus, bancnot\ cu bancno t\,
`n tonomatul din care n-au mai ie[it
`napoi. Dar asta nu l-a pus la p\ -
m`nt. Dup\ fiecare lovitur\ `n gol tre -
buia s\ se `ntoarc\ la lucru, fiindc\
atunci c`nd lucra ziua, noaptea juca [i
invers. „S`nt banii mei, `i muncesc
cinstit, deci e corect s\ fac ce vreau cu
ei? Este.” Se opre[te, c`nt\re[te ̀ nc\ o
dat\ vorbele [i pune palma la gur\
dintr-un reflex anapoda. S-a contra  -
zis. Numai c\-n loc s\ se explice, ca
de obicei, casc\ lung, camufl`nd spe -
rietura. „M\ duc fiindc\-mi pla ce,
fiindc\ m\ ]ine acolo treaz, fiindc\ nu
m\ deranjeaz\ nimic dec`t fumul de
]igar\. Eu nu fumez, nu suport”, spu -
ne cu-n soi de biruin]\ `n glas, ca [i
c`nd ar vorbi despre singurul viciu din
lume. 

Trecem pe l`ng\ un cazino de
car tier [i `i lic\resc ochii ca literele
neo bosite ale „Las Vegas”-ului
at`rnat deasupra u[ii. M\-ntreab\ da -
c\ am `ncercat vreodat\ s\ c`[tig. ~i
spun c\ n-am `ncercat niciodat\ s\
joc. „Vezi c\ faci o diferen]\ care nu
se face. Nu intri la joac\, intri s\ ba gi
banul ca s\ ias\ mai mul]i. Ca la ser -
viciu, ca la [coal\, ca-n via]\.”

Anca TOMA

Glon]ul cu gust de fructe

Catalogul mizelor f\r\ remu[c\ri

� a `mprumutat a proa pe 150 de milioane de lei vechi
pe care i-a depus, bancnot\ cu bancno t\, `n tonomatul
din care n-au mai ie[it `napoi

„M\ cheam\ \[tia la fotbal, dar eu
nu m\ duc. E prea lumesc”, ̀ mi zice
Marius [i apoi `nchide telefo nul.
Este masterand la sport, ̀ n ultimul an.
„Poker joc de mic, din liceu!”, [i
z`m be[te ca [i c`nd ar denun]a o cri m\
a altcuiva. E al zecelea an pe care `l
„aloc\” sportului, iar de poker are
cam tot at`]ia. Era `n liceu c`nd a ju cat
prima oar\. Pe sume mici, de cele mai
multe ori puneau c`te un leu. Apoi
i-a prins directorul [i toat\ vina a c\ -
zut pe umerii lui, `n loc s\ se `m par t\,
ca sumele pe care le paria cu b\ ie -
]ii. „Aveam un lambriu uite-a[a de
`nalt”, `mi arat\ lipind m`na pe un pe -
rete, la vreun metru jum\tate `n\l -
]ime. „C\r]ile acolo le-ascundeam, iar

directorul a v\zut”. De atunci, de
c`nd s-a aflat, au ̀ nceput s\ joace [i ̀ n
ore. „Cum a[a, dom’ profesor, eu am
pierdut aici cinci lei. {i ce puteam s\
fac?”, se-ntreab\ ca pentru sine.

Este profesor `ntr-un sat `n ju de -
]ul Neam] [i-mi poveste[te cu bu cu -
ria unui copil c\ s-a apucat chiar s\-[i
scrie diserta]ia. „Prima pagin\ o am
gata. Adic\ da, aia cu numele [i facul -
tatea”, r`de amuzat. ~mi explic\ apoi
c\ a[a func]ioneaz\ el, dac\ [i-a f\ -
cut curaj s\ `nceap\, sigur va termina
cu brio. Ca la poker. A mizat sume pe
care nu le avea, ̀ n timp ce juca cu „oa -
meni b\tr`ni, de patruj’ de ani. {i
\ia, cu neveste copii, cu mul]i bani, ju -
cau pe sume mari. ~n cazinouri”. Dar

el nu s-a oprit. „Am [i pierdut, am
pierdut [i treizeci de milioane, dac\ nu
mai bine.” {i dac\ ajungea acas\ de la
fotbal la ora dou\, avea zile ̀ n care ju -
ca p`n\ la [ase diminea]a `ncontinuu,
cu prietenii. „Diminea]a la [ase m\
preg\team. La opt, la ore, ̀ n loc s\ m\
g`ndesc s\-i pun pe copii s\ fac\ `n -
c\l zirea, eu m\ `ntrebam de ce n-am
plusat la cutare m`n\”, recunoa[te
Ma rius frec`ndu-se cu m`inile la ochi
ca [i c`nd ar alunga o vedenie.

~i place jocul, „pentru c\ nu e
numai de noroc, ]ine de inteligen]\.
De cum [tii sau nu s\ cite[ti oa me nii
[i semnele. Pentru c\ dac\ joci cu
aceia[i oameni, cum fac eu, `n timp
se fac alian]e [i ei `[i fac tot soiul de
coduri”. Dar niciodat\ nu se ener -
veaz\ c`nd pierde, `mi spune c\ z`m -

be[te sigur pe el [i pluseaz\. A ju cat,
`n schimb, [i cu oameni care deve-
neau agresivi. „La un bar era unul
drogat care, c`nd a v\zut c\ tot pier de,
bea bere dup\ bere c\ poate se `n toar -
ce m`na”. Dar nu s-a `nt`mplat, iar
c`nd [i-a dat seama c\ nu mai poate
paria, a `nceput s\ arunce mesele `n
aer, „zburau de nu [tiai de ce s\ te fe -
re[ti `nt`i, apoi a spart dou\ sticle de
bere una de alta [i i-a amenin]at pe to]i
c\-i omoar\, [tia c\ se f\cuser\ m` n\ -
rii”, ridic\ t`n\rul din spr`ncene de par -
c\ ar solidariza cu el. 

„Am un prieten, tot profesor, ca-

re a pierdut [i dou\ sute de mili oa -
ne.” ~mi poves te[ te c\ a jucat cu un
b\rbat, care „avea copii, era `n su -
rat, totul era normal. Dar c`nd a
pier dut a ̀ nceput s\-[i bat\ nevasta [i
feti]a. A stat vreo s\pt\m`n\ `n psihia -
trie, o luase razna.” {i apoi adaug\ re-
pede, parc\ pentru a nu l\sa nici o ̀ n -
doial\, c\ el este incapabil de a[a
ce va. De multe ori a vrut s\ se lase.
„Dar [tii cum e. Spun c\ merg s\ fac o
m`n\.” C\ joac\ pe sum\ mic\. R`de.
A[a `ncep toate jocurile cu mi ze
grele, de fapt.

Livia RUSU

Pasiunea lor este
asemenea unui viciu

pe care `l alimenteaz\
zilnic. Alearg\ `n
c\utarea norocului,
chiar dac\ pl\cerea
jocului devine am\ -
gitoare atunci c`nd
pierd. ~n fa]a aparatelor
sau a c\r]ilor de joc
lini[tea familiei p\le[te.
C`nd se îndep\rteaz\
de realitate ajung s\
cread\ c\ jocul poate
acoperi ceea ce nici
banii nu reu[esc s\
umple. Un gol emo ]io -
nal.

Florin nu joac\ niciodat\ pentru
bani. Iar atunci c`nd c`[tig\, se am -
bi]ioneaz\ s\-i piard\ la loc c`t mai
re pede, de parc\ nici n-ar fi fost,
„cum e [i normal”. Bine`n]eles, nu se
bucur\ nici c`nd trebuie s\ scoat\ [i
ultima h`rtie de cinci lei din por to fel,
„dar a[a-i treaba-ntre b\ie]i, dac\ ai
zis c\ pariezi p`n\ la ultimul leu, a[a
r\m`ne, nu schimbi dup\ chef”.
Nu are un grup de prieteni cu care s\
frecventeze de obicei s\lile de jo -
curi, pentru c\ nici localurile nu-s de
obicei acelea[i. {i-a `nceput „cari-
era”, cum o nume[te, `n urm\ cu
aproape [apte ani, c`nd era abia in -
trat la liceu, [i, fiind dintr-un sat
din apropiere de Piatra Neam],
„mai pierdeam timpul la aparate p` -
n\ m\ lua vreo ocazie”. De asta cre -
de c\ a ajuns s\ parieze [i c`te 1000
de lei pe s\pt\m`n\, dar de pu]ine
ori ma[in\riile i-au dat [i ceva `na -
poi. 

Lui Florin cel mai mult `i plac
aparatele care „au lumini [i-s `n cu -
lori ]ip\toare, ]i-e mai mare dragul
c`nd ̀ ]i ̀ n[fac\ o h`rtie de cincizeci”.
{i cuprins de-o criz\ de r`s `[i `n -
dreapt\ spatele c`nd `ncepe s\ lo -
veasc\-n mas\ „pac! {i s-au dus!”,
imagin`ndu-[i c\-n locul `n care a
nimerit cu podul palmei s-ar afla
bu toane. ~ns\-[i pierde av`ntul re pe -
de, `[i aminte[te c\ ultima oar\
c`nd a c`[tigat avea mai mul]i prie -
teni dec`t [i-ar fi `nchipuit „`ntr-un
b\rule] `n care nu erau mai mult de

zece oameni”. Au `nceput s\ se
adune `n jurul lui, „[tii cum st\ trea-
ba, mai `nt`i vor s\ le faci cinste c-o
bere, dup\ se schimb\ foaia. Vor
cinci, zece lei s\ joace la acela[i
aparat la care ai bu tonat [i tu, poate
au noroc”. 

Prima dat\ c`nd s-a aflat `ntr-o
ast fel de situa]ie, t`n\rul nu i-a re fu -
zat pe cei din st`nga sau dreapta sa,
ba chiar le-a explicat cum s\ a[eze
a[ii sau cire[ele, „c`t s\ le ias\ ce va”.
~ns\ de alte c`teva ori, socotind c\
nu-[i permite s\ mai ̀ mpart\ no ro cul
[i cu al]ii, s-a f\cut c\ nu-i cu noa[ te.
„At`t mi-a trebuit, eram cu ochii pe
u[\, poate intr\ cineva s\ m\ sca pe.
S-a b\gat fata de la bar [i le-a zis c\
sun\ la paz\”. Florin mai bate o
da t\-n mas\, dar de data asta cu pum -
nul. „Dac\ eram eu cu ai mei, nu mai
puneau \ia m`na. D\deau cu nasul de
butoane”. Dar privirea i se schim b\
repede, nu le poart\ pic\. De asta-i
[i plac s\lile cu jocuri de noroc, „c\
dai de to]i nebunii. Nu to]i-s prie -
teni, cum nu to]i-s du[mani. ~s oa -
meni care caut\ s\ fac\ un ban”. 

T`n\rul `[i pleac\ privirea ca s\
ca ute o poz\-n telefon, ̀ n timp ce-mi
zice „m\ mai joc [i eu c`t pot”. De pe
ecranul mobilului ̀ mi z`mbe[te o fa -
t\ blond\, „la anul m\ `nsor”, `mi
explic\ Florin. „De-acum c`nd o s\
mai vreau cire[e [i mere, m\ duc
`n curtea din spate.”

M\d\lina MORARU  

La automatul cu
ghinion

� ultima oar\ c`nd a c`[tigat, avea mai mul]i prie teni
dec`t [i-ar fi `nchipuit

De pu]ine ori ma[in\riile i-au dat [i ceva `napoi

� niciodat\ nu se ener veaz\ c`nd pierde, z`m be[te
sigur pe el [i plusea z\



OPINIA VECHE: V\ promova]i
arta `n galerii din ]ar\, interna]ionale
[i Internet. V-a]i pus vreodat\ proble-
ma dac\ mai crea]i pentru sine sau
pentru a vinde?

FELIX AFTENE: ~n momentul `n
care ai terminat lucrarea, vrei s\ o ar\]i
lumii, n-o po]i `nchide undeva. {i orice
form\ de prezentare a ei deja `nseamn\
c\ faci marketing. Bine, el poate fi dez-
voltat sau nu, po]i face un catalog, un afi[,
po]i include lucrarea `ntr-un ciclu, po]i s\
o promovezi pe Internet. Pentru c\ e vor-
ba de art\ vizual\, oamenii trebuie s\ „va-
d\” ce faci, ca la teatru. Partea artistic\ [i
partea financiar\, comercial\, s`nt ches-
tiuni diferite, dar se includ [i se poten-
]eaz\ reciproc. Ideea asta de artist care
se `nchide `n atelier [i lucreaz\ [i-apoi, la
final, d\ drumul lucr\rii `n lume [i se re-
trage din nou e o poveste. E o roman]are,
de exemplu, a lui Irving Stone, care a
scris despre via]a lui van Gogh `n ideea
asta, dar [i el picta, p`n\ la urm\, pentru
un galerist de la Paris, chiar fratele lui.
Michelangelo era t`r`t s\ picteze `n Ca-
pela Sixtin\, pentru c\ el voia s\ fac\ scul-
ptur\. Oamenii \[tia trebuiau s\
munceasc\ `ntr-un fel [i trebuiau s\
v`nd\! {i mai exist\ [i problema ex-
punerii `n mediul acesta nou, online,

care, s\ recunoa[tem, hot\r\[te dac\ exi[ti
sau nu. ~n ’96, c`nd am terminat facul-
tatea, auzisem c\ `nAmerica oamenii au
calculatoare acas\, `[i fac cump\r\turile
pe Internet. Ori eu ca s\ trimit un e-mail
mergeam la universitate, la „Alexandru
Ioan Cuza”, unde existau c`teva calcula-
toare, nu-mi amintesc la ce specializare.
M\ duceam cu bile]elul `n m`n\ [i m\
punea Florin Grigora[, care acumepro-
fesor la Universitatea de Arte „George
Enescu”, la o mas\, [i transcriam repede
ca s\ trimit acel mesaj undeva `nFran]a,
ceea ce mi se p\rea incredibil. ~nc\ m\
a[teptam s\ dureze c`t i-ar fi luat unei
scrisori s\ ajung\, adic\ vreo dou\
s\pt\m`ni cu tot cu r\spuns.

~~nn  FFrraann]]aa,,  aarrttiissttiicc  vvoorrbbiinndd,,
eexxiisstt\\  mmuullttee  hhiimmeerree

O.V.: A]i spus la un moment dat c\
a]i vrut foarte mult s\ v\ continua]i stu -
diile ̀ n Fran]a, ̀ n timpul facult\]ii, du-
p\ ce a]i expus prima dat\ acolo. A fost
vreodat\ dorin]a de-a studia acolo `n-
deajuns de mare ̀ nc`t s\ v\ dea un sen-
timent de nepotrivire `n spa]iul
ro m= nesc?

F.A.: Nu, eu dac\ a[ fi plecat, a[ fi

f\cut-o ca s\ pot aduce ceva nou aici! A[
fi vrut s\ m\ aduc pe mine `nsumi la zi
cu ceea ce `nseamn\ art\ contempora n\,
pentru c\, la noi, `n vremea studen]iei
me le, nu exista accesul acesta nelimitat
la Internet, la calculator. Am `nceput fa -
cultatea `n ’92 [i am terminat `n ’96, iar
prin ’94 deja expuneam `n Fran]a ac tiv,
ca s\ spun a[a. Dar a r\mas un loc de ex-
punere, cu toate c\ am `ncercat s\ `n v\],
efectiv, acolo. P`n\ la urm\, mi-am pro-
pus ca b\t\lia s\ o duc acas\. M-a[ fi `n -
c\rcat, `ns\, acolo, [i-a[ fi venit `napoi.
N-a[ fi r\mas pentru c\ acolo exist\ des -
tul de multe himere, arti[ti care lupt\ s\
existe.

O.V.: A]i spus, totu[i, c\ nepu tin ]a
de-a v\ forma `n Fran]a a fost „ne [an -
sa din vremurile respective”. S\ `n ]e -
leg c\ vremurile actuale au ne[ansele
lor...

F.A.: Cea de-acum st\ `n faptul c\
trecem printr-o criz\ mondial\. Dar fap-
tul c\ te po]i mi[ca prin lume ca pe[tele
`n ap\ e o diferen]\ enorm\. Eu, atunci,
`n ’96, am vrut s\ plec din nou `n Fran ]a
[i, pentru c\ nu mai eram student, n-am
mai primit viz\. An de an am plecat, dar
am stat la ambasad\ cu zilele, pe liste de
a[teptare, era umilitor. Dup\ ce-am ter-
minat facultatea, mi s-au ̀ nchis u[ile spre
Fran]a, a[a c\ am plecat `n Maroc, aco -
lo n-aveam nevoie de viz\. Am stat trei
luni `n Maroc, la Casablanca, mi-am luat
revan[a! Am plecat cu o colec]ie, dar n-am
reu[it s\ o expun acolo, n-am putut s\ in -
tru cu lucr\rile la vam\ din cauza unor
h`rtii, le-am l\sat `n aeroport [i c`nd am
ie[it din ]ar\, din Maroc, a trebuit s\
pl\tesc `nmagazinarea pentru trei luni. ~n
schimb, am reu[it s\ pictez mult acolo.
Musulmanii erau `nnebuni]i dup\ por tre te
pentru ei, pentru familiile lor. Am pictat
[i la o [coal\ de-acolo, am f\cut ni[te bani
ca s\ m\ pot mi[ca `n spa]iul respectiv.

O.V.: E mai firesc, mai natural con-
sumul de art\ `n afara ]\rii?

F.A.: Exist\ tot soiul de cump\ r\ tori.
La Paris, de exemplu, lucr\rile se cum -
p\ r\ de la galerist, nu de la artist, iar oa-
 menii au `ncredere `n primul fiindc\ [tiu
c\ aduc numai opere cu-adev\rat fru-
moase, cu `nsemn\tate. La Vene]ia, `n ga-
lerii veneau oamenii de la pia]\, l\sau
saco[a acolo, se scuzau pu]in c\ trebu iau
s\ mearg\ p`n\ la un bancomat s\ scoat\
bani [i veneau `napoi, cump\rau [i ple-
cau cu lucrarea la subsuoar\ [i cu saco [a
de zarzavaturi `n m`n\, z`mbind. La noi,
omul trebuie s\ te [tie, trebuie s\ ai o
„cot\” de `ncredere, s\ te cunoasc\ drept
un artist talentat, de viitor. {i te cer ce -
tea z\ destul de mult p`n\ te cump\r\, nu
e o decizie de moment, de impuls. Dar
oricum, cred c\ eu [i al]i arti[ti din Ia[i
avem, prin locul acesta, o [ans\, fiindc\
exist\ receptori ai artei, fiindc\ exist\ fa -
milii care-au mo[tenit colec]ii [i care vor
s\ le-ntregeasc\. Am [i eu c`teva, mai mult
construite din schimbul f\cut cu tot fe lul
de arti[ti, lucrare pe lucrare, sau ce g\ sesc
`n anticariate, ori la prieteni care v`nd. 

~~mmii  ppll\\cceeaa,,  ddee  mmiicc,,  ss\\  mm\\
ddaauu  `̀nn  ssppeeccttaaccooll

O.V.: {i mo[teni]i, prin acele lu cr\ri,
ceva din spiritul autorilor?

F.A.: E mai degrab\ o dep\[ire a con -
di]iei proprii dec`t o preluare a unui „ce -
va” din oamenii respectivi. Devin
„co lec ]ionar”, nu mai s`nt artist prin fap-
tul c\ le cump\r, c\ le str`ng. {i `n felul a -
ces ta v\d ce lipse[te altora, v\d ce cred

eu c\ ar trebui s\ existe `ntr-o lucrare. {i
automat, `n atelier, ajung s\ pun pe p`n z\
ce cred c\ n-au avut al]ii, o semn\tur\
corect\, o tehnic\ bun\. S\ spunem c\ m-a[
colec]iona pe mine. A[ reu[i, a[a, s\ ob-
 serv ce mi-ar mai trebui, ce lipse[te. 

O.V.: V\ considera]i un artist for-
mat de puterea unuia sau mai mul]i
mentori?

F.A.: Formarea e foarte important\,
e lesne de-n]eles. De la profesorii mei,
Ion Neagoe, Dimitrie Gavrilean, de la
[coala de pictur\ ie[ean\ `n general [i de
la to]i oamenii din domeniu pe care i-am
`nt`lnit mai t`rziu cred c\ am luat ce-i mai
bun, dar m-am format [i `ntr-o [coal\ uni-
 versal\ a arti[tilor. Am furat mult din a fa -
r\, de la arti[tii contemporani ceva mai
r\z vr\ti]i dec`t cei crescu]i `n spiritul cla-
sic, de la noi. {coala de arte ie[ean\ are o
iden titate bine ̀ nr\d\cinat\, e o institu]ie [i
un spirit foarte vechi, vorbim de un ora[
`n care fie au locuit, fie au fost profesori,
Nicolae Tonitza, Octav B\ncil\, {t efan
Luchian sau Corneliu Baba. Pentru fie -
care etap\ am avut, `ntr-adev\r, c`te un
maestru, pe care l-am vizitat ̀ n atelier, pe
care l-am urmat. Unora le-am fost [i pa-
harnic, le-am turnat vin pe la vernisaje.
{i a[a se fur\ microbul artei. Eu am fost
un norocos, nu oricine reu[ea s\ stea pe
l`ng\ profesori `n ateliere, dar p\rin]ii
mei pl\teau ca s\ m\ ajute s\ fac asta. Dar
m-au ̀ ndr\git repede arti[tii [i nu-mi mai
cereau nici m\car o cafea ca s\ le fiu
ucenic. 

O.V. : {i totu[i p\rin]ii n-au fost de
acord de la `nceput cu „Artistul”.

F.A.: N-au fost de acord fiindc\ aveau
imaginea aceea de care vorbeam adi nea -
ori, a artistului boem, vis\tor. Cre deau c\
arta se f\cea „undeva, c`ndva”, nu [ti au
c\ exist\ o [coal\, un mediu `n care
calit\]ile de creator pot ajunge s\ fie rec-
ompensate. Ai mei n-au crezut ni cio dat\
c-o s\ fac art\. Eu `i spuneam ma mei c\
`nv\] [i ea-mi zicea „las\, c-avem treab\,
ce studiezi?”. I se p\rea c\ prind p\s\ri,
desenam caietele de matematic\ pe
jum\tate, „sculptam” `n cret\. P\ rin ]ii [i
profesorii `mi ziceau „artistul”, fiin d -
c\-mi pl\cea s\ m\ dau `n spectacol, s\
m\ urc pe c`te dou\ scaune a[ezate unul
peste cel\lalt ca s\ recit poezii, s\ m\ au -
d\ lumea! Lucr\rile din copil\rie erau
pictate cu var, erau copii dup\ alte lu cr\ri
[i-au r\mas acas\, cu tot cu tabloul ace la
cu personajul peste care tata mi-a spus
s\ pictez „ni[te chilo]i”. Dup\ ce am `n -
ce put s\ merg la concursuri, c`nd profe-
sorul meu le-a spus c\ pot avea
`n cre de re ̀ n mine atunci m-au sus]inut cu
toa t\ inima, cu toate resursele. {i s-a
dovedit a fi o meserie foarte costisitoare,
care consum\ multe materiale, ore de
preg\tire [i dureaz\ p`n\ prinzi trucurile
de mese rie ale mae[trilor. Iar ei le „v`nd”
foarte greu.

O.V.: C`nd s-a nascut dorin]a de-
a intra `ntr-un astfel de atelier?

F.A.: ~nt`i de toate a fost o dorin]\
copil\reasc\, un joc cu desene. Cred c\
venea [i din familie, mama mea scria
pe-atunci foarte frumos. ~n gr\dini]\ `n -
ce pusem s\ particip la concursuri din as -
tea m\runte pentru desen [i, destul de
t`rziu, pe la 14 ani, am luat un premiu la
„C`ntarea Rom=niei”. Acea diplom\
abia m-a ajutat s\-i demonstrez tat\lui
meu c\ merit un pic de aten]ie ̀ n zona asta,
atunci a „`nceput”. ~mi amintesc c\ ta blo -
ul acela a fost luat de profesorul Gheor -
ghe Alupoae, un sculptor foarte bun din
Vaslui. Anul acesta am avut o expozi]ie

la Muzeul Jude]ean „{tefan cel Mare”
din Vaslui [i ne-am rev\zut. Mi-a poves -
tit c\ a dus lucrarea aceea `n cancelarie,
fiind director al liceului pe-atunci. {i `n -
cepea s\ explice tuturor profesorilor, de
matematic\, de fizic\, nu conta, c`t de
frumos [i simbolic e desenul respectiv.
Dup\ care avea mustr\ri de con[tiin]\, se
`ntreba dac\ nu-l crede cineva nebun c\
se g`ndea at`t de mult la acel peisaj de
toamn\. Eu am [tiut atunci c\ preg\tesc
o lucrare de concurs, dar a fost un acci-
dent c\ a ie[it a[a. {tiu c\ o lipeam pe
frigider [i o analizam cu fratele meu.  No -
rocul a fost c\ Gheorghe Alupoae mi-a
spus c\ exist\ [coal\ de arte la Ia[i. Adi -
c\ cei de-aici f\ceau desen din clasa a
II-a [i eu, `ntr-a VI-a, abia aflasem! 

FFaacc  ppaarrttee  ddiinnttrr--oo  pp`̀nnzz\\  ddee
pp\\iiaannjjeenn  `̀nn  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ss\\
ccrreeeezzii  [[ii  ss\\  vviinnzzii

O.V.: {i mai t`rziu de unde a pornit
dorin]a, pofta de-a v\ juca [i cu sce -
no grafia sau cu amenajarea interio a -
r\?

F.A.: Poate [i ca s\ trec de la tridi-
mensional la bidimensional, prin tele-
viziune. Lucr`nd la TVR ca scenograf
mi-am relaxat cumva latura cealalt\, care
]ine de pictur\. Domeniile s`nt oricum
complementare, m\ `ncarc\ `n mod di fe -
rit. Am avut la un moment dat o expo zi -
]ie numai pe filiera artei video. Intra sem
`n televiziune cu g`ndul s\ fac mult mai
multe dec`t am reu[it s\ fac, probabil am
renun]at din cauza timpului. Pictura nu
e pe ceas, mai ales c\ nu te a[ezi [i te izo -
lezi de via]\. Sun\ un telefon, pl\te[ti o
factur\, tr\ie[ti. N-ai cum s\ te rupi, tre-
buie s\ comunici! Faci parte dintr-o p` nz\

de p\ianjen ̀ n care trebuie s\ creezi [i s\
vinzi. {i trebuie s\-]i oferi singur oca ziile
astea. Expozi]ia pe care o pre g\ tesc acum
pentru anul viitor, `n Copen ha ga, am
prins-o l\s`nd un catalog `ntr-o ga le rie.
Le-au pl\cut lucr\rile [i mi-au spus c\ m\
a[teapt\ acolo. ~n Elve]ia am ajuns dup\
expozi]ia de la Vaslui, unde a ajuns [i o
muzeograf\ de la Cluj care venise s\ vad\
colec]ia muzeului respectiv. A cum p\rat
dou\-trei lucr\ri, le-a dus `n El ve ]ia, le-
a ar\tat unui galerist [i peste vreo doi ani
eram acolo pe simeze. A[a se cre eaz\
[ansele.

O.V.: A]i tr\it vreo experien]\ de
natura celei care l-a f\cut pe Miche -

langelo s\ spun\ „am v\zut `ngerul `n
piatr\ [i am sculptat p`n\ l-am elib e -
rat”?

F.A.: Evident c\-l vezi! De[i, dac\ e
s\ fim corec]i, s`nt dou\ moduri de a crea.
S\ [tii foarte bine de la `nceput ce vrei s\
ias\ din m`inile tale, s\ vrei s\ „eli be rezi
`ngerul”, sau s\ `l cau]i `n timp ce lu-
 crezi, s\ dibuie[ti forma. Te joci [i abia la
final vezi ce iese, la fel cum, `n [ah, faci
mut\ri [i complici lucrurile p`n\ ajungi la
„eliberare”. Michelangelo spunea asta
pentru c\ spiritul vremii lui era acela de-a
[ti `nc\ din schi]\ ce se va `nt`mpla. ~n ar -
ta contemporan\, mai l\s\m lucrurile s\
evolueze. Acum, `n zona artei abstracte
nu caut o form\ definit\, m\ joc `n jurul
contrastelor, dar nu-mi stabilesc dina in te
totul p`n\ la semn\tur\.

O.V.: A]i sim]it, printr-o anumit\
colec]ie, c\ a]i eliberat ceva?

F.A.: Da, da! Mai ales proiectele din
spa]iul public. Am avut, de exemplu, lu-
crarea „Babilon”, expus\ la sediul Di -
rec ]iei de Finan]e Publice din Ia[i. Aia
e reprezentativ\ pentru mine [i pentru o
anumit\ perioad\. Am muncit trei luni,
zi de zi, la ea, pe schele. Abia termina -
sem facultatea [i eram entuziast [i tot cu
acela[i spirit am lucrat [i la sculptura din
fa]a Prim\riei, „Capsula timpului”.
Acum n-a[ mai putea s\ fac ceva de genul
„Babilon”-ului, nu m\ mai ]ine r\bda rea
s\ stau at`t de mult c\]\rat pe schele, dar
atunci avea sens. ~n atelier lucrurile se
decanteaz\, munce[ti cu alt soi de pl\ ce -
re [i singurele momente `n care te sim]i
presat de ceva s`nt acelea `n care [tii c\
trebuie s\ umpli o galerie, c`nd pre g\ te[ti
o expozi]ie. 

O.V.: A]i expus opera „Babilon”, pe
care chiar dumneavoastr\ a]i des cri -
s-o ca fiind primul „monument” pro-
priu, `n acel sediu din pl\cerea de a
lucra `n public?

F.A.: Am c`[tigat un concurs pentru
a picta spa]iul respectiv, de[i aveam doar
27 de ani, parc\ prea pu]in pentru un ast-

fel de proiect, pentru c\ e genul de oper\
menit\ s\ r\m`n\ pentru totdeauna. C`nd
trec ast\zi, dup\ 14 ani, m\ mai `n treb
dac\ a[ fi f\cut la fel. E ca [i cum ]i-ai
reg\si un copil r\t\cit. Chiar dac\ e
a[ezat\ acolo s\-[i tr\iasc\ via]a proprie,
f\r\ autor, f\r\ umbr\, ̀ ntotdeauna o s\ se
traduc\ drept un moment. {i sentimentul
\sta `l am [i c`nd v\d o lucrare `n casa
unor prieteni, rude, dup\ c`]iva ani. Primul
imbold e acela de a-i m\sura e ner gia, s\
sim]i, s\ vezi dac\ mai e aceea[i pe care
ai a[ezat-o tu `ntr-`nsa, `n atelier. Nu-mi
place s\ compromit o lucrare din punctul
\sta de vedere, s\ `i dau jum\ ta te de

m\sur\ din mine. {i-n general lu cr\ ri le
mele se-nscriu `n c`te un ciclu de trei,
patru, chiar cinci ani [i energia asta tre-
buie s\ treac\ prin fiecare component\ a
unei colec]ii. Iar din momentul `n care
le-ai terminat trebuie s\ le la[i s\-[i tr\ -
ias c\ via]a proprie. ~ns\ c`t tr\ie[ti cu ele
nu trebuie s\ faci compromisuri! Pentru
c\ dac\ le faci o s\ te doar\ `n momentul
`n care-o s\ te `nt`lne[ti cu ea pe perete.
{i mie mi-e team\ de asta. 

Nu  po]i  vinde  o  imagine  f\r\
un  „mit”

O.V.: A]i lucrat [i pe zidurile c`tor-
va m\n\stiri din ]ar\. A fost tot o schim-
bare de dimensiune?

F.A.: Am restaurat, de exemplu, pic-
turi de pe vremea lui Neagoe Basarab
la M\n\stirea Snagov sau la Suceava,
la Biserica „Sf. Dumitru”. A fost, pen-
tru `nceput, o munc\ de [antier care m-a
disciplinat, domeniul meu ini]ial fiind cel
al artei monumentale [i restaur\rii. Lu cram
`n echipe, vara, [i-a fost foarte important
c\ m-am [colit pe schelele acelea. Ex pe -
rien]a aceea mi-a dat curajul s\ fac [i
„Babilon”, datorit\ lor am [tiut cum s\
p\[esc, efectiv, ̀ ntr-o lini[te de m\n\s ti re.
Am luat leg\tura [i cu pictura veche, une -
le buc\]i av`nd mai bine de 400 de ani,
ori asta nu seam\n\ cu nimic! Verile ace-
lea m-au `nv\]at s\ respect arta ca pe sfin -
]ii aceia de pe ziduri [i, bine`n]eles, m-au
`nv\]at tehnici noi, cum se lucreaz\ la un
vitraliu de exemplu. Trebuie s\ ]ii min te,
ca artist, mai ales `ncep\tor, c\ nu ai cer-
titudinea c\ vei lucra doar la [evalet.
Acesta e „locul” cel mai frumos, a[a-l
consider eu, dar p`n\ la el ar trebuie tr\ -
ite toate tehnicile, toate culorile.

O.V.: Spunea]i `ntr-un interviu c\
liantul dintre arti[ti [i consumatorii
de art\ ar trebui s\ fie criticii. Ce se
`n t`mpl\, ̀ n cazul acesta, atunci c`nd se
sub]iaza linia criticii de art\ `n anu -

mite spa]ii, cum este Ia[ul?
F.A.: Atunci artistul devine liantul.

Lucrul acesta se `nt`mpl\ deja `n afar\.
La Paris n-am avut niciodat\ critic de
ar t\ la vernisaje, ei nu se prezint\. Ar tis-
 tul trebuie s\ stea de vorba cu to]i oa-
 menii care vin la eveniment, astfel `nc`t
ajungi cu gura uscat\ la sf`r[it, pentru c\
fiecare are c`te ceva de `ntrebat. Bi ne, e
drept c\ stai de vorb\ cu oameni ca
Magda C`rneci, Matei Vi[niec, sau fran -
cezi educa]i `ntr-un anume spirit iubitor
de frumos, care consum\ [i chiar produc
ei `n[i[i o form\ de art\. {i nu simt ex pli -
ca]iile pe care le dau ca pe o form\ de a
fura vraja crea]iei. Povestea [i imaginea

s`nt dou\ lucruri separate, da, dar nu po]i
vinde o imagine f\r\ poveste, f\r\ un
„mit”. E ca [i c`nd ai scrie o carte atunci
c`nd pictezi, numai c\ pictorul nu-[i pu ne
problema povestirii c`nd ia prima dat\
[evaletul `n m`ini. Dar e obligat s\ o fa c\
atunci c`nd pune la punct un catalog, de
exemplu, unde lucr\rile trebuie nu doar
expuse ci [i narate. 

O.V.: Criticul Petru Bejan spu nea
despre lucrarea „Babilon” c\ „des crie
povestea vizual\ a omului generic, os-
îndit s\-[i gestioneze propria libertate
într-o lume a diversit\]ii f\r\ de
hotar”. ~n contextul actual, `n diver-
sitatea f\r\ hotar `n care tr\im, p`n\
la urm\, s`nte]i chiar dumneavoastr\
acel om?

F.A.: Eu, ca `n respectiva lucrare, am
mai multe posibilit\]i de-a fi. A[ putea
s\ zbor dac\ a[ fi fragmentul acela al
omului cu aripi, a[ putea s\ merg ori-
unde dac\ a[ fi omul cu roata. Toate s`nt
ni[te metafore acolo, de la iubire p`n\ la
sacrificiu, la rutin\ [i a[a mai departe. Omul
con]ine mai multe „eu”-uri [i alege pe
care vrea [i poate s\ le dezvolte. Da, aco -
lo s`nt p\r]i din mine, cum e, spre exem -
plu, omul [i lupta, care are o tabl\ de [ah
pe trup. Poate „G`nditorul de la Haman-
gia” n-a avut pentru unii vreun sens,
vreo reflectare `n sine, a[a nici anumite
elemente pe care le construiesc eu pot
s\ nu-[i g\seasc\ rostul ̀ n ochii unora. Am
al\turat, de exemplu, acolo, reprezen ta rea
teatrului cu cea a religiei, pentru c\ `n
capul meu ele au ceva ̀ n comun. Dar poa -
te doar `n capul meu. 

O.V.: A]i fost „acuzat” de `ncer-
carea de a [oca printr-o prea mare ex-
punere public\, o lips\ de adaptare la
acest mediu. V-a fr\m`ntat o dorin]\,
mai mult for]at\ de public, de a v\ au-
tocenzura?

F.A.: Nu, chiar nu. Am tratat ches -
tiu nile astea cu `n]elegerea faptului c\
oamenii nu s`nt preg\ti]i s\ primeasc\
anumite lucruri. Expozi]ia aceea „La
Gard” de pe Copou, cu nuduri, a [ocat,
mi s-a spus. Eu am v\zut-o ca pe o `n[i -
ru ire a lucr\rilor mele cele mai impor-
tante de p`n\ atunci. Uite, `n Capela
Six tin\, Adam [i Eva s`nt reprezenta]i
nud, nu au cum s\ fie v\zu]i altfel. {i pe
mine, la r`ndul meu, m\ intereseaz\ zona
asta, a carnalului, a arhitecturii corpului
uman, nu puteam expune peisaje! Dar s\
m\ fi deranjat? Nu, site-ul meu a avut
vizitatori, `n acele zile, c`te vizualiz\ri
avea ultima Dacie Logan lansat\ atunci.
{i n-a fost, p`n\ la urm\, publicitate neg-
ativ\, ci doar vreo doi-trei „reclaman]i”
ai nudit\]ii. Am `ncercat s\ le explic
atunci c\ ne na[tem a[a, c\ acesta e sen-
sul. {tiu c\ eu l\sasem expozi]ia [i ple-
casem din Ia[i. Era aproape de
s\rb\ to rile de Pa[te [i m\ dusesem la Si-
biel, `n zona Sibiului, s\ cump\r un miel.
{i m-am trezit c\-mi zice ciobanul „Auzi
da’ nu e[ti dumneata b\iatul acela de la
televizor, cu expozi]ia de pe gard la care
se r\ste[te lumea?”. Ei, cum s\ mai fie
ne ga tiv ceva ce `]i aduce o astfel de
vorb\, at`t de departe de cas\?

Dorin]ele  ne`mplinite  pot  ex-
ploda  oric`nd  la  suprafa]\

O.V.: „Lumea nu-i cum `i, ci cum o
vedem”, spunea Eminescu. Ce ̀ n seam -
n\, atunci, distorsiunile, deform\rile
voite ale corpului uman `n picturile
dumneavoastr\?

F.A.: ~n art\, ceea ce evolueaz\, is to -

ric vorbind, este fiin]a uman\. ~n rest
toate se `nv`rt dup\ forma aceasta, a cor-
pului. Ea e lungit\, l\rgit\, turtit\, i se
schimb\ raporturile dup\ curent, dup\
timp, dup\ suflet. Ceea ce ilustreaz\ un
pictor e imaginar, de la personaje bibli ce
la zei [i la oameni simpli [i o face `ntr-un
anumit fel nu pentru c\ o vede, nea p\ rat,
a[a, ci pentru c\ a[a vrea el s\ arate lu mea.
A[a vreau eu s\ arate corpul uman, vreau
s\ m\ defineasc\ pe mine, s\ se decupe ze
din evolu]ia aceea. {i p`n\ la urm\, chiar
[i `ngerii renascenti[ti s`nt ni[te defor m\ri.
Cine-a v\zut vreodat\ oameni cu aripi?
C`nd intri `ntr-un atelier `ncepi s\-]i con-
struie[ti o lume [i-]i spui c\ vrei s\ con -
]in\ anumite elemente. Clopot, porc
sa cri ficat, pe[te, da? Pentru c\ duc spre
cre din]\, sacrificiu, ap\. Vreau ceva
sonor peste ele, m\ g`ndesc ce-ar putea
s\-mi „c`nte” `n toat\ povestea asta. {i
tot a[a. 

O.V.: Exist\, printre elemente, c` -
te va care-au r\mas din copil\rie, pe
care le-a]i dus cu sine de-atunci?

F.A.: Ah, de-acolo exist\ lucruri pe
care `nc\ nu le-am exploatat, chiar. Am
avut un ciclu care se numea „M\[ti”, cu
care am mers la Paris [i `n Elve]ia `ntr-o
serie de expozi]ii ale arti[tilor est-euro peni.
{i am ales acea colec]ie care ilustra ]\ ra -
nul rom=n `n postura de artist, `n ier ni le
`n care-[i construie[te acele m\[ti [i-[i
urmeaz\ obiceiurile. Acolo am mai
r\scolit din paginile de inspira]ie infan-
til\. Dar mai s`nt, de exemplu, vise pe ca -
re le scriam c`nd eram copil pe care `n c\
le fierb. {i mi se pare firesc s\ iei cu ti ne
ceva din spa]iul acela de la `nceputuri [i
nu numai. P`n\ nu am ajuns ̀ n Fran]a nu
am `n]eles picturile cu nori ale lui van
Gogh, de c`nd picta `n Arles. S`nt arti[ti
care se duc dup\ mediu ca s\ fie in-
fluen]a]i, a[a cum am fost [i eu ̀ n Rusia,
`n Maroc, `n Fran]a. Trebuie s\ fii
`nc\r cat, pentru c\ lucrurile astea pot ie[i
ori c`nd la suprafa]\. 

O.V.: Numea]i copil\ria, ̀ ntr-un re-
portaj, „perioada fericirii”. Cum sau
cu ce se construia fericirea atunci?

F.A.: Acum e mult mai greu de atins
pentru c\ e[ti mult mai con[tient de tine.
Atunci fericirea putea fi generat\ inclusiv
de un g`ndac foarte colorat urc`nd pe-o
frunz\. Lucruri m\runte care te ur m\ resc
toat\ via]a, de fapt. {i azi diminea]\ c`nd
mergeam prin ora[, dup\ o noapte de
ger, am observat c\ altfel c\dea z\pada,
altfel str\luceau fulgii ̀ n frigul acela, al-
tfel c\dea lumina. Astea s`nt st\ri de co pil,
o fericire mic\. Eu n-o s\ spun nicio dat\
c\ am avut o copil\rie grea, chiar dac\
se presupune asta din start pentru c\ ea
s-a suprapus cu o etap\ a comunismu-
lui, de exemplu. Eu eram fericit. Mai
grea a fost tranzi]ia, dup\ revolu ]ie.
Aveam 18 ani atunci, m\ sim]eam `n chis

`ntr-o cutie cu tot cu [ansele de-a pleca,
era mai sufocant s\ [tii c\ po]i dar n-ai cu
ce sau cum dec`t s\ nu a[tep]i mai mult
de la mediul `n care tr\ie[ti. 

O.V.: A]i reu[it, p`na la urm\, s\
aduce]i soarele ̀ n ad`ncul p\m`n t u lui,
`n satul bunicilor?

F.A.: Proiectul acela a r\mas ̀ n stadiul
de schi]\ [i dorin]\. ~mi place s\ tr\iesc
[i `n propuneri. Br=ncu[i, de exemplu, a
avut o idee pentru care a plecat `n In dia,
cu vaporul. Era vorba de un ou imens,
ca un templu, `n care se intra prin sub-
teran. Dar maharajahul nu era, n-a pu tut
vorbi cu el, proiectul a picat, `ns\ n-a mu -
rit. Chestiunile astea pot exploda ori c`nd
din nou spre suprafa]\. Eu am visat s\ fac
ceva acolo, pe dealurile acelea, pentru
c\ din elementele respective mi-am con-
s truit un univers la un moment dat, din
r`pe, v\i, ci[mele. {i-odat\ cu dispari]ia
bunicilor, locul acela e ca un cimitir, `n
care au r\mas c`teva lucruri fizice, `ns\
povestea e doar `n mintea mea. Dar eu
m\ implic `n mai multe proiecte [i a[ tept
ca ele s\ aib\ ocazia s\ se `mplineasc\.
Spre exemplu, am restaurat de cur`nd
Ecor[eul lui Br=ncu[i, cel expus la Mu -
zeul de Anatomie al Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”,
pe care vreau, mai departe, s\-l torn `n
bronz [i s\-l expunem ̀ n fa]a universi t\ -
]ii. E un proiect care sare, `n principiu,
din zona mea de interes, dar care repre -
zin t\ o valoare care se putea pierde. {i
am avut ideea asta de prin liceu, c`nd
studiam pe o copie a Ecor[eului, venit\
pe linia Academiei Mih\ilene, care s-a
sf\r`mat, n-a r\mas nimic din ea. Iar cel
de la Medicin\ e o lucrare trecut\ prin
dou\ r\zboaie mondiale, turnat\ destul
de prost, f\r\ structur\ metalic\ `n inte-
rior, `n ghips brut, pentru c\ era conside -
rat un obiect didactic. E o
responsabili tate destul de mare s\ lucrezi
`n urma unui asemenea nume, trebuie s\
ai grij\ fa]\ de un spirit, nu doar fa]\ de
obiect. ~ns\ [i cu lucr\rile tale proprii te
por]i cu o anumit\ delicate]e. 

O.V.: V-a]i `nfuriat vreodat\ pe
propria art\?

F.A.: Trebuie s\ te g`nde[ti c\ arta
nu-]i mai apar]ine dup\ ce o definiti vezi.
Spre final chiar `ncepi s\ te deta[ezi de
ea, de asta trebuie s\ ai un mare respect
fa]\ de oper\. Mi s-a-nt`mplat s\ lucrez
toat\ noaptea [i a doua zi s\ mi se par\ o
porc\rie, dar n-am prea renun]at p`n\ nu
am dus-o la cap\t. N-am rupt, n-am dis-
trus lucr\ri sau, oricum, am f\cut-o
foarte rar. Am fost incomodat de do rin -
]a de-a duce pictura p`n\ la sf`r[it, s\ nu
renun] la ea. Important e s\-]i dai seama
c`nd ea e bun\, c`nd e perfect\, ca s\ [tii
s\ nu o strici, din iner]ia pensulei. S\ [tii
s\ te opre[ti. 
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Nu a ie[it din România ca s\ scape de neguri comu-
niste [i nici de amintirile vreunei copil\rii nefaste, ci

pentru c\ avea ceva de spus. De fapt, avea ceva de
ar\tat, tr\iri a[ezate pe p`nz\ din penson sau s\pate `n
ghips [i r\[in\. Felix Aftene e copilul n\scut `n Vaslui,
ucenicul crescut la Ia[i [i artistul iubit, printre al]ii, de
Fran]a, Elve]ia [i Italia. Un om cu vorbe gr\bite `n care
nu uit\ niciodat\ s\-i respecte pe cei c\rora le calc\ pe
urme. C`nd a expus prima dat\, anul acesta, acas\, s-a-
ntors acolo printr-o „C\dere `n timp”. {i-a dat jos orice
„M\[ti” r\mase din Paris [i i-a l\sat pe francezi s\ se
`ntrebe „Cine este, Doamne, omul?”.  E unul din acei oa-
meni `nsufle]i]i de ritmul epocii, con[tient c\ arta, ast\zi,
nu poate s\ tr\iasc\ doar `n galerii, pe perete, ci [i vir-
tual. Ca s\ se poat\ `ndep\rta de el [i s\ cad\ `n m`inile
altora.

� interviu cu artistul Felix Aftene

Dac\ m-a[ colec]iona pe mine, a[ reu[i s\ v\d ce-mi lipse[te 

„Lucr`nd la TVR ca scenograf mi-am relaxat cumva latura 
cealalt\, care ]ine de pictur\”

Eu n-o s\ spun nicio dat\ c\ am
avut o copil\rie grea, chiar dac\

se presupune asta din start pentru c\ ea s-a
suprapus cu o etap\ a comunismului, de ex-
emplu. Eu eram fericit. Mai grea a fost
tranzi]ia, dup\ revolu ]ie. Aveam 18 ani
atunci, m\ sim]eam `n chis `ntr-o cutie cu tot
cu [ansele de-a pleca, era mai sufocant s\
[tii c\ po]i dar n-ai cu ce sau cum dec`t s\ nu

a[tep]i mai mult de la mediul `n care tr\ie[ti. 

”



OPINIA VECHE: V\ promova]i
ar ta `n galerii din ]ar\, interna]ionale
[i Internet. V-a]i pus vreodat\ proble -
ma dac\ mai crea]i pentru sine sau
pentru a vinde?

FELIX AFTENE: ~n momentul `n
care ai terminat lucrarea, vrei s\ o ar\]i
lumii, n-o po]i `nchide undeva. {i orice
form\ de prezentare a ei deja `nseamn\
c\ faci marketing. Bine, el poate fi dez-
voltat sau nu, po]i face un catalog, un afi[,
po]i include lucrarea `ntr-un ciclu, po]i s\
o promovezi pe Internet. Pentru c\ e vor -
ba de art\ vizual\, oamenii trebuie s\ „va -
d\” ce faci, ca la teatru. Partea artistic\ [i
partea financiar\, comercial\, s`nt ches -
tiuni diferite, dar se includ [i se po ten -
]eaz\ reciproc. Ideea asta de artist care
se ̀ nchide ̀ n atelier [i lucreaz\ [i-apoi, la
final, d\ drumul lucr\rii `n lume [i se re-
trage din nou e o poveste. E o roman ]a re,
de exemplu, a lui Irving Stone, care a
scris despre via]a lui van Gogh `n ideea
asta, dar [i el picta, p`n\ la urm\, pentru
un galerist de la Paris, chiar fratele lui.
Michelangelo era t`r`t s\ picteze `n Ca-
pe la Sixtin\, pentru c\ el voia s\ fac\ scul -
ptur\. Oamenii \[tia trebuiau s\
mun ceas c\ `ntr-un fel [i trebuiau s\
v`nd\! {i mai exist\ [i problema ex-
punerii `n mediul acesta nou, online,

care, s\ recunoa[ tem, hot\r\[te dac\ exi[ti
sau nu. ~n ’96, c`nd am terminat facul-
tatea, auzisem c\ ̀ n A merica oamenii au
calculatoare acas\, `[i fac cump\r\turile
pe Internet. Ori eu ca s\ trimit un e-mail
mergeam la universitate, la „Alexandru
Ioan Cuza”, unde existau c`teva calcula-
toare, nu-mi amintesc la ce specializare.
M\ duceam cu bile]elul `n m`n\ [i m\
punea Florin Grigora[, care acum e pro-
fesor la Universitatea de Arte „George
Enescu”, la o mas\, [i transc ri am repede
ca s\ trimit acel mesaj undeva ̀ n Fran]a,
ceea ce mi se p\rea incre di bil. ~nc\ m\
a[teptam s\ dureze c`t i-ar fi luat unei
scrisori s\ ajung\, adic\ vreo dou\
s\pt\m`ni cu tot cu r\spuns.

~n  Fran]a,  artistic  vorbind,
exist\  multe  himere

O.V.: A]i spus la un moment dat c\
a]i vrut foarte mult s\ v\ continua]i stu -
diile ̀ n Fran]a, ̀ n timpul facult\]ii, du-
p\ ce a]i expus prima dat\ acolo. A fost
vreodat\ dorin]a de-a studia acolo `n-
deajuns de mare ̀ nc`t s\ v\ dea un sen-
timent de nepotrivire `n spa]iul
ro m= nesc?

F.A.: Nu, eu dac\ a[ fi plecat, a[ fi

f\cut-o ca s\ pot aduce ceva nou aici! A[
fi vrut s\ m\ aduc pe mine `nsumi la zi
cu ceea ce `nseamn\ art\ contempora n\,
pentru c\, la noi, `n vremea studen]iei
me le, nu exista accesul acesta nelimitat
la Internet, la calculator. Am `nceput fa -
cultatea `n ’92 [i am terminat `n ’96, iar
prin ’94 deja expuneam `n Fran]a ac tiv,
ca s\ spun a[a. Dar a r\mas un loc de ex-
punere, cu toate c\ am `ncercat s\ `n v\],
efectiv, acolo. P`n\ la urm\, mi-am pro-
pus ca b\t\lia s\ o duc acas\. M-a[ fi `n -
c\rcat, `ns\, acolo, [i-a[ fi venit `napoi.
N-a[ fi r\mas pentru c\ acolo exist\ des -
tul de multe himere, arti[ti care lupt\ s\
existe.

O.V.: A]i spus, totu[i, c\ nepu tin ]a
de-a v\ forma `n Fran]a a fost „ne [an -
sa din vremurile respective”. S\ `n ]e -
leg c\ vremurile actuale au ne[ansele
lor...

F.A.: Cea de-acum st\ `n faptul c\
trecem printr-o criz\ mondial\. Dar fap-
tul c\ te po]i mi[ca prin lume ca pe[tele
`n ap\ e o diferen]\ enorm\. Eu, atunci,
`n ’96, am vrut s\ plec din nou `n Fran ]a
[i, pentru c\ nu mai eram student, n-am
mai primit viz\. An de an am plecat, dar
am stat la ambasad\ cu zilele, pe liste de
a[teptare, era umilitor. Dup\ ce-am ter-
minat facultatea, mi s-au ̀ nchis u[ile spre
Fran]a, a[a c\ am plecat `n Maroc, aco -
lo n-aveam nevoie de viz\. Am stat trei
luni `n Maroc, la Casablanca, mi-am luat
revan[a! Am plecat cu o colec]ie, dar n-am
reu[it s\ o expun acolo, n-am putut s\ in -
tru cu lucr\rile la vam\ din cauza unor
h`rtii, le-am l\sat `n aeroport [i c`nd am
ie[it din ]ar\, din Maroc, a trebuit s\
pl\tesc `nmagazinarea pentru trei luni. ~n
schimb, am reu[it s\ pictez mult acolo.
Musulmanii erau `nnebuni]i dup\ por tre te
pentru ei, pentru familiile lor. Am pictat
[i la o [coal\ de-acolo, am f\cut ni[te bani
ca s\ m\ pot mi[ca `n spa]iul respectiv.

O.V.: E mai firesc, mai natural con-
sumul de art\ `n afara ]\rii?

F.A.: Exist\ tot soiul de cump\ r\ tori.
La Paris, de exemplu, lucr\rile se cum -
p\ r\ de la galerist, nu de la artist, iar oa-
 menii au `ncredere `n primul fiindc\ [tiu
c\ aduc numai opere cu-adev\rat fru-
moase, cu `nsemn\tate. La Vene]ia, `n ga-
lerii veneau oamenii de la pia]\, l\sau
saco[a acolo, se scuzau pu]in c\ trebu iau
s\ mearg\ p`n\ la un bancomat s\ scoat\
bani [i veneau `napoi, cump\rau [i ple-
cau cu lucrarea la subsuoar\ [i cu saco [a
de zarzavaturi `n m`n\, z`mbind. La noi,
omul trebuie s\ te [tie, trebuie s\ ai o
„cot\” de `ncredere, s\ te cunoasc\ drept
un artist talentat, de viitor. {i te cer ce -
tea z\ destul de mult p`n\ te cump\r\, nu
e o decizie de moment, de impuls. Dar
oricum, cred c\ eu [i al]i arti[ti din Ia[i
avem, prin locul acesta, o [ans\, fiindc\
exist\ receptori ai artei, fiindc\ exist\ fa -
milii care-au mo[tenit colec]ii [i care vor
s\ le-ntregeasc\. Am [i eu c`teva, mai mult
construite din schimbul f\cut cu tot fe lul
de arti[ti, lucrare pe lucrare, sau ce g\ sesc
`n anticariate, ori la prieteni care v`nd. 

~mi  pl\cea,  de  mic,  s\  m\
dau  `n  spectacol

O.V.: {i mo[teni]i, prin acele lu cr\ri,
ceva din spiritul autorilor?

F.A.: E mai degrab\ o dep\[ire a con -
di]iei proprii dec`t o preluare a unui „ce -
va” din oamenii respectivi. Devin
„co lec ]ionar”, nu mai s`nt artist prin fap-
tul c\ le cump\r, c\ le str`ng. {i `n felul a -
ces ta v\d ce lipse[te altora, v\d ce cred

eu c\ ar trebui s\ existe `ntr-o lucrare. {i
automat, `n atelier, ajung s\ pun pe p`n z\
ce cred c\ n-au avut al]ii, o semn\tur\
corect\, o tehnic\ bun\. S\ spunem c\ m-a[
colec]iona pe mine. A[ reu[i, a[a, s\ ob-
 serv ce mi-ar mai trebui, ce lipse[te. 

O.V.: V\ considera]i un artist for-
mat de puterea unuia sau mai mul]i
mentori?

F.A.: Formarea e foarte important\,
e lesne de-n]eles. De la profesorii mei,
Ion Neagoe, Dimitrie Gavrilean, de la
[coala de pictur\ ie[ean\ `n general [i de
la to]i oamenii din domeniu pe care i-am
`nt`lnit mai t`rziu cred c\ am luat ce-i mai
bun, dar m-am format [i `ntr-o [coal\ uni-
 versal\ a arti[tilor. Am furat mult din a fa -
r\, de la arti[tii contemporani ceva mai
r\z vr\ti]i dec`t cei crescu]i `n spiritul cla-
sic, de la noi. {coala de arte ie[ean\ are o
iden titate bine ̀ nr\d\cinat\, e o institu]ie [i
un spirit foarte vechi, vorbim de un ora[
`n care fie au locuit, fie au fost profesori,
Nicolae Tonitza, Octav B\ncil\, {t efan
Luchian sau Corneliu Baba. Pentru fie -
care etap\ am avut, `ntr-adev\r, c`te un
maestru, pe care l-am vizitat ̀ n atelier, pe
care l-am urmat. Unora le-am fost [i pa-
harnic, le-am turnat vin pe la vernisaje.
{i a[a se fur\ microbul artei. Eu am fost
un norocos, nu oricine reu[ea s\ stea pe
l`ng\ profesori `n ateliere, dar p\rin]ii
mei pl\teau ca s\ m\ ajute s\ fac asta. Dar
m-au ̀ ndr\git repede arti[tii [i nu-mi mai
cereau nici m\car o cafea ca s\ le fiu
ucenic. 

O.V. : {i totu[i p\rin]ii n-au fost de
acord de la `nceput cu „Artistul”.

F.A.: N-au fost de acord fiindc\ aveau
imaginea aceea de care vorbeam adi nea -
ori, a artistului boem, vis\tor. Cre deau c\
arta se f\cea „undeva, c`ndva”, nu [ti au
c\ exist\ o [coal\, un mediu `n care
calit\]ile de creator pot ajunge s\ fie rec-
ompensate. Ai mei n-au crezut ni cio dat\
c-o s\ fac art\. Eu `i spuneam ma mei c\
`nv\] [i ea-mi zicea „las\, c-avem treab\,
ce studiezi?”. I se p\rea c\ prind p\s\ri,
desenam caietele de matematic\ pe
jum\tate, „sculptam” `n cret\. P\ rin ]ii [i
profesorii `mi ziceau „artistul”, fiin d -
c\-mi pl\cea s\ m\ dau `n spectacol, s\
m\ urc pe c`te dou\ scaune a[ezate unul
peste cel\lalt ca s\ recit poezii, s\ m\ au -
d\ lumea! Lucr\rile din copil\rie erau
pictate cu var, erau copii dup\ alte lu cr\ri
[i-au r\mas acas\, cu tot cu tabloul ace la
cu personajul peste care tata mi-a spus
s\ pictez „ni[te chilo]i”. Dup\ ce am `n -
ce put s\ merg la concursuri, c`nd profe-
sorul meu le-a spus c\ pot avea
`n cre de re ̀ n mine atunci m-au sus]inut cu
toa t\ inima, cu toate resursele. {i s-a
dovedit a fi o meserie foarte costisitoare,
care consum\ multe materiale, ore de
preg\tire [i dureaz\ p`n\ prinzi trucurile
de mese rie ale mae[trilor. Iar ei le „v`nd”
foarte greu.

O.V.: C`nd s-a nascut dorin]a de-
a intra `ntr-un astfel de atelier?

F.A.: ~nt`i de toate a fost o dorin]\
copil\reasc\, un joc cu desene. Cred c\
venea [i din familie, mama mea scria
pe-atunci foarte frumos. ~n gr\dini]\ `n -
ce pusem s\ particip la concursuri din as -
tea m\runte pentru desen [i, destul de
t`rziu, pe la 14 ani, am luat un premiu la
„C`ntarea Rom=niei”. Acea diplom\
abia m-a ajutat s\-i demonstrez tat\lui
meu c\ merit un pic de aten]ie ̀ n zona asta,
atunci a „`nceput”. ~mi amintesc c\ ta blo -
ul acela a fost luat de profesorul Gheor -
ghe Alupoae, un sculptor foarte bun din
Vaslui. Anul acesta am avut o expozi]ie

la Muzeul Jude]ean „{tefan cel Mare”
din Vaslui [i ne-am rev\zut. Mi-a poves -
tit c\ a dus lucrarea aceea `n cancelarie,
fiind director al liceului pe-atunci. {i `n -
cepea s\ explice tuturor profesorilor, de
matematic\, de fizic\, nu conta, c`t de
frumos [i simbolic e desenul respectiv.
Dup\ care avea mustr\ri de con[tiin]\, se
`ntreba dac\ nu-l crede cineva nebun c\
se g`ndea at`t de mult la acel peisaj de
toamn\. Eu am [tiut atunci c\ preg\tesc
o lucrare de concurs, dar a fost un acci-
dent c\ a ie[it a[a. {tiu c\ o lipeam pe
frigider [i o analizam cu fratele meu.  No -
rocul a fost c\ Gheorghe Alupoae mi-a
spus c\ exist\ [coal\ de arte la Ia[i. Adi -
c\ cei de-aici f\ceau desen din clasa a
II-a [i eu, `ntr-a VI-a, abia aflasem! 

Fac  parte  dintr-o  p`nz\  de
p\ianjen  `n  care  trebuie  s\
creezi  [i  s\  vinzi

O.V.: {i mai t`rziu de unde a pornit
dorin]a, pofta de-a v\ juca [i cu sce -
no grafia sau cu amenajarea interio a -
r\?

F.A.: Poate [i ca s\ trec de la tridi-
mensional la bidimensional, prin tele-
viziune. Lucr`nd la TVR ca scenograf
mi-am relaxat cumva latura cealalt\, care
]ine de pictur\. Domeniile s`nt oricum
complementare, m\ `ncarc\ `n mod di fe -
rit. Am avut la un moment dat o expo zi -
]ie numai pe filiera artei video. Intra sem
`n televiziune cu g`ndul s\ fac mult mai
multe dec`t am reu[it s\ fac, probabil am
renun]at din cauza timpului. Pictura nu
e pe ceas, mai ales c\ nu te a[ezi [i te izo -
lezi de via]\. Sun\ un telefon, pl\te[ti o
factur\, tr\ie[ti. N-ai cum s\ te rupi, tre-
buie s\ comunici! Faci parte dintr-o p` nz\

de p\ianjen ̀ n care trebuie s\ creezi [i s\
vinzi. {i trebuie s\-]i oferi singur oca ziile
astea. Expozi]ia pe care o pre g\ tesc acum
pentru anul viitor, `n Copen ha ga, am
prins-o l\s`nd un catalog `ntr-o ga le rie.
Le-au pl\cut lucr\rile [i mi-au spus c\ m\
a[teapt\ acolo. ~n Elve]ia am ajuns dup\
expozi]ia de la Vaslui, unde a ajuns [i o
muzeograf\ de la Cluj care venise s\ vad\
colec]ia muzeului respectiv. A cum p\rat
dou\-trei lucr\ri, le-a dus `n El ve ]ia, le-
a ar\tat unui galerist [i peste vreo doi ani
eram acolo pe simeze. A[a se cre eaz\
[ansele.

O.V.: A]i tr\it vreo experien]\ de
natura celei care l-a f\cut pe Miche -

langelo s\ spun\ „am v\zut `ngerul `n
piatr\ [i am sculptat p`n\ l-am elib e -
rat”?

F.A.: Evident c\-l vezi! De[i, dac\ e
s\ fim corec]i, s`nt dou\ moduri de a crea.
S\ [tii foarte bine de la `nceput ce vrei s\
ias\ din m`inile tale, s\ vrei s\ „eli be rezi
`ngerul”, sau s\ `l cau]i `n timp ce lu-
 crezi, s\ dibuie[ti forma. Te joci [i abia la
final vezi ce iese, la fel cum, `n [ah, faci
mut\ri [i complici lucrurile p`n\ ajungi la
„eliberare”. Michelangelo spunea asta
pentru c\ spiritul vremii lui era acela de-a
[ti `nc\ din schi]\ ce se va `nt`mpla. ~n ar -
ta contemporan\, mai l\s\m lucrurile s\
evolueze. Acum, `n zona artei abstracte
nu caut o form\ definit\, m\ joc `n jurul
contrastelor, dar nu-mi stabilesc dina in te
totul p`n\ la semn\tur\.

O.V.: A]i sim]it, printr-o anumit\
colec]ie, c\ a]i eliberat ceva?

F.A.: Da, da! Mai ales proiectele din
spa]iul public. Am avut, de exemplu, lu-
crarea „Babilon”, expus\ la sediul Di -
rec ]iei de Finan]e Publice din Ia[i. Aia
e reprezentativ\ pentru mine [i pentru o
anumit\ perioad\. Am muncit trei luni,
zi de zi, la ea, pe schele. Abia termina -
sem facultatea [i eram entuziast [i tot cu
acela[i spirit am lucrat [i la sculptura din
fa]a Prim\riei, „Capsula timpului”.
Acum n-a[ mai putea s\ fac ceva de genul
„Babilon”-ului, nu m\ mai ]ine r\bda rea
s\ stau at`t de mult c\]\rat pe schele, dar
atunci avea sens. ~n atelier lucrurile se
decanteaz\, munce[ti cu alt soi de pl\ ce -
re [i singurele momente `n care te sim]i
presat de ceva s`nt acelea `n care [tii c\
trebuie s\ umpli o galerie, c`nd pre g\ te[ti
o expozi]ie. 

O.V.: A]i expus opera „Babilon”, pe
care chiar dumneavoastr\ a]i des cri -
s-o ca fiind primul „monument” pro-
priu, `n acel sediu din pl\cerea de a
lucra `n public?

F.A.: Am c`[tigat un concurs pentru
a picta spa]iul respectiv, de[i aveam doar
27 de ani, parc\ prea pu]in pentru un ast-

fel de proiect, pentru c\ e genul de oper\
menit\ s\ r\m`n\ pentru totdeauna. C`nd
trec ast\zi, dup\ 14 ani, m\ mai `n treb
dac\ a[ fi f\cut la fel. E ca [i cum ]i-ai
reg\si un copil r\t\cit. Chiar dac\ e
a[ezat\ acolo s\-[i tr\iasc\ via]a proprie,
f\r\ autor, f\r\ umbr\, ̀ ntotdeauna o s\ se
traduc\ drept un moment. {i sentimentul
\sta `l am [i c`nd v\d o lucrare `n casa
unor prieteni, rude, dup\ c`]iva ani. Primul
imbold e acela de a-i m\sura e ner gia, s\
sim]i, s\ vezi dac\ mai e aceea[i pe care
ai a[ezat-o tu `ntr-`nsa, `n atelier. Nu-mi
place s\ compromit o lucrare din punctul
\sta de vedere, s\ `i dau jum\ ta te de

m\sur\ din mine. {i-n general lu cr\ ri le
mele se-nscriu `n c`te un ciclu de trei,
patru, chiar cinci ani [i energia asta tre-
buie s\ treac\ prin fiecare component\ a
unei colec]ii. Iar din momentul `n care
le-ai terminat trebuie s\ le la[i s\-[i tr\ -
ias c\ via]a proprie. ~ns\ c`t tr\ie[ti cu ele
nu trebuie s\ faci compromisuri! Pentru
c\ dac\ le faci o s\ te doar\ `n momentul
`n care-o s\ te `nt`lne[ti cu ea pe perete.
{i mie mi-e team\ de asta. 

NNuu  ppoo]]ii  vviinnddee  oo  iimmaaggiinnee  ff\\rr\\
uunn  „„mmiitt””

O.V.: A]i lucrat [i pe zidurile c`tor-
va m\n\stiri din ]ar\. A fost tot o schim-
bare de dimensiune?

F.A.: Am restaurat, de exemplu, pic-
turi de pe vremea lui Neagoe Basarab
la M\n\stirea Snagov sau la Suceava,
la Biserica „Sf. Dumitru”. A fost, pen-
tru `nceput, o munc\ de [antier care m-a
disciplinat, domeniul meu ini]ial fiind cel
al artei monumentale [i restaur\rii. Lu cram
`n echipe, vara, [i-a fost foarte important
c\ m-am [colit pe schelele acelea. Ex pe -
rien]a aceea mi-a dat curajul s\ fac [i
„Babilon”, datorit\ lor am [tiut cum s\
p\[esc, efectiv, ̀ ntr-o lini[te de m\n\s ti re.
Am luat leg\tura [i cu pictura veche, une -
le buc\]i av`nd mai bine de 400 de ani,
ori asta nu seam\n\ cu nimic! Verile ace-
lea m-au `nv\]at s\ respect arta ca pe sfin -
]ii aceia de pe ziduri [i, bine`n]eles, m-au
`nv\]at tehnici noi, cum se lucreaz\ la un
vitraliu de exemplu. Trebuie s\ ]ii min te,
ca artist, mai ales `ncep\tor, c\ nu ai cer-
titudinea c\ vei lucra doar la [evalet.
Acesta e „locul” cel mai frumos, a[a-l
consider eu, dar p`n\ la el ar trebuie tr\ -
ite toate tehnicile, toate culorile.

O.V.: Spunea]i `ntr-un interviu c\
liantul dintre arti[ti [i consumatorii
de art\ ar trebui s\ fie criticii. Ce se
`n t`mpl\, ̀ n cazul acesta, atunci c`nd se
sub]iaza linia criticii de art\ `n anu -

mite spa]ii, cum este Ia[ul?
F.A.: Atunci artistul devine liantul.

Lucrul acesta se `nt`mpl\ deja `n afar\.
La Paris n-am avut niciodat\ critic de
ar t\ la vernisaje, ei nu se prezint\. Ar tis-
 tul trebuie s\ stea de vorba cu to]i oa-
 menii care vin la eveniment, astfel `nc`t
ajungi cu gura uscat\ la sf`r[it, pentru c\
fiecare are c`te ceva de `ntrebat. Bi ne, e
drept c\ stai de vorb\ cu oameni ca
Magda C`rneci, Matei Vi[niec, sau fran -
cezi educa]i `ntr-un anume spirit iubitor
de frumos, care consum\ [i chiar produc
ei `n[i[i o form\ de art\. {i nu simt ex pli -
ca]iile pe care le dau ca pe o form\ de a
fura vraja crea]iei. Povestea [i imaginea

s`nt dou\ lucruri separate, da, dar nu po]i
vinde o imagine f\r\ poveste, f\r\ un
„mit”. E ca [i c`nd ai scrie o carte atunci
c`nd pictezi, numai c\ pictorul nu-[i pu ne
problema povestirii c`nd ia prima dat\
[evaletul `n m`ini. Dar e obligat s\ o fa c\
atunci c`nd pune la punct un catalog, de
exemplu, unde lucr\rile trebuie nu doar
expuse ci [i narate. 

O.V.: Criticul Petru Bejan spu nea
despre lucrarea „Babilon” c\ „des crie
povestea vizual\ a omului generic, os-
îndit s\-[i gestioneze propria libertate
într-o lume a diversit\]ii f\r\ de
hotar”. ~n contextul actual, `n diver-
sitatea f\r\ hotar `n care tr\im, p`n\
la urm\, s`nte]i chiar dumneavoastr\
acel om?

F.A.: Eu, ca `n respectiva lucrare, am
mai multe posibilit\]i de-a fi. A[ putea
s\ zbor dac\ a[ fi fragmentul acela al
omului cu aripi, a[ putea s\ merg ori-
unde dac\ a[ fi omul cu roata. Toate s`nt
ni[te metafore acolo, de la iubire p`n\ la
sacrificiu, la rutin\ [i a[a mai departe. Omul
con]ine mai multe „eu”-uri [i alege pe
care vrea [i poate s\ le dezvolte. Da, aco -
lo s`nt p\r]i din mine, cum e, spre exem -
plu, omul [i lupta, care are o tabl\ de [ah
pe trup. Poate „G`nditorul de la Haman-
gia” n-a avut pentru unii vreun sens,
vreo reflectare `n sine, a[a nici anumite
elemente pe care le construiesc eu pot
s\ nu-[i g\seasc\ rostul ̀ n ochii unora. Am
al\turat, de exemplu, acolo, reprezen ta rea
teatrului cu cea a religiei, pentru c\ `n
capul meu ele au ceva ̀ n comun. Dar poa -
te doar `n capul meu. 

O.V.: A]i fost „acuzat” de `ncer-
carea de a [oca printr-o prea mare ex-
punere public\, o lips\ de adaptare la
acest mediu. V-a fr\m`ntat o dorin]\,
mai mult for]at\ de public, de a v\ au-
tocenzura?

F.A.: Nu, chiar nu. Am tratat ches -
tiu nile astea cu `n]elegerea faptului c\
oamenii nu s`nt preg\ti]i s\ primeasc\
anumite lucruri. Expozi]ia aceea „La
Gard” de pe Copou, cu nuduri, a [ocat,
mi s-a spus. Eu am v\zut-o ca pe o `n[i -
ru ire a lucr\rilor mele cele mai impor-
tante de p`n\ atunci. Uite, `n Capela
Six tin\, Adam [i Eva s`nt reprezenta]i
nud, nu au cum s\ fie v\zu]i altfel. {i pe
mine, la r`ndul meu, m\ intereseaz\ zona
asta, a carnalului, a arhitecturii corpului
uman, nu puteam expune peisaje! Dar s\
m\ fi deranjat? Nu, site-ul meu a avut
vizitatori, `n acele zile, c`te vizualiz\ri
avea ultima Dacie Logan lansat\ atunci.
{i n-a fost, p`n\ la urm\, publicitate neg-
ativ\, ci doar vreo doi-trei „reclaman]i”
ai nudit\]ii. Am `ncercat s\ le explic
atunci c\ ne na[tem a[a, c\ acesta e sen-
sul. {tiu c\ eu l\sasem expozi]ia [i ple-
casem din Ia[i. Era aproape de
s\rb\ to rile de Pa[te [i m\ dusesem la Si-
biel, `n zona Sibiului, s\ cump\r un miel.
{i m-am trezit c\-mi zice ciobanul „Auzi
da’ nu e[ti dumneata b\iatul acela de la
televizor, cu expozi]ia de pe gard la care
se r\ste[te lumea?”. Ei, cum s\ mai fie
ne ga tiv ceva ce `]i aduce o astfel de
vorb\, at`t de departe de cas\?

DDoorriinn]]eellee  nnee`̀mmpplliinniittee  ppoott  eexx--
ppllooddaa  oorriicc`̀nndd  llaa  ssuupprraaffaa]]\\

O.V.: „Lumea nu-i cum `i, ci cum o
vedem”, spunea Eminescu. Ce ̀ n seam -
n\, atunci, distorsiunile, deform\rile
voite ale corpului uman `n picturile
dumneavoastr\?

F.A.: ~n art\, ceea ce evolueaz\, is to -

ric vorbind, este fiin]a uman\. ~n rest
toate se `nv`rt dup\ forma aceasta, a cor-
pului. Ea e lungit\, l\rgit\, turtit\, i se
schimb\ raporturile dup\ curent, dup\
timp, dup\ suflet. Ceea ce ilustreaz\ un
pictor e imaginar, de la personaje bibli ce
la zei [i la oameni simpli [i o face `ntr-un
anumit fel nu pentru c\ o vede, nea p\ rat,
a[a, ci pentru c\ a[a vrea el s\ arate lu mea.
A[a vreau eu s\ arate corpul uman, vreau
s\ m\ defineasc\ pe mine, s\ se decupe ze
din evolu]ia aceea. {i p`n\ la urm\, chiar
[i `ngerii renascenti[ti s`nt ni[te defor m\ri.
Cine-a v\zut vreodat\ oameni cu aripi?
C`nd intri `ntr-un atelier `ncepi s\-]i con-
struie[ti o lume [i-]i spui c\ vrei s\ con -
]in\ anumite elemente. Clopot, porc
sa cri ficat, pe[te, da? Pentru c\ duc spre
cre din]\, sacrificiu, ap\. Vreau ceva
sonor peste ele, m\ g`ndesc ce-ar putea
s\-mi „c`nte” `n toat\ povestea asta. {i
tot a[a. 

O.V.: Exist\, printre elemente, c` -
te va care-au r\mas din copil\rie, pe
care le-a]i dus cu sine de-atunci?

F.A.: Ah, de-acolo exist\ lucruri pe
care `nc\ nu le-am exploatat, chiar. Am
avut un ciclu care se numea „M\[ti”, cu
care am mers la Paris [i `n Elve]ia `ntr-o
serie de expozi]ii ale arti[tilor est-euro peni.
{i am ales acea colec]ie care ilustra ]\ ra -
nul rom=n `n postura de artist, `n ier ni le
`n care-[i construie[te acele m\[ti [i-[i
urmeaz\ obiceiurile. Acolo am mai
r\scolit din paginile de inspira]ie infan-
til\. Dar mai s`nt, de exemplu, vise pe ca -
re le scriam c`nd eram copil pe care `n c\
le fierb. {i mi se pare firesc s\ iei cu ti ne
ceva din spa]iul acela de la `nceputuri [i
nu numai. P`n\ nu am ajuns ̀ n Fran]a nu
am `n]eles picturile cu nori ale lui van
Gogh, de c`nd picta `n Arles. S`nt arti[ti
care se duc dup\ mediu ca s\ fie in-
fluen]a]i, a[a cum am fost [i eu ̀ n Rusia,
`n Maroc, `n Fran]a. Trebuie s\ fii
`nc\r cat, pentru c\ lucrurile astea pot ie[i
ori c`nd la suprafa]\. 

O.V.: Numea]i copil\ria, ̀ ntr-un re-
portaj, „perioada fericirii”. Cum sau
cu ce se construia fericirea atunci?

F.A.: Acum e mult mai greu de atins
pentru c\ e[ti mult mai con[tient de tine.
Atunci fericirea putea fi generat\ inclusiv
de un g`ndac foarte colorat urc`nd pe-o
frunz\. Lucruri m\runte care te ur m\ resc
toat\ via]a, de fapt. {i azi diminea]\ c`nd
mergeam prin ora[, dup\ o noapte de
ger, am observat c\ altfel c\dea z\pada,
altfel str\luceau fulgii ̀ n frigul acela, al-
tfel c\dea lumina. Astea s`nt st\ri de co pil,
o fericire mic\. Eu n-o s\ spun nicio dat\
c\ am avut o copil\rie grea, chiar dac\
se presupune asta din start pentru c\ ea
s-a suprapus cu o etap\ a comunismu-
lui, de exemplu. Eu eram fericit. Mai
grea a fost tranzi]ia, dup\ revolu ]ie.
Aveam 18 ani atunci, m\ sim]eam ̀ n chis

`ntr-o cutie cu tot cu [ansele de-a pleca,
era mai sufocant s\ [tii c\ po]i dar n-ai cu
ce sau cum dec`t s\ nu a[tep]i mai mult
de la mediul `n care tr\ie[ti. 

O.V.: A]i reu[it, p`na la urm\, s\
aduce]i soarele ̀ n ad`ncul p\m`n t u lui,
`n satul bunicilor?

F.A.: Proiectul acela a r\mas ̀ n stadiul
de schi]\ [i dorin]\. ~mi place s\ tr\iesc
[i `n propuneri. Br=ncu[i, de exemplu, a
avut o idee pentru care a plecat `n In dia,
cu vaporul. Era vorba de un ou imens,
ca un templu, `n care se intra prin sub-
teran. Dar maharajahul nu era, n-a pu tut
vorbi cu el, proiectul a picat, `ns\ n-a mu -
rit. Chestiunile astea pot exploda ori c`nd
din nou spre suprafa]\. Eu am visat s\ fac
ceva acolo, pe dealurile acelea, pentru
c\ din elementele respective mi-am con-
s truit un univers la un moment dat, din
r`pe, v\i, ci[mele. {i-odat\ cu dispari]ia
bunicilor, locul acela e ca un cimitir, `n
care au r\mas c`teva lucruri fizice, `ns\
povestea e doar `n mintea mea. Dar eu
m\ implic `n mai multe proiecte [i a[ tept
ca ele s\ aib\ ocazia s\ se `mplineasc\.
Spre exemplu, am restaurat de cur`nd
Ecor[eul lui Br=ncu[i, cel expus la Mu -
zeul de Anatomie al Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”,
pe care vreau, mai departe, s\-l torn `n
bronz [i s\-l expunem ̀ n fa]a universi t\ -
]ii. E un proiect care sare, `n principiu,
din zona mea de interes, dar care repre -
zin t\ o valoare care se putea pierde. {i
am avut ideea asta de prin liceu, c`nd
studiam pe o copie a Ecor[eului, venit\
pe linia Academiei Mih\ilene, care s-a
sf\r`mat, n-a r\mas nimic din ea. Iar cel
de la Medicin\ e o lucrare trecut\ prin
dou\ r\zboaie mondiale, turnat\ destul
de prost, f\r\ structur\ metalic\ `n inte-
rior, `n ghips brut, pentru c\ era conside -
rat un obiect didactic. E o
responsabili tate destul de mare s\ lucrezi
`n urma unui asemenea nume, trebuie s\
ai grij\ fa]\ de un spirit, nu doar fa]\ de
obiect. ~ns\ [i cu lucr\rile tale proprii te
por]i cu o anumit\ delicate]e. 

O.V.: V-a]i `nfuriat vreodat\ pe
propria art\?

F.A.: Trebuie s\ te g`nde[ti c\ arta
nu-]i mai apar]ine dup\ ce o definiti vezi.
Spre final chiar `ncepi s\ te deta[ezi de
ea, de asta trebuie s\ ai un mare respect
fa]\ de oper\. Mi s-a-nt`mplat s\ lucrez
toat\ noaptea [i a doua zi s\ mi se par\ o
porc\rie, dar n-am prea renun]at p`n\ nu
am dus-o la cap\t. N-am rupt, n-am dis-
trus lucr\ri sau, oricum, am f\cut-o
foarte rar. Am fost incomodat de do rin -
]a de-a duce pictura p`n\ la sf`r[it, s\ nu
renun] la ea. Important e s\-]i dai seama
c`nd ea e bun\, c`nd e perfect\, ca s\ [tii
s\ nu o strici, din iner]ia pensulei. S\ [tii
s\ te opre[ti. 

AAnnccaa  TTOOMMAA
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„Poate «G`nditorul de la Haman gia» n-a avut pentru 
unii vreun sens, vreo reflectare `n sine”

� interviu cu artistul Felix Aftene

Dac\ m-a[ colec]iona pe mine, a[ reu[i s\ v\d ce-mi lipse[te 

Eu n-o s\ spun nicio dat\ c\ am
avut o copil\rie grea, chiar dac\

se presupune asta din start pentru c\ ea s-a
suprapus cu o etap\ a comunismului, de ex-
emplu. Eu eram fericit. Mai grea a fost
tranzi]ia, dup\ revolu ]ie. Aveam 18 ani
atunci, m\ sim]eam `n chis `ntr-o cutie cu tot
cu [ansele de-a pleca, era mai sufocant s\
[tii c\ po]i dar n-ai cu ce sau cum dec`t s\ nu

a[tep]i mai mult de la mediul `n care tr\ie[ti. 

”
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Din H`rl\u p`n\ la Poiana am pier -
dut soarele. Satul b\tr`n, ca un muzeu,
e-ncremenit sub n\me]i umezi [i grei,
c\zu]i cu ciud\, parc\, peste case. Dar
oamenii-mp`nzesc uli]a `n c\ru]e ori la
pas, `mbr\ca]i `n cea]\ [i-n bundi]e pe -
ticite. Dac\-i `ntrebi de Gheorghe An -
drei f\r\ s\ le pomene[ti de oale z\ bo -
vesc l`ng\ tine c`teva clipite [i num\r\
casele pe degetele scoase din m\nu[i
dup\ culoare, dup\ gard. „A, olarul!
Da’ cum, uite mo[ George aicea, dup\
ocolul \sta de fier. Parc-a[a, George `i
zicem, nu, b\i Ioane?”, [i-l las pe Ion
s\ se tocmeasc\ la nume cu vecinul de
peste drum, `n frig.

Dar olarul nu-i acas\, iar M\ria lui
z`mbe[te, cu niscaiva amar pe bu ze,
c`nd `ntreb de el. „Mo[neagu’ `i plecat
la R\deni, la un frate de-a’ lui, da’ vine
m`ine dim’nea]\”. ~n spatele femeii
zgri bulite, o buc\t\rie de var\ albastr\,
cu geamuri aburite, fumeg\ pe horn,
pe deasupra podului plin cu oale. „El
`i, da. George, olarul din Poian\”.

***
Z\pada s-a f\cut ap\ [i satul s-a-n -

c\lzit ca sub o baie de aburi. Din bu -
c\t\ria cu flori la ferestre, b\tr`nul olar

nu pricepe zarva din ograd\ [i-l trimite
pe nepot la poart\. ~n timpul \sta se
`mbodole[te cu-n pieptar sc\mo[at [i-[i
pune c\ciula neagr\ si iese „s\ vad\
omul la fa]\”. Se lipe[te de poart\ [i,
c`nd `l `ntreb de me[te[ugul lui, duce
m` na la frunte, ofteaz\ scurt [i-[i `n -
crun t\ fruntea ca s-aud\, parc\, mai
bine. „Mai lucrez numa’ cu copii, la
biseric\, c`nd m\ cheam\ p\rintele. Eu
nu mai pot s`ngurel”, `mi spune [i, ca
s\ nu uite s\ m\ cheme `n cas\, se
opre[te din povestit. 

~n\untru e cald ca-ntr-un cuptor [i
curat ca-ntr-o chilie. Odaia-i mic\ c`t
dou\ paturi [i-o sob\ [i-i `mbr\cat\ `n
[tergare [i covoare `nflorite, `ntinse una
peste alta pe saltele. Dou\, trei oale
mari fierb la r\bdarea focului, pe plit\,
ca s\ fac\ Maria chi[c\ de porc.
Femeia pare mai t`n\r\, cu fruntea des -
cre]it\ de aburul din cas\ [i-un batic
ro[u de sub care se las\ pe frunte [u vi]e
negre. Pe b\rbat `l alint\ George [i-i
prive[te m`inile c`nd vorbe[te de mese-
ria care le-a ]inut casa, le-a crescut
copiii [i i-a ]inut `mpreun\ de la prima
clac\ s\teasc\ la care s-au ̀ nt`lnit. „M-am
dat dup\ d`nsul, da’ meseria nu i-am
putut fura p`n’ la cap\t. Am s\pat hor-
nul, am ars oalele, am b\tucit lutul `n

picioare p`n\ mi-o s\getat frigul inima
[-am v`ndut la dreapta lui la t`rguri.
Da’ bucata de lut pe roat\ ca el n-am
pu tut niciodat\ s-o st\p`nesc”, poves -
te[ te femeia cu m`ndrie [i cu drag de
omul ei. 

O meserie c`t un deal
Lui Mo[ Gheorghe `i r`d pe chip

ochi alba[tri care n-au `mplinit, `nc\,
75 de ani. A fr\m`ntat `n m`ini ca pe
aluat de p`ine „tot Dealu’ Poienii, dac\
nu mai mult. {i tot n-o fost de-ajuns.
Iaca amu’ nu mai r\m`n copii s\ duc\
mai departe”, se g`nde[te pentr-o clip\
scurt\, cu o resemnare care n-aduce a
m`hnire. Au trei fete [i-un b\iat [i nici
unul din ei n-a pus piciorul pe pedala
ro]ii vreodat\. „B\ietul, c`nd o v\zut
c`t\ munc\-i [i c`t trage tat’su o fugit,
de la 17 ani, la Bucure[ti [i-acuma tot
acolo-i”, spune Maria z`mbind.

{i poate, crede mo[ Gheorghe, a
fost mai bine a[a. Fiindc\ b\tr`nul
crede `n talent, `n faptul c\ meseria
asta se face „`ntruna, p`n\ ]i se-n cre ]e[ -
te fa]a [i ]i se rup hainele pe tine”, iar
dac\ n-ai drag de ea nu-]i ies „nici oale
nici ulcele”. „R`deam de-un cumnat
de-al meu c`nd se-a[eza el la roat\.
Oala tre’ s\ fie neted\, dac\-o faci cu
[an]uri se iau buc\]i c`nd o speli. Ale
lui iac-a[a mergeau”, [i-[i unduie[te
m`i nile mici ca s\ deseneze un soi de
vaz\ ne[lefuit\, hohotind b\tr`ne[te la
g`ndul caraghiosl`cului. „{-aveau un
fund oalele celea, dac\-i d\deau unuia
de cap `i sp\rgeai fruntea, era mai gros
de-un deget. El c`nd pornea de jos, s\
ridice valul, se r\pezea [i nu-l sub]ia ca
lumea. Fund [i toart\ s-aib\!” chi co te[ -
te mo[ Gheorghe l\s`nd s\-i cad\ din
m`ini [iretul smuls de pe pat pe care-l
fr\m`ntase ca pe lut. 

Me[terul `[i aminte[te c\ treaba se
f\cea ca [i c`nd numai p\m`ntul [tia de
d`nsul [i el de p\m`nt. De la 14 ani tot
s-a trezit `n fiecare zi „c`nd satul abia
se-ntorcea pe partea ailalt\ ca s\ mai
doarm\” [i-a s\pat `n Dealu’ Poienii
dup\ un aur pe care azi nu mai [tie
nimeni `n sat s\-l m`nuiasc\. Cu o
modestie uitat\ pe chipul `mb\tr`nit,
Gheorghe Andrei `mi spune domol c\
„meseria[ul [tia c\ oala porne[te din
s\p\tur\. O pan\ de h`rle] era de ajuns,
p`n\ d\deam de-o v`n\ de argil\
galb\n\, f\r\ nisip, f\r\ piatr\, curat\
ca p\m`ntul” [i iar\ z`mbe[te. Lutul `l
c\ra `n spinare p`n\ acas\ [i-l c\lca la
t\lpile goale, ca s\-l simt\ cum se
tope[te. A[a `l `nv\]ase mo[ Chiforic\,
b\tr`nul me[ter la care se-adunau „b\ -
ie tanii” dup\ [coal\ [i prindeau drag de
ol\rit `n vreme ce fetele din sat `m ple -
teau covoarele care s-au pr\fuit [i ele
pe pere]i odat\ cu oalele lui din pod.
„H\l\duiam noi ce h\l\duiam prin sat,
dar\ dup\ aceea ne `nh\itam c`te cinci,
c`te [ase la el acas\ [i ne s\rea lutul din
palme de numa’”, poveste[te olarul.
„Ei, las\, George, c\ tu n-ai stricat a[a
de multe, tu aveai talent”, se ]ine ne -
vasta de vorbele lui, ca s\ nu uite c\ nu
degeaba a c`[tigat de t`n\r at`tea premii
la Ia[i, la T`rgul „Cucuteni 5000”.
C`nd iese Maria din odaie o clip\, `n s\,
mo[ul `[i neteze[te p\rul alb [i ascunde
cu palmele la gur\ o ghidu[ie. „Prima
dat\, din 600 de buc\]i, numa’6 or fost
oale”.

Se-ntorcea de prin ora[e cu c\ru]a
goal\, cu c`teva oale sparte, c\ci ro]ile
erau de lemn [i tres\ltau la orice piatr\
[i cu banii `ngr\m\di]i „ca ni[te rufe-
ntr-un sac” `n buzunare. „Cum s\ nu-]i
fie drag\ meseria?! Ajungeam acas\ [i
nu puteam sta s\ nu m-apuc de alt\ c\ -
ru]\. P`n\ diminea]\ aveam deja 30, 40
de oale la uscat”. 

Odaia f\r\ roat\
Ne coacem `n c\m\ru]a care mi -

roa se a lemn ars ca ni[te s\rm\lu]e `n
oalele de lut negre rotunjite de m`inile
lui mo[ Gheorghe. Cele mai `ntrebate
pe la toate t`rgurile, oalele de sarmale
de la Poiana „o st`rnit scandal `ntr-o
cas\ de om, m\i mam\ drag\”, `mi
spune duios me[terul. „O venit un doc-
tor la «Cucuteni 5000» [i-o cump\rat
numa’ una. Dup\ ce s-o dus acas\ [i-o
m`ncat cu sor\-sa m`ncare g\tit\ `ntr-`n -
sa, m-am trezit cu el prin ninsoare la
poart\. «Mo[ule, m\ rog la matale, uite
ce mi-ai f\cut cu oala asta! Mai f\-mi,
te rog, una»”. {i ca s\-l cred, mo[
Gheorghe o ia pe Maria `n coridorul
de al\turi [i urc\-n pod ca s\ se-ntoarc\
cu trei oale. Negre, sleite de chi[leagul
scopt `n ele, mosoaicele, adic\ oalele
de lapte care se d\deau pe vremuri de
poman\ la Mo[ii de prim\var\, s`nt
reci ca apa r`ului de munte. Apuc`ndu-le
cu m`inile `nfierb`ntate de burt\, fiorul
`nghe]at te str\punge p`n\-n s`nge. Oa -
la de sarmale, mai mare [i mai turtit\,

rotund\ [i burtoas\, ars\ uniform [i
neted\ pe din\untru, cum se cuvine la
un me[ter olar, miroase a varz\ c\lit\,
chiar dac\ e curat\.

„Le ardeam o zi `ntreag\, p`n\ la 8
– 9 seara, cu focul c`nd mai tare, c`nd
mai slab, p`n\ ie[ea para afar\. L\sam
o g\uric\ colo la horn [i c`nd te uitai
`nauntru trebuia s\ vezi oalele ca pe-un
jar, ro[ii, aprinse. Trebuia s\ r\m`n\
numa ro[ea]a ceia, nep\tat\. Le pu -
neam apoi `n c\ru]\, `n f`n [i c`rpe, ca
s\ le duc\ la t`rg, alteori le vindea pe
c`mp [i lua cartofi, fasole pe ele, ce-
avea omul.” ~ns\ c`nd mo[ Gheorghe
pleca la Ia[i, Maria st\tea c`te-o zi
`ntreag\ [i le `nflorea cu var alb ori cu
piatr\ ne[lefuit\. „N-aveam sob\ aici”,
`mi arat\-nspre plita fierbinte, „[i st\ -

team colo gheboas\ [i `nchistram c`te
100, iaca 120 de oale. Mai mul nu
izbuteam”, iar nevasta parc\ [i-ar cere
os`nd\ pentru munca care p\rea s\ nu
fie niciodat\ `ndeajuns. 

Camera `n care-acum clipoce[te
te levizorul l`ng\ paturi era odaia olaru-
lui. „Uite, vezi c-avem c`rligele alea
de c`nd lucram. Ag\]am ni[te lan]uri,
de-aici”, dinspre fereastr\, „p`n\-n co lo”,
iar Maria ridic\ bra]ele [i le suce[te
cumva spre patul pe care st\, „[i mai
puneam ni[te c\priori de lemn ca s\
stea bine [i-colo at`rnam oalele toate,
cu zecile, noaptea”. Roata care se-n -
v`rtea pe locul mesei cu televizor, pri -
mit\ [i ea de la un alt me[ter b\tr`n din
sat, e dus\ de vreo [ase ani la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, unde
preotul `l mai cheam\ pe mo[ Ghe or -
ghe s\ pun\ lut `n palmele m\runte ale
copiilor.

Dasc\l f\r\ de voie
„Dac\ lucrul nu se face cum [tiu

eu, nu-i bun\ treaba. Omul care nu [tie,
crede c\ oala se face din privire”, `mi
zice olarul, povestindu-mi cum n-a pri-
ceput p\rintele din sat cum se `nv`rte
meseria asta. Mo[ Gheorghe are trei
ani de c`nd st\, c`te-o s\pt\m`n\ `n fie -
care var\, `nainte de post, l`ng\ copii
veni]i din toat\ ]ara „s\ se joace de-a
ol\ritul”. ~i e dor de-un t`n\r talentat [i
cu poft\ de munc\ cum `i e dor de pe -
dala lustruit\ de papuc a ro]ii lui vechi.
„Aici la Poiana, dac-ar fi fost cine s\
salveze mai din timp obiceiul, r\m`nea
ceva de sufletul meseriei \steia, c\
tare, tare-i frumoas\”, ofteaz\ ad`nc,
tu[it, b\tr`nul. ~i rupe g`ndurile o g\in\
repezit\-n fereastra peretului scund, de
unde str\luce[te `n miez de iarn\ ver -
dele mu[catelor f\r\ flori. Se st`rne[te
hohot cald de r`s [i inimile b\tr`nilor
tremur\ o vreme. Poate de doruri, poa -
te de spaima scurt\. 

„Mi-o p\rut o [ag\ atunci, la `n -
ceput, c`nd mi-o cerut p\rintele s\ vin
la biseric\, `n taberele f\cute de d`nsul,
s\ stau cu o m`n\ de copii `mprejurul
unei buc\]i de lut, s\ le-ar\t cum se
na[te [i cu ce se m\n`nc\ darul acesta.
C`t o fost o m`n\ era u[or, dar acuma s-
o «agravat». Anul trecut au venit peste
90 de copii”, `mi spune mo[ Gheorghe.
Au s\pat cuptor acolo, unul care tre-
buie umplut, „e nevoie de oale acolo,
nu a[a. Ori eu, iac\t\, nu mai pot.”

Poiana s-a umplut de-un iure[ pri -
m\v\ratic, iar pove[tile lui Gheorghe
Andrei parc\ topesc stre[inile. Cupto -
rul s\pat `n p\m`nt, p`rlit odat\ cu su -
tele de oale `nnegrite `ntr-`nsul, e plin
de sfecl\. Ultimele mo[oaice stau la
uscat la gura podului, abia sp\late de
lap tele untos, numai una, dou\ `n flo ri te
au praf pe toart\, fiindc\ acelea r\m`n
„de s\m`n]\”. Olarul salt\ cu-o pi[ c\ -
tur\ de voio[ie peste pragul buc\t\riei,
p\[ind apoi greu `n lutul din ograd\.
„Ei, greu. Dac\-i greu, mai pui jos,
mai hodine[ti [-apoi ridici iar [i mergi
mai departe. Iaca de asta am r\mas eu
ultimul «b\ietan» cu grija oalelor din
Poian\.”

Anca TOMA

� b\tr`nul crede `n talent, `n faptul c\ meseria asta se face „`ntruna, p`n\ ]i se-n cre ]e[ -
te fa]a [i ]i se rup hainele pe tine” � mosoaicele, adic\ oalele de lapte care se d\deau
pe vremuri de poman\ la Mo[ii de prim\var\, s`nt reci ca apa r`ului de munte

„Dac\ lucrul nu se face cum [tiu eu, nu-i bun\ treaba”Acolo unde se `nnoad\ cap\tul Ia[ului cu cel al
Boto[aniului, `n Poiana Deleni, gustul locului s-a

fiert [i s-a copt ani de-a r`ndul `n oale de lut g\lbui,
`nnegrit de foc [i fum. Gheorghe Andrei, b\tr`nul din
casa cu gard verde din cap\tul satului, a `nv`rtit roata
cu m`inile pline de argil\ moale, b\tucit\ cu t\lpile
c`teva ceasuri bune. {i-a r\st\lm\cit, pe cercul de 
stejar [i pe pedala lustruit\ de timp, mai bine de 60 de
ani din via]\, fr\m`nt`nd `n coca de lut c`te ceva din
sufletul [i tot mai mult din trupul lui. Singurul me[ter
r\mas s\ povesteasc\ despre cum se-nal]\ mo[oaicele
[i boc\nelele dintr-o lopat\ de ]\r`n\, mo[ Gheorghe
[i-a trimis roata la biserica din sat ca pe-un copil bun
de dat la [coal\ [i-[i odihne[te m`inile la gura sobei.
Iar `n ochii lui, pierdu]i adesea `n privirea nevestei,
arde v`lv\taia unui dor mai mare dec`t cel al tinere]ii,
cel al oalelor ude, proaspete, c\lite `n hornul fierbinte
din p\m`nt.

Nevasta `l ajut\ pe mo[ Gheorghe la me[te[ug

Ultimul me[ter din
Poiana cu olari
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Uzina care pref\cea sticlâa `n diamant

„O citadel\ industrial\ din nordul
]\rii ̀ n care puterea neamului rom= nesc
a fost mai presus de orice `nchi pu i re.”
A[a `i place lui Marcel Frunz\, fost
[ef de sec]ie la fabrica de por]elan
din Dorohoi, s\ descrie industria care
timp de 33 de ani a sus]inut un ora[
`ntreg, `n timp ce scrijele[te cu un cre -
ion vechi un „a fost odat\” aproape
indescifrabil pe o foaie mototolit\.

Acesta poveste[te m`hnit cum, da -
c\ alt\dat\ trebuia s\ dai 5 lei la poar -
t\ `n caz c\ `nt`rziai, ca s\ nu-]i o preas -

c\ legitima]ia [i s\ afle directorul, acum
`n spatele gardului unde c`inii vaga -
bonzi au devenit singurii st\p`ni, nu
s`nt dec`t ruine [i table ruginite, prin tre
care nici buruienile nu par a-[i mai g\ -
si loc s\ se `nal]e. Au c\rat oamenii
fier vechi din toat\ fabrica, iar acum, ̀ n
multe dintre fostele sec]ii, nu mai g\ -
se[ti nici m\car o piuli]\ r\t\cit\ sau o
bucat\ de s`rm\ `nnodat\. „Trebuie s\
mai m\ture cineva [i gata. Dar cine
s\ m\ture c\ oricum nu are cine-l pl\ -
ti”, `mi spune b\rbatul care nu pare

tre cut de 60 de ani, ]in`ndu-[i capul
`ntre palme. ~ns\ singurul lucru m\ tu -
rat a fost norocul dorohoienilor, care,
din 1973 c`nd a luat fiin]\ fabrica,
STIPO.SA, dup\ ce a fost mutat\ de
la Pa[cani, p\rea s\ se ]in\ scai de
or\[elul din nordul Moldovei. 

Se construiau `n t`rg c`te 1.500 de
apartamente pe an care erau `mp\r ]ite
muncitorilor `n func]ie de c`]i membri
erau `n familie. Dup\ ce erai reparti-
zat, primeai o butelie fiindc\ „atunci
era greu cu gazul, nu ca acum. Era 275
de lei o butelie”, [i Marcel Frunz\ `[i
apropie spr`ncenele `ncruntat. ~ns\ sti -
clarii `[i meritau fiecare metru cub din
butelii, pentru c\ „veneau cu drag la
fabric\ [i erau m`ndri de ceea ce f\ cea.
Era o disciplin\ [i un elan de-ade v\ -
ra telea. Un elan muncitoresc, cum spu -
neau c`ntecele vechi. {i fiindc\ erau
at`t de mul]i, `ntre ei se n\[tea o com-
peti]ie f\r\ voia lor. Aveau ambi]ia s\
fac\ at`t c`t f\cea colegul. }i-era ru [i -
ne dac\ la sf`r[itul lunii luai 1.500 –
2.000 de lei”, ̀ mi explic\ b\rbatul mi[ -
c`n du-[i m`inile amenin]\tor de aproa -
pe de fa]a mea.

Teatru printre pahare
~n jurul fabricii din Dorohoi, me[-

terii credeau c\ sticla lor n-o s\ se spar -
g\ niciodat\. Credeau c\ o s\ treac\ o
ve[nicie [i meseriile lor tot nu se vor
fi risipit ca fumul gros care ie[ea zil-
nic din burlanele cl\dirilor fabricii. De
aceea [i-au modelat [i via]a `n jurul
uzinei. {i-au adus copiii acolo ca s\-i
`nve]e meserie [i s\ le insufle pl\ ce -
rea m`nuirii sticlei `nc\ de mici, iar
astfel, cu timpul, foarte multe familii

[i-au legat existen]a de fabric\, unii
co pii venind ̀ n practic\ ̀ nc\ de la li ceu.

Astfel, ̀ n camerele ̀ n care c\r bu nii
trosneau `n cuptoare sticla lua forme
ne`nchipuite sub m`inile me[terilor [i
ale ucenicilor acestora. {i rezultatele lor
erau cunoscute `n toat\ ]ara, „pentru
c\ meseria[ii care lucrau pe aceast\
platform\ luau primul loc pe la toate
concursurile [i `ntrecerile, fie c\ erau
sticlari ori [lefuitori”. ~ns\ activitatea
angaja]ilor nu se petrecea doar prin -
tre fumurile cazanelor. Fiecare dintre
ace[tia trebuia s\ fie prins `ntr-o ac ti -
vitate extra profesional\. Ori erai so -
list, ori jucai fotbal, dansai sau f\ceai
judo. „Eu, a[a cum m\ vezi tu cu p\ rul
alb, eram `ntr-o echip\ de teatru. {i era
un b\iat care lucra cu mine, a lui Al -
bot\, [i jucam `mpreun\ `ntr-o pies\
`n care eu trebuia s\ `l arestez. Dar nu
[tiu cum s-a f\cut c\ peste dou\ s\p -
t\ m`ni a fost arestat [i `n realitate. Zi -
cea lumea c\ cic\ i-a[ fi ]inut ghin-
ion”, poveste[te b\rbatul care a b\tut
holurile uzinei de la deschidere. 

La cei 59 de ani ai s\i, Marcel
Frun z\ a crescut trei copii printre fu -
mul `nec\cios al cazanelor, dou\ fete
[i un b\iat. ~nainte s\ se mute cu toat\
avu]ia lui la Dorohoi, a muncit ca
strungar `n Re[i]a, din ’73 a fost
maistru mecanic, iar dup\ ce a f\cut
o [coal\ tehnic\ a devenit [eful atelie -
rului de ardere. {i-a petrecut 33 de
ani `n preajma sticlarilor, 33 de ani `n
care a v\zut cum ora[ul a crescut `n
jurul fabricii [i s-a pensionat odat\
cu `nchiderea acesteia.

Ceramic\ 3D
Iar obiectele care ie[eau din m`i -

nile sticlarilor dorohoieni nu treceau
neobservate nici de str\ini. „Noi f\ -
ceam exporturi cotate ca greu accesi-
bile”, poveste[te Marcel Frunz\. Ame -
ricanii a[teptau patru s\pt\m`ni pen-
tru un transport pentru c\ se f\cea cu
trenul [i cu vaporul. „Eu m-am ocu-
pat de transport, cu M\rioara Maftei.
Plecam cu avionul de la 10 dimi nea ]a
[i m\ ̀ ntorceam seara la 6. }in minte c\
ne d\deau pungi din acelea de la TA -
ROM `n caz c\ ]i se f\cea r\u.” Dar
`nc\ de la `nceput fabrica f\cea ex -
port pentru Germania, Anglia, URSS
sau Polonia [i „to]i r\m`neau uimi]i
de ce realizam [i at`t ne mai felicitau,
chiar dac\ nu mul]i auziser\ de ora [ul
nostru”, [i `n ochii b\rbatului `nc\ se
cite[te m`ndria cu care se prezenta pe
vremuri „`n fa]a str\inilor”.

Dar [i `n fabrica din Dorohoi era
o expozi]ie unic\ `n lume de obiecte
de sticl\ [i de ceramic\. „C`nd te ui tai
`n vitrine aveai impresia c\ te ui]i la
un televizor 3D, at`t de pricepu]i erau
sticlarii.” Ace[tia c`[tigau mai mult

dec`t directorul institu]iei. „~nchi pu ie-]i
c\ `ntr-un an doi sticlari, so] [i so]ie,
Antal le zicea, au c`[tigat `mpreun\
96 de milioane, `n condi]iile `n care
salariul primului ministru era de 25
de milioane. {i atunci a venit p`n\ [i
Banca Central\ s\ verifice situa]ia”,
exclam\ Marcel Frunz\, de parc\ nici
azi, dup\ aproape dou\ decenii, nu `i
vine s\ cread\. ~ns\ multe dintre obie c -
tele unicat erau f\cute pentru Nico lae
Ceau[escu. ~n fiecare an, `nainte de 26
ianuarie, c`nd era ziua lui, i se trimi teau
lucruri pe care nu le f\cea nimeni al t -
cineva `n lume. Iar el le expunea la
Muzeul Na]ional ca s\ le vad\ toat\
lumea, doar so]ia sa p\str`ndu-[i ser-
viciile de cafea. L-au primit [i `n vi zi -
t\, `n octombrie ’89, `nainte de Re vo -
lu]ie, [i i-au pus mochet\ grena la
intrare [i i-au t\iat plopii din parcare,
ca s\ poat\ ateriza cu elicopterul ̀ n fa -
]a fabricii, s\ nu coboare `n spate ca
s\ vad\ bosche]ii [i drumul pietruit.
„Au astupat [i unde a fost tulpina, nu
se mai cuno[tea fir de rumegu[, ni mic.
Numai ca s\ dea o imaginea bun\.
Culmea a fost `ns\ c\ p`n\ la urm\
elicopterul a aterizat pe stadion. {i c`nd
a fost `n vizit\ la satul Progresu, de
l`ng\ Dorohoi, s\tenii au c\rat de pe
tarlale cartofii ro[ii peste cei albi, ca
s\ par\ mai mul]i, s\ arate ce recolte
bogate au. {i la porumb unde era c`te
un [tiulete mai `nfigeau ei c`te doi.
P`n\ acolo se ajungea ca s\-l impre-
sioneze pe tovar\[.”

B\rbatului nu-i vine nici acum s\
cread\ c`t de repede s-au topit cei 33 de
ani de sticl\rie din Dorohoi. „O ast fel
de industrie nu se cl\de[te u[or `ntr-un
or\[el ca \sta. Acum tot ce a mai r\ mas
s`nt confec]iile, dar ca orice afacere
dezvoltat\ `n t`rg, `ncepe s\ se des tra -
me”. ~nc\ `[i aduce aminte de imagi -
nea pe care a v\zut-o chiar dup\ ce
fabrica a fost `nchis\, c`nd totul r\-
m\ sese neatins [i oamenii parc\ au dis -
p\rut dintr-o dat\. „Cineva spunea c\
industria Rom=niei e un morman de
fier. Unde s`nt sutele de tone de fier
vechi? M\car \sta de-ar fi fost v`ndut
s\ se dea bani oamenilor `napoi. Dar
s-a furat tot”, [i Marcel Frunz\ se
ridic\ de pe fotoliu [i se ̀ ndreapt\ spre
geam. 

Acum, `n halele goale cu geamuri
sparte e frig. Nu mai arde focul `n
cuptoare [i str\zile ora[ului nu mai
s`nt pline la ora 4 c`nd soarele se face
ro[u pe cer, c`nd mii de oameni ie [eau
de la munc\. Doar c\ni]a de sticl\
primit\ de la fabric\ c`nd am fost `n
excursie mai st\ `n debara, [i mama o
folose[te s\ ia agheasm\ de la biseri -
c\ `n ziua de Boboteaz\.

Iuliana LEONTI

Fabrica din Dorohoi a murit sub ochii irita]i de fo -
cul puternic care d\dea na[tere sticlei. Sub ochii

celor patru mii de angaja]i cu nisipul `n]epenit `n
pl\m`ni, paharele nu mai sclipesc `n dreptul razelor
care se reflectau c`ndva `n geamurile verzui ale cl\ -
dirii. Marcel Frunz\ a lucrat de la `nfiin]area p`n\ la
`nchiderea `ntreprinderii [i a v\zut cum, `n lipsa
prosperit\]ii pe care o aducea fabrica, blocurile s-au
f\cut din ce `n ce mai gri, iar lipsa banilor a `mpins
oamenii s\ ia calea str\in\t\]ii. Ace[tia `n s\ n-au
uitat s\-[i pun\ `n bagaj c\nile gravate cu flori de
toate felurile. Din ele, `[i beau cafeaua `nc\lzit\ pe
cuptoare, la munc\, unde aburii b\uturii se ameste-
cau cu praful de sticl\ ce se ridica de `nda t\ ce `n
fabric\ se aprindeau primele neoane, dimi nea]a.
~ns\ cuptoarele din Dorohoi n-au mai topit sticl\ de-
aproape [apte ani.

� au c\rat oamenii tot fierul vechi, acum, nu mai g\ se[ti nici m\car o piuli]\
r\t\cit\ sau o bucat\ de s`rm\ `nnodat\

Din exterior, sec]ia de por]elanuri pare intact\

~n anul 1998, fabrica a fost pri-
vatizat\, iar sec]iile de sticl\ s-au se -
parat de cele de por]elan [i de Ate -
lierul Vitrus (atelier de ceramic\ po -
pular\). „Astfel, `n urma unei lici-
ta]ii, pachetul de ac]iuni de 40% de -
]i nut de Fondul Propriet\]ii de Stat,
pentru care s-a pl\tit peste dou\ mili -
arde de lei vechi, a fost cump\rat de
omul de afaceri Corneliu Petrea nu,
denumit [i «magnatul sticlei»”, `mi
explic\ fostul [ef de sec]ie `n timp ce
caut\ preocupat `ntr-un teanc de foi.
Astfel, `n septembrie 1998 a luat
fiin]\ S.C. Por]elanul. S.A., din care,
`n 1999, g\l\]eanul C\t\lin Chelu a
cump\rat pachetul majoritar de ac -
]iuni cu 480 de milioane de lei ve chi,
l\s`nd pe drumuri 150 de persoane. 

„Marile gre[eli f\cute `nc\ din
1990-2000 au fost modalit\]ile de
privatizare”, spune ap\sat Marcel
Frunz\ amintindu-[i c\ odat\ cu ve -
nirea lui Corneliu Petreanu la c`r ma
fabricii, au ap\rut [i nemul]umirile.
Exact asta st\ scris [i `ntr-o copie
xerox a paginii patru a Monitorului
de Boto[ani, pe care b\rbatul o scoa -
te din teancul de foi pe care `l co tro -
b\ia mai `nainte: „Nemul]umire la
STIPO. Muncitorii `l acuz\ de ile-
galit\]i pe administratorul Corneliu
Petreanu”. Acesta a fost acuzat c\ a
folosit peste dou\ miliarde de lei
vechi proveni]i de la Somvetra S.A.
Gherla, o alt\ fabric\ de sticl\ la
care era pre[edintele Consiliului de
Administra]ie, pentru a achita ac -

]iunile uzinei de la Dorohoi. ~n mod
normal el nu putea s\ dispun\ de li-
chi dit\]ile acestei societ\]i, [i nici
S.C. Somvetra S.A. nu putea s\
cumpere o alt\ companie f\r\ s\ se fi
`ntrunit Adunarea General\ a Ac -
]io narilor, lucru care nu s-a `n t`m -
plat. „Folosind banii unei societ\]i
co merciale pentru a cump\ra ac]iuni
de la o alta, Petreanu dorea de fapt s\
pun\ m`na pe toate unit\]ile de pro-
fil din ]ar\ [i s\ creeze un monopol
asupra acestui tip de industrie.” Mar -
cel Frunz\ se opre[te, uit`ndu-se `n
gol. Se ridic\ apoi brusc de la mas\
[i se duce s\ vad\ ce fac nepo]ii din
camera al\turat\, care butonau de
zor la calculator.

C`nd s-a `ntors, a `nceput s\ po -
vesteasc\ r\spicat c\ abia din anii 2000
activitatea de la por]elan [i sticl\ a
`nceput s\ sc`r]ie, ambii proprietari
adun`nd datorii de sute de milioane
de lei. Fabrica a cump\rat de la alte
firme de]inute de C\t\lin Chelu, pro -
prietarul sec]iei de por]elan, bunuri
cu un pre] mult mai mare dec`t cel al
pie]ei, acesta din urm\ c`[tig`nd aproa -
pe 200.000 de lei din afacere. Dup\
mai multe cazuri `n care Chelu a fost
acuzat c\ `ncearc\ s\ v`nd\ pe buc\]i
sec]ia unor firme de]inute tot de el,
pe pre]uri mult mai mici, `n 2006, un
num\r mare de salaria]i au reclamat
c\ nu [i-au mai primit banii pe c` te -
va luni [i proprietarul a luat aproa pe
toat\ marfa cu el la Gala]i. 

Pe sec]ia de sticl\ s-a pus seches -

tru dup\ ce o firm\ din Cehia, care
avea de recuperat o datorie, a c`[ti gat
un proces prin care a dispus bloca -
rea conturilor [i lichidarea societ\ ]ii.
Dup\ ce contractul de privatizare a
fost desfiin]at, fabrica a fost v`ndut\
de c\tre AVAS (Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului)
Asocia]iei Salaria]ilor `n 2004. Dar
ace[tia trebuiau s\ investeasc\ o su -
m\ mare de bani [i nu au reu[it acest
lucru, firma reintr`nd `n proprietatea
statului `n anul 2005. Ultimile cup-
toare au fost demontate [i trans-
portate la Alba Iulia `n acela[i an.

Doar sigla mai anun]\ 
prosperitatea de odinioar\ 

Cronologia declinului
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{tirea potrivit c\reia postul de
televiziune Antena 1 a cump\rat
formatul britanic „Got to Dance”,
ap\rut\ `n luna decembrie a anu-
lui trecut, a fost confirmat\ joi,
17 ianuarie. Postul de televiziune
a anun]at lansarea unei emisiuni
realizate sub forma unui concurs
de talente, „Rom=nia danseaz\”,
stabilind de asemenea [i data pre-
selec]iilor na]ionale, care se vor
desf\[ura `ntre 26 ianuarie [i 7
februarie.

Formatul original a fost lan -
sat `n 2009, `n Marea Britanie, [i
presupune o competi]ie de dans
`ntre concuren]i, care s`nt juriza]i
individual sau `n echipe. Din
acest punct de vedere, „Rom=nia
danseaz\” se diferen]iaz\ de emi-
siunea „Dansez pentru tine”, di -
fu zat\ pe postul de televiziune Pro
TV. Ce au cele dou\ produc]ii `n
comun este, `ns\, coregrafa Da ni -
e la Luca, a c\rei contribu]ie `n
ca drul noii emisiuni este aceea de
a antrena dansatorii ale[i `n urma
preselec]iilor, rol pe care l-a `n de -
plinit [i pe durata concursului te -
le vizat, difuzat la Pro TV. ~n Sta -
tele Unite, formatul britanic a
fost lansat `n ianuarie 2011, sub
denumirea „Live to dance”, `ns\ a
fost anulat dup\ o lun\, `n grila de
programe exist`nd deja o emisi-
une asem\n\toare. 

Competi]ia debuteaz\ cu au di -
]iile produc\torilor, continuate de
o clasificare realizat\ de un juriu.
~n urma reevalu\rii unora dintre
echipe, cele selec]ionate se `ntrec
`n semifinal\, concur`nd pentru un
premiu de 50.000 de euro. Con -
form formatului original, fina li[ tii
s`nt vota]i de c\tre telespectatori,
dup\ o jurizare realizat\ de trei
speciali[ti pe parcursul a trei se -
mi finale. Nu s`nt impuse limit\ri
de v`rst\ [i nici nu s`nt favorizate
anumite stiluri de dans, calitatea
principal\ sugerat\ de produc\ tori
fiind pasiunea pentru acest dome-
niu.

Ora[ele alese pentru des f\ [u ra -
rea preselec]iilor s`nt Timi[oara,
Cluj-Napoca, Ia[i, Constan]a [i
Bucure[ti, urm`nd ca produc]ia
s\ fie televizat\ din martie. Dac\
pe durata emisiunii „X Factor”
con curen]ii au fost vota]i pentru
calit\]ile muzicale, pentru „Rom= -
nia danseaz\” regulile s`nt ase m\ -
n\toare, cu excep]ia talentului c\ -
u tat. {i a pantofilor de dans.

C\t\lina DOBROVICEANU

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Incidentul terorist din Algeria de -
clan[at `n urma interven]iei avia]iei mi -
litare algeriene [i soldat cu sute de os -
tatici str\ini, printre care [i cinci ce t\ -
]eni rom=ni este pe punctul de a de -
veni una dintre cele mai grave crize ale
ultimilor ani. ~n primul r`nd, securi-
tatea cet\]enilor occidentali [i a in te -
re selor occidentale din Africa s`nt
ame nin]ate, iar una dintre temeri este
c\ vor urma [i alte astfel de atacuri.

„Un comando terorist a luat sute de
ostatici `n complexul de exploatare a
gazelor de la Amenas, iar `n timpul
unei prime interven]ii aeriene a ar ma -
tei, cel pu]in 35 dintre ace[tia au fost
uci[i, dintre care cel pu]in [ase str\ -
ini” (mediafax.ro, joi, 17 ianuarie).

~n urma celei de a doua opera]iuni
aeriene a armatei, militarii au ocupat
complexul de exploatare a gazelor.
Conform unui post de televiziune din
Qatar, la `nceput au fost 41 de ostatici
care proveneau din 11 ]\ri diferite, [i
anume Norvegia, Fran]a, Statele
Uni te, Marea Britanie, Rom=nia,
Columbia, Thailanda, Filipine, Ir -
lan da, Japonia [i Germania. „Ata cul
este cel mai grav comis `mpotriva
cet\]enilor occidentali de la atentatele
de la Madrid la Londra din timpul
r\zboiului din Irak [i un semn grav c\

r\zboiul din Mali nu va fi at`t de u[or
pe c`t se a[tepta” (zf.ro, vineri, 18 ia -
nuarie). Grup\rile islamiste au ame nin  -
]at c\ vor ataca interesele occidentale
nu doar `n Africa, ci se vor ex tin de p` -
n\ `n Europa. „Liderul grup\rii care a
organizat luarea de ostatici a pro pus
eliberarea ostaticilor americani `n
schimbul unor islami[ti de ]i nu]i `n Sta -
tele Unite. Aproximativ 650 de ostatici,
dintre care 573 algerieni [i jum\tate
dintre cei 132 str\ini au fost elibera]i
`n cursul opera]iunii militare la com-
plexul In Amenas din estul Al ge ri -
ei”(mediafax.ro, vineri, 18 ianuarie).

Printre ace[tia s-au num\rat [i cei
cinci rom=ni ostatici, `ns\ doar trei
dintre ei au r\mas `n via]\. „Criza os -
taticilor din Algeria a `ndoliat mai
multe ]\ri, iar Rom=nia se afl\ din
p\cate, printre acestea. Cei doi ro m=ni,

angaja]i ai uneia dintre companiile
im plicate `n activitatea de la ex plo a -
ta rea petrolier\ de la In Amena au de -
cedat ̀ n aceast\ ac]iune cu final tragic”
(jurnalul.ro, duminic\, 20 ianuarie).
Ministerul Afacerilor Externe a
confirmat decesul b\rbatului care a
fost r\nit `n timpul opera]iunii de sal-
va re, sus]in`nd totodat\ c\ vina apar ]i -
ne autorit\]ilor algeriene. „Din infor-
ma ]iile ob]inute, rezult\ c\ decesul a
intervenit `n spital ca urmare a r\nilor
grave, ̀ nregistrate anterior. Au to ri t\ ]i le
algeriene nu au informat corect [i
complet autorit\]ile rom=ne `n le g\ tu r\
cu situa]ia de s\n\tate real\ a acestuia,
aspect comunicat [i ambasadei Al ge -
ri ei la Bucure[ti” (hotnews.ro, du mi -
ni c\, 20 ianuarie).

Chiar dac\ situa]ia va lua aparent
sf`r[it, cel mai probabil vor persista
problemele `n ap\rarea intereselor [i
investi]iilor din Africa, cu prec\dere
cele din domeniul exploat\rii de gaze,
exist`nd teama c\ vor `ncepe [i alte
atacuri.

M\d\lina OLARIU

Coregrafie
pentru un

trofeu

Opera]iunea ce clatin\ securitatea Africii
� Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul
b\rbatului care a fost r\nit `n timpul opera]iunii de 
salva re, sus]in`nd c\ vina apar ]i ne autorit\]ilor algeriene
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~narma]i cu z`mbete largi, cei a c\ -
ror meserie este cuv`ntul, printre care
[i prefectul Costic\ Macale]i, deputa]i
[i senatori boto[\neni, [i-au dat `n t`l -
ni re `n parcarea din fa]a prim\riei din
Boto[ani. Ace[tia au ]esut poalele sta-
tuii lui Mihai Eminescu cu gerbere [i
coroane de flori purtate asemeni unor
prunci de jandarmii  `mbr\ca]i `n ]inu t\
de gal\. Personalit\]ile, cu capul ple-
cat, recitau `n barb\, ca pentru ei, din
versurile lui Eminescu, form`nd un [u -
voi de zumzete. Au trecut ca `ntr-un
pelerinaj religios prin fa]a statuii
]in`nd c`te un scurt moment de re cu le -
gere. S-au `ndreptat apoi spre biserica
Uspenia, l\ca[ul de cult `n care poetul
a fost botezat, pentru slujba de po me ni -
re a acestuia.

Teatrul [i cartea din casa
lui Eminescu

Ipote[tiul, comuna care p\streaz\
casa memorial\ a poetului, a primit `n
Amfiteatrul Lauren]iu Ulici elevi,
stu den]i [i profesori veni]i s\ asiste la
mai multe lans\ri de carte, printre ca re
[i „Turnurile Ocola[ului Mare, (An to -
logia Grupului de la Dur\u)” sau cea
a lui Emil Iordache – „Un univers de
personaje”, dar [i alte c\r]i [i volume
de poezie, sau lucr\ri [tiin]ifice des pre
opera lui Eminescu.

P`n\ s-au a[ezat `ns\ `n b\ncile
`nguste, scriitorii veni]i s\ `[i prezinte
omagiile p\reau mai cur`nd un grup
de turi[ti chinezi, fotografiind necon-

te nit tot ce le ie[ea `n cale sau po z`n -
du-se cu diferite exponate. Poetul Lu -
cian Vasiliu, criticul Mircea Diaconu,
scriitorul Liviu Apetroaie sau scrii -
toa rea Lucia Olaru Nenati au fost o
parte din cei care au vorbit despre
Eminescu, to]i ]intind la concluzia c\,
de[i noi putem renun]a la Eminescu,
cultura rom=neasc\ nu se poate des prin -
de de opera sa.

Dup\ o fresc\ de opinii [i p\reri
despre literatura rom=n\, elevii de la
Colegiul Na]ional „A.T. Laurian” din
Boto[ani au dat via]\ lini[tii cu piesa
„Sssst!”, o adaptare dup\ „~mbl`nzirea
Scorpiei” de William Shakespeare.
Aceasta a `nceput ca [i t\cerea, amor -
]it, de parc\ timpul [i-ar fi oprit pasul `n
loc. Singura oaz\ din de[ertul scenei
erau doar c`teva cuburi, desenate pe
fiecare fa]\ [i `mpr\[tiate pe podeaua
acesteia. Servitoarele, ca ni[te iele
`m br\cate `n verde, au fost cele care
au transformat cutiile din lemn, ca `n -
tr-un joc de LEGO. Acestea au de ve -
nit pe r`nd, c`nd o f`nt`n\ artezian\,
c`nd altarul unei catedrale, au devenit
ba scaunele [i mesele nunta[ilor, ba s-au
unit [i au dat na[tere unui cal n\r\va[.

Lui Petruchio, un gentelman din
Verona, i-a revenit sarcina de a o `m -
bl`nzi pe Katherina [i, de[i ace[tia nu
se suportau la `nceput, am`ndoi com-
port`ndu-se asemenea unor nebuni, au
ajuns p`n\ la finalul piesei s\ fie cele
mai s\n\toase personaje. Ac]iunea s-a
]esut rapid, actorii intrau [i ie[eau ba
de pe scen\ ba din culise, ba din mi j -
locul spectatorilor, cre`nd o `n v\l m\ -
[ea l\ de situa]ii amuzante care au st`r nit
aplauzele publicului. Micu]a scenet\
s-a `ncheiat la fel de brusc cum a [i
`nceput, personajele transform`ndu-se
din nou ̀ n statui, cre`nd astfel un ta blou
mare c`t scena, din mijlocul c\ruia s-a
auzit doar „ssssst!”, semn c\ actorii
au amu]it.

Imagina]ia [i-a primit 
premiul

Odat\ cu l\sarea serii, Teatrul „Mi -
hai Eminescu” a fost cel care, `n
amintirea poetului c\ruia `i poart\
numele, a g\zduit cu sala plin\ acor-
darea premiilor pentru literatur\.

D\nu] Hu]u, directorul Direc]iei
Jude]ene de Cultur\ [i reprezentan-
tul de mar]i sear\ al Ministrului Cul -
turii, Varujan Vosganian, vice pre [e -
din tele Uniunii Scriitorilor din Ro -
m= nia, dar [i membri ai consiliului
local [i scriitori din `ntreaga ]ar\ au
vor bit despre opera lui Eminescu [i
modul `n care aceasta a modelat cul-
tura rom=n\.

Prima diplom\ a fost acordat\ lui
Anatol Grosu din Republica Mol do -
va, care a primit Premiul Na]ional
de Poezie „Mihai Eminescu – Ope -
ra Prima”, edi]ia a XIV-a, distinc]ie
oferit\ pentru debut absolut. Acesta a
citit publicului dou\ dintre poeziile
sale, una dintre ele dedicat\ Neni]ei,
doica sa. De[i emo]ionat [i st`ngaci,
acesta a amintit, cu tremur `n glas [i
accent de peste Prut, despre Filipe -
niul copil\riei sale.

Premiul Na]ional de Poezie „Mi -
hai Eminescu – Opera Omnia”,
acordat anul acesta pentru a XXII-a
oar\, i-a fost `nm`nat poetului Nicolae
Prelipceanu. Acestuia i s-a acordat
distinc]ia pentru `ntreaga sa activitate,
pentru contribu]iile aduse literaturii
ro  m=ne, cei care au vorbit despre poet
spun`nd despre opera sa c\ reu[e[te s\
`mbine `ntr-un mod original adev\ ru -
ri le cotidiene cu imaginarul s\u. Poe -
tu lui laureat i s-a `nm`nat [i titlul de
Cet\]ean de Onoare al Municipiului

Boto[ani. Acesta [i-a `nceput discursul
cu o glum\, mul]umind doar „celor ca re
m-au votat, f\r\ ipocrizia de a mul ]u -
mi [i celorlal]i”.

Morometele muzicii 
populare

Grigore Le[e, prezent [i el pe
scena Teatrului „Mihai Eminescu”,
a dorit s\ ne spun\ „o poveste despre
cele trei imperii”. Artistul a `mpletit
doinele cu pove[tile [i legendele din
str\mo[i. ~mbr\cat `n straie populare
[i recit`nd versurile ̀ nv\]ate din str\ buni,
c`nt\re]ul sem\na cu Ilie Moromete,
cel a[teptat `n mijlocul satului s\ citeas -
c\ ultimile ve[ti de pe colile mari de
h`rtie.

Afar\ spectacolul muzical a fost
`nlocuit cu unul de lumini. 98 de mici
lampioane, reprezent`nd num\rul stro -
felor „Luceaf\rului”, s-au `n\l]at spre
bolta peste care deja se l\sase `ntuneri -
cul. Coliviile din h`rtie [i-au luat
zborul din fa]a Teatrului „Mihai
Eminescu”, ca ni[te licurici ce au `n ce  -
put, m`na]i de v`nt, s\ deseneze cer  curi
deasupra ora[ului, l\s`ndu-se `ntr-un
final [i peste ele cortina pufoas\ a no -
ri lor.

Andrei MIHAI

De ziua poetului Mihai
Eminescu, pe 15 ian-

uarie, Boto[aniul a
g\zduit decernarea
Premiilor Na]ionale de
Poezie care poart\
numele scriitorului. La
evenimentele organizate
`n cinstea lui Eminescu la
Ipote[ti [i `n ora[ul natal
al autorului Luceaf\rului,
mai des se `nt`mpla s\
calci pe pantoful unui om
politic sau poet dec`t pe
opinicile oamenilor simpli.

Literatura rom=neasc\, premiat\ la Boto[ani

� con form formatului
original al emisiunii,
fina li[ tii s`nt vota]i de
c\tre telespectatori

� elevii de la Colegiul Na]ional „A.T. Laurian” au dat via]\ lini[tii cu piesa „Sssst!”, o
adaptare dup\ „~mbl`nzirea Scorpiei” de William Shakespeare

Nicolae Prelipceanu, c`[tig\torul Premiului Na]ional de Poezie 
„Mi hai Eminescu — Opera Omnia”
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„S`nt vechi, domnule!”

Dup\ 20 de ani, Dilema veche `nc\ `ntinere[te 
� pentru c\ aici a fost, este, [i cu siguran]\ va fi în
continuare, cu adev\rat democra]ie

Nu cred c\ [i-a pus cineva proble-
ma, în toamna anului 1992, c`nd c`]iva
oameni începuser\ s\ croiasc\ o nou\
revist\, ce se va înt`mpla peste 20 de
ani. Nici dl Andrei Ple[u, care a înfi-
in]at-o [i i-a dat linia editorial\, nici dl
Radu Cosa[u, care i-a g\sit numele (du -
p\ îndelungi exerci]ii colective de a g\si
o denumire nou\ într-o ]ar\ cu sute de
ziare [i reviste). Pe 14 ianuarie 1993, a
ap\rut primul num\r din Dilema, iar

pe 16 ianuarie 2004, primul num\r sub
„eticheta” Dilema veche. 

Dup\ 20 de ani, revista este ceea
ce multitudinea de cititori [i colabora-
tori consider\ c\ este. Nici mai mult, dar
nici mai pu]in. Între timp, dup\ un su -
pli ment numit Vineri care a durat 30
de luni, la sf`r[itul anilor ’90 (cam prea
„experimental” pentru vremurile acelea),
ne-am „stabilizat” de c`]iva ani la un in -
ventar care cuprinde, pe l`ng\ revista-
mum\, un supliment pentru copii scris
de copii (Dilematix), o revist\ lunar\
despre autori [i lecturi (Dilemateca)
un site care deja con]ine mai mult [i
mai multe dec`t revista (dilemaveche.ro)
[i o comunitate vioaie [i inteligent\ pe
Facebook, cu peste 40.000 de prieteni.
Redactorii [i colaboratorii no[tri au scos,
între timp, c`teva rafturi de c\r]i cu ar-
ti colele publicate ini]ial în revist\, iar
Eurozine – re]eaua revistelor culturale
europene – ne-a invitat s\ facem parte
din acest club care pune în contact ga -
ze te [i editori care cred în ideea de „spa -
]iu public european”. 

Dup\ 20 de ani, m-ar bucura s\
[tiu c\ Dilema (veche) [i-a p\strat spi -

ri tul [i [i-a atins scopul: acela de a fi un
loc de dezbatere, de exprimare a opini-
ilor diferite, de armonizare a contrarii -
lor. Un loc al inteligen]ei, al bunului
gust [i al amestecului binef\c\tor între
„a fi pe faza” actualit\]ii [i a crede în
va lori care trec dincolo de orizontul
zilei, al anului, al legislaturii ori al „re -
gi mului” politic. Dac\ m\ iau dup\ me -
sajele de la cititorii care s`nt de acord
cu ideile din revist\, se pare c\ am re -
u[it. Dac\ m\ iau dup\ mesajele de la ci -
titorii care nu s`nt de acord cu ideile în
revist\, se pare, de asemenea, c\ am
re u[it. C\ci n-am vrut niciodat\ „s\
avem dreptate” [i n-am ]inut niciodat\
s\ avem – indiferent de „cestiunile ar -
z\ toare” ale ]\ri[oarei, ale lumii ori ale
unora sau altora – o „pozi]ie a revis-
tei”. Am vrut doar ca, atunci c`nd ci -
tesc Dilema (veche), oamenii s\ [tie c\
î[i pot defini mai bine propriile g`nduri
[i idei. 

Deocamdat\, ceea ce îndeob[te nu -
mim „tranzi]ie” nu pare s\ se fi în che -
iat. Dat fiind c\ subtitlul revistei este
„s\pt\m`nal de tranzi]ie”, s-ar p\rea c\
vom fi ocupa]i înc\ mult timp cu gaze-
ta... Chiar dac\ între timp motto-ul din
Caragiale afi[at pe frontispiciul Di le -
mei – „S`nt vechi, domnule!” – începe
s\ ni se potriveasc\ tot mai mult, la
propriu...

Exist\ un moment `n
via]a fiec\rui jurnalist

c`nd simte c\ poate schim -
ba ceva `n ]ar\. C`nd cre -
de c\ `n meseria asta po]i
trata faptele de pres\ ca -
re conteaz\ [i nu toate
mon denit\]ile. C`nd repor-
tajele, interviurile [i textele
de opinie au poten]ialul
s\ schimbe societatea. ~n
fiecare joi, cu o Dilem\
cald\ `n m`n\, fiecare jur-
nalist viseaz\. La libertate
editorial\, la respect, la
puterea pe care ar trebui
s\ ]i-o dea meseria aceas -
ta. ~n România, Dilema
veche a r\mas o for t\ rea -
]\ a jurnalismului profe-
sionist. O speran]\ c\
me seria asta nu a murit `n
exclusivitate la OTV.

Mircea VASILESCU

~ntr-o ve[nic\ tranzi]ie
� n-am ]inut niciodat\ s\
avem dreptate [i s\ avem
o „pozi]ie a revistei”

Mircea Vasilescu, redactorul-[ef adjunct

E dificil s\ poveste[ti cuiva din
afar\ ce se înt`mpl\ la Dilema. E greu
s\ transmi]i ceva din atmosfera cu to tul

special\ a [edin]elor de redac]ie, a fe -
lu lui cum rela]ion\m sau cum facem re -
vista. Dac\ zici c\ e o atmosfer\ de fa -
mi lie e prea pu]in [i prea banal. E un cli -
[eu jalnic ca un angajat s\ declare c\
firma la care lucreaz\ e „o mare familie”
– astfel de declara]ii se fac la team-
building-uri [i neap\rat în fa]a [efilor.
În primul r`nd, Dilema nu este, pentru
cei din redac]ie, „firma la care lu cre a -

z\”. Oamenii nu muncesc pentru bani –
care oricum s`nt prea pu]ini pentru a le
asigura traiul. De fapt, la Dilema nici
nu ai impresia c\ munce[ti. 

Exist\ o vorb\ memorabil\ pe care a
spus-o Radu Cosa[u în ianuarie 1993:
„o revist\ se face dan s`nd”. Ei bine, la
Dilema nu facem altceva dec`t s\ dan -
s\m în familie. Nu s`ntem rude de
s`nge [i ne-am adunat acolo din zone
foarte di fe rite. Ne unesc dispozi]ia
pentru dialog, refuzul ideilor primite
de-a gata [i a fundamentalismelor [i,
mai cu seam\, spiritul domnului
Caragiale, de care s`ntem îndr\gosti]i
cu to]ii. Tineri sau în v`rst\, cu convin-
geri politice de dreap ta sau de st`nga,
conservatori sau ex pe rimentali[ti – cu
to]ii ne-am prins de bun\voie în joc [i
ne sim]im foarte bi ne. Iar asta, cel
pu]in, s`nt convins c\ se vede [i din
afar\.

Cînd am terminat Facultatea de
Limbi str\ine, pe la început de ani ’90,
am încercat vreo  [ase-[apte locuri... de
munc\ posibile, fie prin înv\]\mînt, fie
prin diverse redac]ii. Nu mi-a pl\cut
nici unul. Ba mi se p\rea c\ ce f\ceam
acolo nu era destul de semnificativ, ba
c\ oamenii cu care aveam de-a face nu
erau destul de morali sau interesan]i.
În mod sigur buba era la mine. F\ceam
parte, probabil, mi-am zis, dintr-o cat-

egorie binevenit\ în filme, dar mai pu -
]in în via]a real\: cea a inadapta]ilor, mar -
ginalilor, loser-ilor... Degeaba termi-
nasem eu engleza-latina cu peste 9,70...

Cînd am v\zut pentru prima dat\
un num\r din Dilema (pe atunci f\r\
veche), prin ’93, nu mi-a venit s\ cred:
iat\ un ziar care nu e ziar. Care iese din
limitele stricte ale militantismului po -
li tic, care vede mai departe de micile
interese de grup [i împro[c\ri recipro ce

cu noroi. Care poate trata f\r\ s\ fie
deloc plicitisitor, ba, dimpotriv\, chiar
palpitant, subiecte general-umane pre-
cum Înjur\tura sau Orgoliul. 

În sfîr[it, visul meu, s\-i zic de aur,
se realiza: exista un loc în care s\ pot
scrie, f\r\ s\ fiu, neap\rat, de partea
cuiva sau a ceva. F\r\ s\ fiu într-o ve[ -
nic\ [i ame]itoare actualitate de care s\
trebuiasc\ s\ dau mereu seam\.

De cum ajuns la Dilema (cam oda -
t\ cu Andrei Manolescu), am sim]it c\
mi-am g\sit locul. (Desigur, mai r\ mî -
nea de v\zut dac\ [i... locul m\ vroia pe
mine. Lucru care s-a întîmplat, în timp...).
Am cunoscut-o pe Lena Boiangiu, ca -
re, practic, m-a înv\]at tot ce [tiu... jur-
nalistic. Pe Tita Chiper, care mi-a con -
firmat c\ lucrurile ([i subiectele...) mici
sînt de fapt mari. Pe Andrei Ple[u [i
Radu Cosa[u, ale c\ror rubrici au re -
pre zentat, pentru mine, exact ceea ce unii
[i al]ii numeau „spiritul Dilemei”. {i, de -

loc în ultimul rînd, pe Mircea Vasi les -
cu, pe atunci redactor-[ef adjunct, apoi
de venit redactor-[ef: singurul [ef pe
care l-a[ fi acceptat vreodat\. 

De ce? Pentru c\ la Dilema veche
a fost, este, [i cu siguran]\ va fi în con-
tinuare, cu adev\rat democra]ie. În sen -
sul c\ oamenii de aici chiar fac ce le
place [i simt c\ pot face mai bine. Ni -
mic for]at sau nelalocul lui: singurele
limite pe care ni le impunem, cu to]ii,
sînt cele cerute de binele ziarului [i de
timpii acestuia de...coacere. Lumea di -

le matic\ [tie, demult, ce po]i [i ce nu
po]i face la Dilema. Exist\, deja, o în -
]e legere clar\, tacit\ între membrii re -
dac]iei, care au ajuns s\ ac]ioneze, de
multe ori, ca un mecanism bine uns.
De[i fiecare e cît se poate de diferit, [i
de valoros ([i) în sine. 

Dilema, acum veche, a r\mas un un
„loc de munc\” unde m\ duc cu drag.
{i care mi-a reabilitat încrederea în co -
mu nit\]i [i sisteme democratice posi-
bile. 

În 1993, la începuturile Dilemei
(pe atunci nu era veche) se poate spu -
ne c\ redac]ia era o gr\din\ bogat\ [i
foarte interesant\. Andrei Ple[u strîn -
sese acolo o echip\ de oameni aparte
care aveau credin]e, cariere, opinii po -
litice [i stiluri cît se poate de diferite.
Acestora li s-au ad\ugat o mul]ime
de colaboratori de-a dreptul faimo[i.   

Era o vreme cînd lumea se certa
pe strad\ din motive politice. Mul]i
indivizi erau plini de certitudini [i nu
se putea discuta cu ei. Oamenii nu [ti -
au s\ convie]uiasc\ într-o societate de -
mocratic\ (nici acum nu s-au îm bu -
n\ t\]it prea multe). Pe membrii, atît
de diferi]i, ai redac]iei Dilemei p\rea
s\-i lege dorin]a de a scoate o revist\
normal\, o oaz\ de calm [i reflec]ie,
o publica]ie care s\ reinventeze dez-
baterea argumentat\, analiza calm\ [i
deta[at\ de nebuniile ori necazurile
momentului [i, nu în ultimul rînd, s\
arate cititorilor c\ întotdeauna lucru -
ri le serioase se asociaz\ bine cu umo -
rul. Pe atunci îns\, ideea de indepen-
den]\ editorial\ era de necrezut (ca [i
ast\zi, de altfel), iar cine [i-o asuma
public, era de-a dreptul suspect. Opo -
zi]ia b\nuia c\ în spatele Dile mei s-ar
ascunde o grupare de intelectuali aron -
da]i puterii [i lui Ion Iliescu. La rîn-
dul ei, puterea considera revista ca pe
un fel de cal troian al opozi]iei, o pu -
blica]ie care înjura guvernul chiar pe
banii guvernului (pe atunci era fi nan -
]at\ de Funda]ia Cultural\ Român\).

Dintre redactorii de la început, unii
nu mai sînt printre noi. Magdalena
Boiangiu, o jurnalist\ cu foarte mare
experien]\, vedea lucrurile cu o clar-

itate de cle[tar. Tita Chiper avea o
memorie excep]ional\ [i o intui]ie cu
care „citea” oamenii dincolo de apa -
ren]e. Zigu Ornea studia [i [tia istoria
ultimilor mai bine de o sut\ de ani ai
României pîn\ în cele mai mici am\ -
nunte semnificative. Alex Leo {er ban
era plin de verv\ [i creativitate, iar
atmosfera din jurul lui era, întotdeauna,
pe cît de spiritual\ pe atît de destins\.

Din echipa ini]ial\ f\ceau parte [i
Radu Cosa[u, maestru în ale scrisu-
lui [i gazet\riei, „un extremist de cen-
tru” cum îi place s\ se auto-intituleze
care, de altfel, a avut [i ideea nu me -
lui Dilema sau Elena {tefoi care a
contribuit la organizarea ini]ial\ a re -
vistei. Schimbul de genera]ii s-a pe -
tre cut pe nesim]ite. În locul celor dis -
p\ru]i sau care au plecat au venit al ]ii,
jurnali[ti, anali[ti politici, scriitori, cri -
tici literari, fiecare cu personalitatea
lui. Atmosfera de la început a fost
perpetuat\ în bun\ m\sur\. De-a lun-
gul celor 20 de ani, tehnologia s-a mo -
dernizat (de exemplu, a ap\rut In ter -
net-ul iar Dilema se poate l\uda c\ a
avut un site înc\ din 1996, cînd în în -
trea ga lume pe Internet erau doar vreo
mie de publica]ii), patronatul [i par tea
administrativ\ s-au tot schimbat, dar
foarte multe lucruri au r\mas la fel. 

Principiile editoriale, de exem-
plu, sînt acelea[i, semn c\ au fost foar -
te bine a[ezate înc\ de la început. Tim -
pul a adus un plus de noble]e, a[a cum
aduce [i vinului bun. Iar în condi]iile
în care România continu\ s\ aib\ mul -
te dileme, revista continu\ s\-[i aib\
un rost. 

Cezar PAUL-B|DESCU
Ast\-sear\ dans\m în familie
� ne unesc dispozi]ia pen-
tru dialog, refuzul ideilor
primite de-a gata [i spiritul
domnului Caragiale

Iaromira POPOVICI
Cum mi-am g\sit locul

� `n sfîr[it, visul meu, s\-i zic de aur, se realiza: exista
un loc în care s\ pot scrie, f\r\ s\ fiu, neap\rat, de
partea cuiva sau a ceva

Andrei MANOLESCU

Î~n gr\dina Dilemei
� era o vreme cînd lumea se certa pe strad\ din
motive politice. Mul]i indivizi erau plini de certitudini [i
nu se putea discuta cu ei
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OPINIA DE LA CENTRU

Bostonul e un ora[ desenat pentru
un supererou. Are un ziar care se chea-
m\ „The Boston Globe”, citit [i res -
pectat de toat\ lumea, un fel de edi]ie
lo cal\ a „The Daily Planet”, gazeta
aceea la care lucreaz\ Superman în tim -
pul liber; un întuneric al lui, ro[iatic;
zgîrie-nori la cîteva str\zi de Atlantic,
pentru fotogenie; un primar care mor -
m\ie [i atunci cînd îl elogiaz\ pe JFK,
dar pe care 57% dintre locuitori dec la r\
c\-l cunosc personal, de aceea îl tot aleg
de 20 de ani încoace. Plus c\, prin sta -
]iile de tramvai, autorit\]ile au instalat pe
stîlpi ni[te cutii metalice, de la care po]i
apela rapid serviciul de pompieri,
poate chiar pe super-eroul de serviciu.

Capitala statului Massachusetts e
legat\ de restul Americii prin auto-

str\zi pe care le vezi diminea]a dev re me
la televizor, pentru c\ pe deasupra lor
trec elicoptere, iar reporterul transmite
de obicei c\ nu s-a întîmplat ni mic
deosebit, c\ traficul e normal [i c\
lumea poate merge lini[tit\ la serviciu.
Elicoptere auzi tot timpul peste Bos ton,
oriunde ai locui. Ora[ul \sta î]i spune c\,
dac\ e ceva, te va salva. Dar nu e tot
timpul a[a. 

Boston Lonely
Acum cîteva zile, un tîn\r la costum

care urcase în sta]ia Coolidge Corner
po vestea c\ l-a sunat o domni[oar\ [i
i-a zis: „Bun\ ziua, sînt asistenta fra te -
lui dumneavoastr\, mi-a zis s\ v\ sun
pentru a stabili detaliile întîlnirii dum-
nea voastr\ la restaurant”. Tîn\rul la cos -
tum vorbea destul de tare [i chiar rîdea
pe alocuri, îns\ restul oamenilor din
tramvai erau conecta]i la ni[te fire [i n-au
auzit nimic, sigur s-ar fi amuzat [i ei.
În edi]ia de duminic\ a „The Boston

Globe”, la pagina cu scrisori de la cititori,
e una prea ciudat\ pentru a fi inventat\.
O b\trîn\ se întreab\ dac\ e ceva în
ne regul\ cu fiica ei, o femeie în toat\
firea care petrece mult prea mult timp cu
pu[toaica ei de [apte ani. Cic\ într-o zi
feti]a a r\cit, n-a putut merge la [coal\ [i
toat\ ziua a stat cu maic\-sa, au rîs [i au
cîntat. E normal? 

Într-o sal\ plin\ cu studen]i la co -
municare ce-[i a[teapt\ profesorul se aud
doar tastaturi. Vezi cîte un zîmbet, dar
zîm betul \sta e înf\[urat în lumina al bas -
tr\ a monitorului [i mai degrab\ în fioa -
r\. Un studiu realizat de Massachus et ts
General Hospital arat\ c\ 14% dintre
studen]ii din zona Boston prezint\ simp -
tome de depresie. Exist\ o forma]ie

local\ care se cheam\ Boston Lonely,
ni[ te b\ie]i care cînt\ un rock destul de
plictisitor.

Pare-mi-se c\ oamenii n-au fost
mai departe unul de cel\lalt, nici în vre -
mea epidemiilor fatale, nici atunci cînd
se urau de moarte. 

A urî pe cineva în seam n\ s\-i dai
importan]\ [i cel mai eficient e s\-l
ignori cu totul; asta si gur îl va m\cina
[i cu pu]in noroc îl va distru ge, orice
revist\ cu sfaturi practice [tie asta.
Strategia merge [i la scar\ lar g\: urc\
în tramvai, pune-]i c\[tile în urechi [i
a[teapt\.

Vlad ODOBESCU
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Noul legislativ are 588 de parla-
men tari, cel mai mare num\r de pîn\
acum, din istoria României. O parte
din tre ei au fost valida]i de votul nos -
tru, iar al]ii au intrat la gr\mad\, în ur ma
unei legi [chioape. F\r\ îndoial\ c\
nu-i [ti]i pe to]i. Nici nu trebuie;  v-a]i
umple inutil capul cu nume pe care nu
le ve]i mai auzi decît peste al]i patru ani.
P`n\ atunci, îi l\s\m s\ fac\ ce vor, c\ci
sînt ale[ii no[tri.

Noi, ca societate civil\, nu pu tem
decît s\-i trecem pe ni[te liste negre,
îns\, odat\ ajun[i în Parlament, nu-i
mai putem scoate, uneori nici chiar cu
c\tu[ele. Penal, ei pot fi tra[i la r\s pun -
dere, dar cînd vine vorba de munca [i
va loarea lor ca politician, numai oa me -
nii îi pot sanc]iona. Din p\cate, cei din
urm\ au, uneori, memorie de pe[te [i ui -
t\ cum s-a comportat alesul lor. Pen tru
ace[ti parlamentari, care s-au remarcat
prin proiectele demne de pove[tile lui
P\cal\, ar trebui creat un adev\rat De -
partament de Resurse Umane, spai -
ma oric\rui angajat român de rînd.  

Gîndi]i-v\ c\ Ioan Ghi[e ar pu tea
fi evaluat în func]ie de proiectele le gis -
lative pe care le-a propus. V\ mai adu -
ce]i aminte cînd liberalul voia s\-l de -
mit\ pe pre[edinte sau s\ testeze psi-
ho logic jurnali[tii? Bonus, el este cel
care voia ca buletinele informative de
la televizor s\ fie împ\r]ite în [tiri po -
zitive [i negative. 

Un alt camarad din Parlament es-
te Victor Socaciu, care a vrut ca fil me -
le s\ fie dublate în limba român\, pen -
tru a proteja identitatea limbii noastre.
Tot el a dorit s\ elimine taxa radio-tv
[i a vrut s\ interzic\ apari]ia bu nu ri lor
din patrimoniul na]ional în reclame. Se

foloseau „abuziv”, declara el. 
Un politician de la PDL voia s\ taie

to]i plopii de pe marginea [oselelor,  alt -
cineva voia s\ oblige b\ncile s\ am`ne
cu cî]iva ani plata ratelor de c\tre ro -
mâni [i, mai nou, un reprezentant al
Partidului Domnu’ Dan vrea ca stu -
den]ii cu note bune s\ fie angaja]i ime -
diat, dup\ absolvire.

Astea sînt cele comice, îns\ au fost
propuse sau chiar adoptate alte legi spe-
cial scrise pentru anumite grupuri sau
persoane. Sorin Ro[ca St\nescu deja
umbl\ prin penitenciare pentru a-[i for-
mula un proiect legislativ pentru gra ]ie-
rea unor de]inu]i, pe motiv c-ar face
eco nomie la buget, iar CNA ar trebui
s\ devin\ un soi de inginer al au dio vi -
zualului, restrîngîndu-i, astfel, rolul de
garant al „interesului public în do me -
niul comunic\rii audiovi zua le”, du p\
cum scrie chiar în Legea 504. 

Mai mult, fosta prezentatoare Ga-
bri e la Firea vrea s\ ofere cîteva „sfa-
turi” Televiziunii Române, pentru
un mai bun management. Nu contea z\
c\ acest lucru se cheam\ (re)po li tiza -
rea institu ]iei. În timpul protestelor
din ianuarie, la TVR era „o oaz\ din
alt\ lume” (rtv.net) [i, ada ug\ ea, jur-
nalele n-au pre zentat acest subiect.
Are dreptate, nu l-au pre zentat ca An -
tena 3, televiziu nea unde lucra ea în
ianuarie. Dar as tea nu mai conteaz\,
acum c\-i senator. 

A[ vrea, ca domnul Ghi[e care
în cerca s\-l „retrag\” pe B\sescu de
la Co troceni, s\ îmi iau votul înapoi.
Dar cum acest lucru nu este decît o
fabula ]ie, data viitoare s\ nu mai pu -
nem [ta mpila cu ur\, a[a, doar ca s\
nu ia s\ „cel\lalt”. Altminteri, tot dom -
nul Ghi[e va mai sta patru ani, [i
deja e par lamentar din 1992. 

George GURESCU 

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Parlamentari, v\ d\m 
lucrare de control

C`nd s-au cunoscut, cartierul pro -
vincial în care se n\scuser\ am`n do u\
era cel mai important punct comun –
pentru c\ însemna mai mult dec`t ce le
diferen]ia, c\ una e blond\ [i pl\ p`n d\,
cealalt\ mai f`[nea]\ [i cu bucle cas-
ta nii, însemna un trecut cu lipsuri,
pentru am`ndou\, blocuri gri, bor[ la un
litru de la etajul 2, cinci bani sticla,
coad\ la p`ine [i c\minul de copii nu-
m\rul 9, umplut p`n\ la refuz seara de
]`nci care tocmai î[i eliberaser\ p\ -
rin]ii de corvoada prezen]ei lor. 

C`nd blondina a trebuit s\ plece
la faculta te, tr\iser\ destule împre-
un\ c`t s\ poat\ spun\ c\ erau cele
mai bune pri etene [i c\ momentul
\sta va du rea. Cea r\mas\ în ora[ul
mohor`t a mers în vizit\ [i a a[teptat
vizita asta ca pe ceva important,
foar te important – ce via]\ trebuie s\
aib\ studen]ii, totul e aventur\, totul
e interzis! 

C`nd colo, a ajuns pe holurile c\ -
minului studen ]esc [i n-a mai în]eles
nimic: era în tu neric ca-n beci, mai ie -
[ea c`te o fat\ cu o carte sau cu o far-
furie în m`n\ [i... cam at`t. În\untru,
în camera de c\ min a blondinei, totul
[ters, nici un semn c\ via]a ar fi pal-
pitant\ între pere]ii \[ tia: ni[te plante
în ghivece, la geam, c\r]i de geo gra -
fie [i istorie a[ezate la cotor, paturi
al\turate, acoperite cu p\ turi c\l du -
roa se, o farfurie cu ni[te ciorb\ sleit\
pe mas\, [i blondina adap tat\ perfect
la mediul înconju r\tor: aceea[i moli-
ciune pe care i-o [tia, z`mbetul ei cald,

aceea[i dra goste, m`inile albe, cu ve -
nele albastre conturate, [i nici un zv`c,
nici o linie ie[it\ din decor, ca [i cum
dormitorul ei din ora[ul mo hor`t se
tran sferase aici, în ora[ul nou unde
se presupune c\ ar fi trebuit s\-[i în -
ceap\ via]a. 

O iubea la fel dar nu putea s\ îi ier -
te anonimatul acesta [i lentoarea, re -
fuzul de a se împotrivi, revolta – îm -
potriva a ce? Nu conteaz\ asta – s\
reac]ioneze în orice fel, altul dec`t s\
z`mbeasc\ frumos [i s\ spun\ repli-
ci le corecte. A privit-o de departe cum
se c\s\tore[te cu un b\rbat [ters, cum
a f\cut imediat dup\ asta un b\ie]el,
cum a devenit tot mai mult mama ei
din ora[ul pe care îl p\r\sise. 

Dup\ at`]ia ani, ar vrea s\ îi spu -
n\ în fa]\ toate lucrurile astea, s-o op-
reasc\ atunci c`nd ea va z`mbi [i va
pune toate întreb\rile previzibile, [i
i-ar spune c\ da, timpul conteaz\ [i
tim pul ne schimb\, ne schimb\ tot
mai mult în p\rin]ii no[tri, dar noi tre -
buie s\ încerc\m s\ mai facem ceva,
nu se [tie ce, pentru c\ noi s`ntem alt -
cineva. Trebuie s\ ne împotrivim, s\
ne revolt\m – împotriva a ce? Nu con-
teaz\ asta. Fata care odat\ avea bu -
cle castanii s-a a[ezat [i ea în pa tul ei
din camera ei din noul ei ora[, [i s-a
întins s\ se culce. De ce nu pu tem s\
continu\m s\ iubim oamenii pentru
ceea ce sunt [i chiar [i pentru ceea ce
au devenit?, i-a trecut prin cap, apoi
a adormit. 

Uitase s\ bage farfuria de bor[ în
frigider. M`ine diminea]\ o s-o g\ sea -
sc\ sleit\, pe mas\. 

Roxana LUPU

Dou\ fete [i-o farfurie de ciorb\
Editorial, tura de noapte

Elicoptere auzi tot timpul, oriunde ai locui
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„Bun\ ziua, s î̀nt asistenta 
fratelui dumneavoastr\”

„Mor]ii cu mor]ii si viii cu vii le”,
spun oamenii c\rora le place s\ bea.
S\ bea mult. Cam jum\tate din sa tul
`n care am ajuns `ntr-o dup\-amia z\
oarecare de prim\var\ timpurie era
p\r\ginit, de parc\ au plecat to]i la
b`lci. F\r\ var [i chituial\, a[a ar\ tau
casele, iar gardurile din sc`nduri pu -
trede, a[ezate de mama natur\ du p\
direc]ia v`nturilor, nu-]i sus]ineau
nici m\car un cot. 

~n cur]i, baleg\ proasp\t\ [i ve -
 che de acum trei ani, amestecat\ cu
f`n [i paie, copii cu t\l pile goale, pli ne
de b\t\turi [i ne ves te cu fuste peste
pan taloni [i bro boa de str`nse [ui `n
ju rul capului. Dar viile, dragii mei,
viile erau ceva de ne uitat. A[ezate ca
la carte, s\pate, cu to]i [palerii ali -
nia]i [i sîrmele zdrav\n `ntinse. Bu -
tuca[ii se vedea c\ s`nt de soi, nu
orice fel de adun\tur\. Apoi mo[
Alisandru `mi povestea cum stau ei
toamna prin vie toat\ ziua [i alun g\
graurii s\ nu-i lase f\r\. Pocnesc din
bice, fac tunuri din carbit, bat `n oa -
le. Mai nou aga]\ CD-urile ne po ]i lor
de s`rme. Str\lucesc al naibii de co -
lorat `n soare [i alung\ „satanile
`naripate”, cum le spune el. Cu spe -
rietorile nu mai merge de mul]i
ani. S-au s\turat [i graurii [i ciori le
de oamenii de paie, `mbr\ca]i ridi-
col cu haine de copil ori paltoane de
pe vremea c`nd era mo[ Ali san dru
fl\c\u. 

A[a e prim\vara, mai pu]in cu
munca c`mpului, mai mult cu le ga -
tul la vie. La care particip\ toat\ fa -
milia. Toamna, toata familia bea ̀ m -
preun\. {i tot atunci trei sferturi de
sat zace mahmur, zi [i noapte. Fe -
me ile se preg\tesc [i pun din timp
varz\ la murat, s\ fie moare. A[a e
toamna, o zv`rlug\ sc\pat\ din c\ -
p\stru. 

Aici `nc\ se mai na[te `n sat, cu
moa[a. Copiii vin pe lume mai tot
tim pul `n momente potrivnice. A[a
se face c\ s`nt s\raci cu duhul [i nu
ajung s\ ̀ nve]e mai mult de opt cla -
se. Nu c\ ar fi nevoie de ei pe aca s\,
la munca p\m`ntului. Nu. Popa spu -
ne c\ viile s`nt de vin\, b\utura le
stric\ mintea la copii, c\ beau de
mici. {i drept spune c\ci mai toate
ma mele `[i adorm pruncii care au
colici cu dou\, trei ]oa[te înmuiate ̀ n
vin. Pe aici nu prea pl`ng copiii. Ni ci
nu au ce m`nca, dar nici nu-s b\ tu]i.
P\rin]ii nu s`nt scandalagii deoa re -
ce, lucru ciudat, nu fac ur`t la b\u tu -
r\. Este un sat cu oameni nonvio -
len]i, iar dac\ b\rbatul bea, bea [i
fe meia [i via]a e frumoas\. 

Dar pentru c\ li se termin\ re pe -
de din butoaie, prin martie cel t`r ziu
nu mai au vin. {i atunci se mai pun
[i ei pe treab\, mai c`rpesc [ura, ve -
ceul, ca s\ nu se d\r`me de tot. Mai
cresc o oaie, un porc ori or\t\nii cu
aripi. Femeile se mai `ngrijesc de co -
pii [i le c`rpesc hainele, mai fac o
p`ine de cas\ ori schimb\ bu su io cul
la icoana cu crengu]e proaspete. A-
colo timpul se poticne[te `n fie ca re
toamn\, o ia razna pe uli]e [i nu mai
[tie `n ce parte e cap\tul satului. De
aceea oamenii, c`nd sunt `ntreba]i,
spun c\ li se pare c\ tr\iesc de o ve[ -
nicie. 

Paula SC~NTEIANU

Din Cetatea lui {tefan

Destinul lor e
s\ sperie ciori
� mo[ Alisandru po ves -
tea cum st\ toamna prin
vie [i alun g\ graurii
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Spectacolul „Troienele” `n
regia lui Andrei {erban va
avea loc pe 27 ianuarie `n Sala
Mare a Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri”, `ncep`nd
cu ora 18.30.

Pre]ul unui bilet variaz\
`ntre 20 [i 50 de lei.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

~n cele 17 piese ale noului material
semnat Silent Strike, pe numele lui
Ioan Titu, artistul  `mbin\ armonios
calmul [i urgia, deta[area [i frustrarea,
sco]`nd `n eviden]\ comple xitatea sti -
lului acestuia. Albumul „Sin gu la rity”
`[i `ncepe excursia printre sound-urile
mixate care abordeaz\ nuan ]e elec-
tronice, filmscore, hip-hop sau rock
cu piesa „Stay silent”. Cele  patru mi nu -
te `]i induc o stare de re laxare [i or -
donare a sim]urilor a proape involun-
tar\ [i te preg\tesc pen tru gura de aer
curat [i sentimentul de medita]ie pe ca -
re ]i le ofer\ beat-urile artistului. 

Diversitatea cu care ne-a obi[nuit
de-a r`ndul anilor se reg\se[te [i pe
acest disc, colaborarea cu Adrian E -
nescu, la piesa „Haiku” fiind una ine -
dit\ prin fuziunea emo]iilor, sintetiza-
toarelor [i a percu]iei. Scratch-urile
lui DJ Limun din piesa „The way it
is” [i energia sunetelor din „Harem
Sürpriz” aduse de Qewza [i Waka X
fac din album unul cu at`t mai origi-
nal, `ntruc`t pe nici un alt album nu se
mai reg\sesc colabor\ri cu aceste nu -
me ale muzicii.

Piesa de rezisten]\ r\m`ne `ns\
„Deta[are 2012”, prin aportul de st\ri
antitetice pe care-l aduce, oscil`nd, `n -
tre furie [i acalmie, imortaliz`nd  emo -
]iile [i manifest\rile pe care le îmbr\]i -
[\m mereu. Se pare c\ artistul nu dore[ -
te s\ renun]e la piesa „27”, `nregis-
trat\ `n 2009, cea care cuprinde cel mai
bine esen]a muzicii lui Silent Strike, ce
r\sp`nde[te emo]ie.

Îns\ Ioan Titu surprinde publicul
cu melodia „Petit Soleil”, `nregistrat\
acum doi ani, în colaborare cu Regis
Osmund, pseudonimul lui Kazimir
Ploae. Cu siguran]\ c\ nostalgicii lu -

cr\rilor pline de substan]\ ale lui Ka -
zimir au primit cu entuziasm a ceast\
pies\ în care artistul renun]\ la er me -
tismul versurilor cu care ne-a obi[nuit
[i se pliaz\ inert pe instrumentalul
cald cu care Ioan Titu caut\ o atmos-
fer\ introspectiv\. Silent Strike re -
u[e[te s\ ob]in\ decorul retras pentru
`ntrebarea lui Kazimir: „De unde vii,
micul meu Soare?”, doar c\ „visul fru-
mos se ascunde ca un fluture” prin tre
sunetele electronice ale lui Silent
Strike.

„Singularity” este un album care
d\ senza]ia de complet, f\r\ mesaje an -
 ti cipa te, care `i las\ pe ascult\tori s\-
[i cre  eze diverse „filme” care s\ li se de-
ru le ze u[or `n minte odat\ cu piesele.

Iuliana LEONTI

O alchimie de sunete

Silent Strike — „Singularity”
(2012)

„Animalele puternice [tiu c`nd ini -
ma ]i-e slab\”, [opte[te, cu o `n ]e lep ciu -
ne pripit\, Hushpuppy, o co pil\ c`t
zumzetul de aripi ale unei p\ s\ri col-
ibri. Via]a ei, cei [ase ani sc\l da]i ̀ n a pe -
le unui bra] de r`u din sudul Lou i si -
anei americane, e cl\dit\ dintr-o feri-
cire mur dar\ [i-o m`hnire curat\. Pe li -

cula „Beasts of the Southern Wild”
urm\re[te [i ascult\ moleculele celor
dou\ tr\iri `n mijlocul unui `nsp\i m`n -
t\tor amestec pe care privitorul nu re u -
[e[te dec`t s\-l respire. Dens dar fluid,
exploziv dar `ncremenit `n timp, de bu -
tul regizorului Benh Zeitlin vine, du -
p\ aproape [apte ani, din urma uraga nu -
lui Katrina, s\ spun\ povestea unor oa -
meni care n-au avut [i nu vor a vea ni cio -
dat\ nevoie de ajutor.

„The Bathtub” (n.r.: cada) e c\ mi -
nul unei popula]ii ne`nfr`nate de nor -
me politice, statornicite dup\ un dig, ̀ n
case plutitoare, acolo unde Ame rica nu
`nseamn\ doar „uscat” ci [i „ur`t”. Wink
[i fiica lui, Hush puppy, ambii  inter-
preta]i de actori neprofesioni[ti , tr\ -
iesc `n umbra unei mame r\ t\cite ` na -

poi `n civiliza]ie, `nv\]`nd puterea
unul de la ce l\ lalt. C`nd apele cresc [i
furtuna trans form\ poemul colorat dar
trist al vie]ii lor `ntr-o ploa ie de co[ -
maruri, toate conflictele dintre b\r ba -
tul bolnav, `n c\p\]`nat s\ nu se vinde -
ce pe uscat [i nest\p`nita lui copil\ s`n -
gerea z\ mai tare, ca ni[te r\ni nicio-
dat\ `nchise. ~n s\ leg\tura cu locul [i
cu oamenii care nu pl`ng nici m\car
atunci c`nd unul dintre ei moa re `i `n -
deamn\ la su pra vie]uire. Apele s\ra te
aduse de furtun\ le ucid animalele, a[a
c\ digul trebuie s\ fie cr\ pat, iar lu -
mea celor de pe us cat p`n g\rit\. ~ns\
tocmai aceast\ fisu r\ `i tri mite, f\r\
voia lor, `n universul si gur [i ordonat al
ora[ului, pe care nu-l pot suporta, `n -
torc`ndu-se `n lumea pe ca re mintea lui

Hushpuppy a `m p`n zit-o cu mon[tri fa -
bu lo[i care-i ̀ nso ]esc po vestea de via ]\.

Quvenzhané Wallis, actri]a de 9
ani ce roste[te, pentru sine, metaforele
lumii din Bathtub, `nchide `n privirea
micu]ei Hushpuppy o `ncr`ncenare
[i-o inocen]\ dezarmant\. Poezia din
rela]ia cu tat\l ei aduce cu „The Pur -
suit of Happiness”, cea construt\ din i -
magini seam\n\ cu pitorescul „The
Tree of Life”, `ns\ am`ndou\ s`nt mai
s\lbatice, mai r\zvr\tite [i mai crude.
„Beasts of the Southern Wild” e un film
ca re nu tr\ie[te din nominaliz\rile la
Cannes sau Oscar, ci dintr-o sl\biciu ne
a inimii pe care o na[te `n cei care-l
respir\.

Anca TOMA

Stop cadru Copiii apelor tulburi

O lume miniatural\ hipnotizan -
t\, cu norme sociale reinventate [i
protagoni[ti de-o [chioap\ i-au a dus,
`n 1983, lui William Gol ding, pre-
miul Nobel `n literatur\ pentru ro -
manul „~mp\ratul Mu[ telor”. O po -
veste c`t un experi ment psihologic,
care `ncepe ne veridic cu pr\ bu [irea
unui avion, `n urma c\ reia doar co -
piii supra vie]uiesc.  

Lumea pe care o imagineaz\ Gol -
ding are densitatea [i tensiunea unui
r\zboi autentic. Unul al caracterelor
`n formare, al na turii umane care
dicteaz\ imersiunea normelor, `n
care personajele principale, Ralph,
`ntru chiparea ordinei, [i Jack, cu per -
sonalitatea omului revoltat, n\s cocesc
legi de care s\-[i anine spe ran ]ele. Ca
un contract social, rupt [i peticit la
nevoie, rela]iile dintre copii evo lu -
eaz\ sub im pulsul in stinctelor de
baz\ [i na[te disensiuni care ajung
p`n\ la di vizarea grupului. 

Pandora `[i alege reprezen t\ri
diferite sub umbra c\rora s\ nasc\
discordii. ~nt`i, presu pu ne rea lui
Jack, responsabilul pentru v` n\ toa -
re, c\ insula ar fi b`n tuit\ de o crea-
tur\ supranatural\, care `i sperie pe
c`]iva dintre „su bordona]ii” lui, `m -
preun\ cu ca re decide s\ se `n de p\ -
rteze de grup [i s\-[i duc\ o via]\ `n
s\l b\ticie, cu apuc\turi tribale [i fe -
]e pictate f\r\ noim\. Apoi, delirul
lui Simon, unul dintre b\ie]i, care
g\ se[te `n p\dure capul unui mistre]
despre care g`nde[te, halucinant, c\

i s-ar prezenta ca ~m p\ ratul Mu[ -
telor, crea]ia simbolic\ a [ederii lor
pe insul\. ~ntocmai ca `n basme, u -
nele persona je evolueaz\ al\turi de
obiecte pe care [i le confec]ioneaz\
[i `n care `[i pun speran]ele. Oche la -
rii lui Piggy s`nt marca intelectului
superior [i a profunzimii per so na ju -
lui, `n timp ce semnalul focului re -
prezint\ dorin]a b\ ie ]i lor de a fi sal -
va]i. 

Un tricotaj de moralitate [i imo -
ralitate, o lupt\ `ntre norme [i s\l b\ -
ticie, deseori asem\nat\ cu gre u ta tea
p\catului originar. Trans for marea co -
piilor evolueaz\ progresiv, de la i no -
 cen ]a [i teama de necunoscut a celor
mici, p`n\ la setea de v`n\toare [i do -
rin]e tot mai `ntunecate, mai violen -
te. Motivele biblice, implicite dar pre -
zente pe tot parcursul a c]iu nii, a sea -
m\n\ p\durea [i halucina]ia lui Si -
mon cu Gr\dina Edenului [i ~m p\ -
ratul Mu[telor cu `n tru chi pa rea dia -
bolic\. Ca o p`nz\ de p\ianjen ca re se
]e se din nimic sub ochii citori lor care
`i ur m\resc i]ele 

Livia RUSU
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GEMENI: Ai p\strat ba -
nii pe care i-ai str`ns co lin -
d`n du-]i vecinii pentru re du -

cerile de sf`r[it de sezon. Dar n-ai mai
ajuns la mall, Belfast era mai aproape.

LEU: Vrei s\ ning\ at`t
de tare `nc`t s\ fii blocat `n
cas\ p`n\ la prim\var\, s\ ai

[i tu un motiv serios s\ nu mergi la fa -
cultate.

FECIOAR|: ~n ultima
vreme te sim]i ca un mag-
net pentru pro[ti, [i nu [tii

cum s\ mai faci s\ scapi de ei. ~n cear -
c\ s\ schimbi barurile.

BALAN}|: Pentru toa -
te lucrurile pe care le ai de
f\cut sesiunea asta, ai avea

nevoie de zile de 60 de ore. C`teva psi-
hedelice [i se rezolv\.

SCORPION: Vrei s\
faci ceva special anul \sta
de Ziua Unirii. Numai nu

ca anul trecut, c`nd te-ai `mb\tat [i-ai
`ncercat s\ treci Prutul `not.

S|GET|TOR: Vrei s\
nu mai circuli cu tramvaiul
pentru c\, de c`nd a dat iar

ninsoarea, merge foarte greu. Parc\ mai
repede urc\ bicicli[tii Copoul.

CAPRICORN: Vei
avea o sesiune lejer\. Pentru
c\ ai l\sat serialele deoparte

[i te-ai apucat de `nv\]at din timp,
astrele garanteaz\ 10 pe linie.

V|RS|TOR: Colegii
de an au `nceput s\ aib\ dis -
cu]ii demne de scatofilie. În

sf`r[it, o cur\ de sl\bire care chiar func -
]io neaz\.

PE{TI: }i-e dor s\
dormi 14 ore, ca-n vacan]\.
De c`nd te-ai `ntors `n Ia[i

dormi numai 12 ore pe noapte [i te
treze[ti [i devreme, pe la 1 la pr`nz.

BERBEC: Te sperie
fap tul c\ de la anul nu vei
mai fi student. Te-ai obi[ nuit

prea mult cu stilul \sta de via]\, timp
liber [i bere la tot pasul.

TAUR: To]i colegii au
primit pachet cu m`ncare
de-acas\, numai tu nu. Chiar

dac\ ]i-au dat [i ]ie, parc\ tot vrei s\-i
vezi `nec`ndu-se cu [ni]ele.

RAC: Ai ni[te idei bune
pentru s\pt\m`na asta, dar nu
[tii de unde s\ te apro vi zio -

nezi. Ai nevoie de un pistol, c`teva b`te,
un rotopercutor [i o lad\ frigorific\.

Toat\ cariera sa, Lance Arm -
strong a min]it. A f\cut-o de[\n]at,
f\r\ nici o remu[care. Pe cei care l-
au contestat i-a `njurat, blestemat [i
purtat prin tribunale. Pe cei care l-
au ajutat se preg\te[te s\-i v`nd\ la
pachet instan]elor ca s\ fie mai bl`n -
de cu el. Iar pe to]i fanii ciclismului
i-a `n[elat din prima p`n\ `n ultima
clip\. Chiar [i `n interviul dat la
Oprah, `n care recunoa[te pentru
`nt`ia oar\ c\ s-a dopat.

Privi]i-i fa]a. E aceea[i cu care
ani la r`ndul, cu o `nver[unare de
necrezut sau cu calmul unui neam]
a spus c\ nu a folosit `n via]a lui
nici o substan]\ care s\-i `nv`rt\ pe -
dalele mai repede. De aceea m\ mir
c\ exist\ naivi care cred c\, m\r tu -
risind, e mai b\rbat, mai curajos, c\
nu oricine ar fi f\cut la fel `n locul
s\u ori c\ Oprah cu talentul ei jur-
nalistic l-ar fi f\cut s\-[i verse su fe -
rin]a pe care-o ]inea `n el at`]ia ani.
C\ s-a eliberat de povara `n [e l\ ciu -
nii pe care o purta. Privi]i-i, din nou
fa]a. Uita]i-v\ cum nu-i tresare nici
un mu[chi c`nd vorbe[te, cum spu -
ne c\ a `n[elat milioane de oameni
pentru milioane de dolari de parc\
ar povesti cum `[i cump\r\ p`ine de
la supermaket. Cum recit\. Cum nu-i
pas\. Cum nu i-a p\sat nici c`nd min -
]ea, a[a nu `i pas\ nici c`nd m\r tu ri -
se[te. 

Omul acesta nu e b\rbat [i nici
curajos. Este doar un reprezent al
bolii care macin\ ciclismul [i spor -
tul de pretutindeni. Dopajul. O lup -
t\ sistematic\ `mpotriva acestui fe -
nomen e at`t de greu de `ntreprins
`nc`t nimeni nu se `ncumet\ s\ se `n -
hame la ea. A[a c\ se merge pe `n -
credere. Cum s\ se dopeze multip -
lul campion mondial, de [apte ori c`[ -
tig\tor al Turului Fran]ei, care a
`nvins cancerul ce-i m\cina organ-
ismul [i s-a `ntors s\ acapereze din
nou podiumul? ~ntrebarea e re to ri -
c\, pentru c\ doar la g`ndul c\ r\s -
punsul ar fi altul dec`t „imposibil”,
oficialii tuturor sporturilor din lu -
me `ncep s\ se cutremure. Dac\ s-ar
`nt`mpla `n gimnastic\, atletism, fot -
bal sau handbal? Dac\, de fapt, spor -
tivii pe care `i iubim [i care s`nt
modelele din via]a copiilor no[tri
s`nt `mbuiba]i de droguri [i m`nui]i
de mafia pariurilor?

Oricare ar fi r\spunsul, Lance
Armonstrong nu are dreptul s\ cer -
[easc\ iertare. La fel ca parlamen-
tarii care fur\, ca doctorii care iau
mit\, ca profesorii care bat copiii sau
jurnali[tii care plagiaz\, acest om
nu merit\ mila noastr\.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

La e[afod!
� omul acesta nu e
b\rbat [i nici curajos. E
doar un reprezent al bo -
lii care macin\ ciclismul

„Beasts of the Southern 
Wild” (2012)
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Printre luminile reflectoarelor ca -
re joac\ c`nd verde, c`nd mov, se disting
cinci tricouri `n culori aprinse care
anun]\ c\ posesorii lor „party in pink”
(n. red: petrec `n roz). ~[i a[teapt\ cei
trei instructori de zumba ca s\ `i `nve]e
coregrafiile `nlesnite pe moment, din
priviri [i cuvinte rostite [optit. {iretu ri -
le portocalii ale unuia dintre dansatorii
profesioni[ti salt\ pe f`[ia ̀ ngust\ de bar,
f\c`nd ca paharele aranjate ca-ntr-un plu -
ton s\ tremure `n fa]a barmanului. ~[i
completeaz\ pa[ii reciproc, dirijind rit -
mul melodiilor prin caden]ele ascu]ite
ale unui fluier [i `mbin`nd unduirile la -
tino cu mi[c\ri energice [i s\ltate. Pe -
tre c\re]ilor `n roz de la etaj li se al\tur\

din ce `n ce mai mul]i invita]i, iar `n
momentul `n care instructorii pornesc
„Gangnam style”, podeaua tresalt\ sub
cutremurul st`rnit de pa[ii `n sincron. 

Vocea `nt`i
Ecranele `mpr\[tiate pe pere]i `i

ara t\ pe cei trei membri din echipa
Roadmanians, ̀ ns\ vorbele le s`nt aco -
perite de suita de decibeli din boxe,
ca re `nceteaz\ c`nd `n fa]a microfonu-
lui apare Cezar Dometi, concurent `n
cel de-al doilea sezon al emisiunii „Vo -
cea Rom=niei”. Invita]ia acestuia c\tre
public de a cobor` l`ng\ scen\ `i pune
`n dificultate pe c`]iva participan]i, ca re

se sf\tuiesc dac\ s\ accepte propu ne -
rea c`nt\re]ului. ~ntr-un final, cad de
acord s\ r\m`n\ la etaj [i s\ danseze `n
ritmul melodiei “Make you feel my
love”.

„Ce urmeaz\, DJ?”, iar DJ-ul `i
dezv\luie c`nt\re]ului c`teva note din
urm\toarea melodie. Treptat, la ba lus -
tra d\ se ivesc din ce `n ce mai multe
chipuri, `ncerc`nd s\ prind\ c`te-un vers
din piesele fredonate `n tonalit\]i de o -
po triv\ grave [i t\ioase. Doar un grup
de b\rba]i `mbr\ca]i `n costume r\ m` ne
nemi[cat l`ng\ bar, iar pe-o canapea,
picioarele obosite ale unei tinere s`nt
tratate de partenerul acesteia.

Vocea a doua
Tobele, chitarele, orga [i saxofo nul

de pe scen\ `[i a[teapt\ instrumenti[tii
care o acompaniaz\ pe Julie Mayaya,
c`[tig\toarea celei de-a doua edi]ii a
concursului „Vocea Rom=niei”. Prin tre
zumzetele sc\pate din boxe, corzile,
clapele [i tobele s`nt verificate pe r`nd.
~n m`inile c`nt\re]ei, microfonul ̀ mpr\[ -
tie cu porniri ap\sate versurile Tinei
Turner, acoperind `nc\perea cu ecoul
energic al notelor. „Rolling, rolling on
the river” r\sun\ de sub pata de lumin\
verzuie, iar ritmul piesei este dictat
prin mi[c\rile interpretei care dau to -
nul dansului. Cu saxofonul ag\]at la g`t,
instrumentistul de la clape a[teapt\ mo -
mentul `n care va men]ine tempoul
me lodiei de unul singur.

Cu aceea[i profunzime `n glas, p\ -
c\lind orchestra care se opre[te la r\s -
timpuri, solista `[i `n[ir\ pe portativ
con fesiunile, anun]`ndu-ne c\ este „o
femeie c`t se poate de natural\”, fredo -
n`nd piesa Arethei Franklin. Reu [e[ te
s\ construiasc\ o reverie, `n care pa[ii
`nce]i ai cuplurilor ]es o sincronie aproa -
pe lene[\, sub unduirile vocii c`nd moa -
le [i senzual\, c`nd ap\sat\ [i greoaie.
Dar nu dureaz\ mult, c\ci, `ntreba]i da c\
ne „sim]im bine”, c`nt\rea]a porne[te
un rock ‘n’ roll pe melodia lui James
Brown, d`nd startul tropotelor [i ge -
nunchilor `ndrepta]i c`nd spre st`nga,
c`nd spre dreapta. De pe canapeaua
din spatele scenei, Cezar Dometi ur -
m\ re[te [i el valul energic, `nclin`ndu-[i
capul `n ritmul intonat de invita]i [i de
interpre]i. Pe r`nd, izbucnirile solitare
ale instrumentelor pornite la semnul so -
listei ame]esc publicul, care se pierde
`ntr-o coregrafie mai degrab\ leg\nat\.
Dup\ c`teva melodii intonate de or -
chestr\ [i de Julie, duetul celor doi

c`nt\re]i sparge continuitatea spectaco -
lului cu un moment de spontaneitate.
~[i acordeaz\ vocile, iar sincronia gla -
surilor `i face pe invita]i s\ uite s\ se
a[eze pe canapele, `ntreb`ndu-se dac\
cei doi [i-au vorbit de dinainte, c\ci
ce le dou\ microfoane par a-[i completa
reciproc tonalitatea.

R\suflarea solistei devine tremu-
rat\ atunci c`nd ne confeseaz\ c\ este
pentru prima dat\ c`nd interpreteaz\ `n
fa]a familiei sale. Cea din urm\ me -
lodie, „Je t’aime”, r\sun\ cu porniri
grave, `nso]ite de b\t\ile clapelor. Din
c`nd `n c`nd, cascada de note umple
sala numai cu ap\sarea vocii, ca o iz -
bi tur\ de tobe. Reveren]a de la final
coincide cu ultimul punct de pe porta-
tiv, `ns\ publicul ar mai fi fredonat
fran]uzismele Larei Fabian, mai cu
seam\ refrenul care a fost c`ntat la uni-
son.

C\t\lina DOBROVICEANU

Cum tot a `mplinit de cur`nd 18
ani, c`rcota[ii ar putea spune ca unii
„hateri” abia au a[teptat asta pentru a-l
da `n judecat\ pe Justin Bieber. Una
dintre tentative s-a `nt`mplat acum c` -
te va zile, personaj fiind fostul body-
guard, deoarece, `nainte de a-l conce-
dia, adolescentul l-a lovit `n repetate
r`n duri peste piept. Un avocat al celui
asaltat a declarat c\ r\m`ne de v\zut ce
desp\gubiri vor cere, `n func]ie proba-
bil de r\nile pe care Bieber le-a pro -
vocat fostului soldat israelian, f\r\ s\
pun\ la socoteal\ [i cei 420.000 de

dolari, pe care artistul oricum trebuie
s\-i pl\teasc\ pentru servicii.

La oric`t ar putea ajunge desp\gu -
bi rile, ele nu pot s\ dep\[easc\ suma
pe care a cerut-o o mam\ din Oregon.
Din fericire pentru el, procesul de no -
u\ milioane de dolari a fost anulat, de -
oarece nici un avocat nu a acceptat s\
primeasc\ cazul ̀ n care adolescentul i-ar
fi distrus auzul unei tinere, la un con-
cert. Stacey Betts, cea afectat\, men -
]io nase `n proces c\ ]ipetele din mo -
mentul `n care Bieber a p\[it pe scen\
nu erau `ndeajuns de periculoase,
`ntruc`t „acesta a mai trebuit la un mo -
ment dat [i s\ intre `ntr-o gondol\ uria -
[\ din aluminiu, `n form\ de inim\”,
care a amplificat sunetul. Iar dup\
aceea, adolescentul a „creat un val de
]ipete, ar\t`nd cu degetul `n mai multe
por]iuni ale stadionului”, unde, de[i a
observat frenezia tinerelor, acesta le-a
„`ncurajat, mi[c`ndu-[i rapid bra]ele”.
V\z`nd c\ pe l`ng\ daunele permanen -
te asupra auzului, fiica sa mai sufer\
de anxietate, insomnie [i depresie, ma -
ma tinerei intentase imediat procesul.

Probabil c\ Justin Bieber ar tre-
bui s\ o lase mai u[or cu `ncerc\rile
sale de a deveni un b\iat r\u, mai ales
dup\ ce, acum dou\ s\pt\m`ni, fanele
sale i-au atras aten]ia asupra compor-
tamentului s\u crest`ndu-[i m`inile cu
un cu]it [i post`nd imagini pe Twitter.
De[i a fost pornit\ ca o glum\ venit\
din partea „g\urii de dev\rsare a In -
ternetului”, dup\ cum numesc unii
comunitatea 4chan, hashtagurile (gru -
purile de discu]ie) #cutforbieber [i
#cuttingforbieber au devenit cele mai
vizitate, doar `n c`teva ore umpl`ndu-se
cu post\ri ale fanelor ne`nfricate `n a-[i
ar\ta grija pentru c`nt\re].

Din fericire, nici o adolescent\ ca -
re s-a t\iat nu a suferit r\ni foarte
grave, iar mamele acestora nu l-au dat
`n judecat\, `ns\ nu se [tie ce li s-ar
`nt`mpla dac\ Justin Bieber s-ar apu -
ca de death metal, sau dac\ s-ar rade `n
cap [i ar `ncepe s\ bea alcool.

Iulian B~RZOI
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Publicul a amu]it la melodiile Juliei

� tobele, chitarele, orga [i saxofo nul de pe scen\ `[i a[teapt\ instrumenti[tii care o
acompaniaz\ pe Julie Mayaya

„Data viitoare c`nd fumez iarb\
nu mai scriu pe Twitter”

� este a doua oar\ c`nd comunitatea 4chan p\c\le[te
fanii lui Justin Bieber s\ fac\ ceva extrem

C\l\toria caritabil\ `n Africa a trei ie[eni din
echipa „Roadmanians”, pentru a `mp\r]i echipa-

ment sanitar [i electronic popula]iei din Guinea
Bissau, a fost s\rb\torit\ vineri, `n Club Skye, prin
c`ntec [i dans. Dup\ dezmor]irea prin mi[c\ri de
zumba a urmat ghicirea melodiilor fredonate de doi
dintre participan]ii la concursul „Vocea României”,
Julie Mayaya [i Cezar Dometi. Publicul a uitat de
canapelele moi p`n\ dup\ miezul nop]ii, c`nd
picioarele [i glasurile au `ncremenit ca dup\ un
maraton muzical.

{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.
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