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Instrumente c\lite cu
dragoste [i [mirghel
� nea Gicu a `nv\]at s\ c`nte la

nai `n timp ce urca pe macara

� din familia sa, doar fiul cel

mai mare a prins c`te ceva din
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Pe cine doare cel mai tare 
� oamenii caut\ mo ti ve s\

cread\ c\ poart\ cea mai mare

greutate din lume 

� fiecare se simte `ndrept\]it

s\-[i strige durerea cu voce tare
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Studen]ii de la Medicin\
reinventeaz\ simul\rile la
admitere 
� cele patru teste urmeaz\

metodologia examenului oficial

� candida]ii vor trebui s\ pl\ teas -

c\ o tax\ de 20 de lei pagina 3

An de an, de 24 ianuarie [i 1 decembrie
ne pl`ngem de confiscarea politic\ a unirilor
mici [i mari. Ne cufund\m `ntr-un rictus dis-
pre ]uitor, ca reprezentan]ii partidului `n mul -
]i mea care-i `mbr\]i[eaz\ ca un [arpe, c`nd se
`mb\iaz\ `n ea cu lejeritatea cufund\rii `ntr-o
cad\ cu spum\. Dar de fapt noi `i primim, cu
tot cu promisiuni, cu clinchet de clopo]ei [i o
str`nsoare gata s\ devoreze iluzii laolalt\ cu
dispre] [i ne`ncredere. Ne displac discursu ri -
le, din principiu, dar ne `nghiontim la coad\
pentru fasole [i c`rna]i, tot din principiu. Ho -
ra ne prinde de nevoie, iar la concerte mer -
gem ca s\ mai ie[im [i noi din universul unui
c\ min `n care gurile strig\ de prea mult\ foa -
me. Anatema o ]inem `n buzunar. Dac\ se i -
ve[  te contextul s\ o arunc\m, atunci s\ fie
pri mit de cei care au venit s\ sug\ s`ngele po -
porului. Dac\ nu, o prefacem `ntr-un talis-
man norocos ori `ntr-o reveren]\ `n fa]a celui
care ne `ntreab\ ce ne doare. Doar s`ntem oa -
meni simpli, care n-au preten]ii mai mari de -
c`t o bucat\ de p`ine pe col]ul mesei. 

Un coleg de redac]ie, pornit joi, 24 ia -
nuarie pe urma [i `n apropierea alaiului de
mini[tri [i aflat `n procesiune drept `n spatele
premierului Victor Ponta [i pre[edintelui Se -
natului, Crin Antonescu (urm\rind doar s\ ia
un interviu ministrului delegat al e du ca ]iei),
a fost cinstit [i onorat de str`ngerea since r\ de
m` n\ a unui cet\]ean care i-a declarat `ncrede-
rea lui necondin]ionat\. Era vorba de un b\r bat
`nalt [i p`ntecos, care i-a spus „V\ mul ]u mesc
c\ face]i ]ara mai bine!”. ~ntrebat da c\ [tie cu
cine vorbe[te, omul nostru a r\s puns „Nu, dar
sigur v-am votat!”. Ce este `n a cest context
vo  tul de `ncredere al omului simplu, cu ne voi
primare [i autentice? Un strig\t disperat, o `n-
credere necondi]ionat\, desprins\ din dispera -
re sau reflexul ipocrit al ignoran ]ei? Probabil
c\ toate la un loc, dac\ ar fi s\ spe cu l\m.

Noi, oamenii simpli, vrem mereu s\ fim
confisca]i de un sistem `n care s\ ne reg\sim
locul `ntr-un sistem de coordonate. Dac\ nu,
ne pred\m de bun\ voie. Cui se nimere[te. Poa-
te de data asta nimerim mereu prost. Cu si gu -
ran ]\ avem nevoie s\ ridic\m statui, cea a lui
Alexandru Ioan Cuza nemaifiind de ajuns.
Din 1859 [i p`n\ `n 2013 am r\mas cu ochii
la aceea[i stea polar\ a Occidentului ca  re ne
fascineaz\ de la distan]\ [i cu aceea[i trebu -
in ]\ a reform\rii `nv]\m`ntului de[i ne spi ji -
nim viitorul pe lec]iile date de prima u ni  ver si-
tate din ]ar\. Am r\mas cu demnitari ale c\ror
`n f\ptuiri s`nt strivite de coali]ii mons truoase.
Cu lideri politici `mp\ia]i, al c\   ror nume o s\
se scrie str`mb `n istorie, ca [i cel al `nf\p -
tuitorului Micii Uniri pe care, ori ci  ne a citit
o carte-dou\ de istorie, `l [tie de marionet\. 

Nu trebuie `ns\ negat\ importan]a aces-
tor momente [i `nt`lniri, oric`t ar fi ele de p`n -
di te de derizoriu. Ele scriu istorii de cotidian
despre dezbin\ri [i uniri, care mai mici care
mai m\runte. Ele `ntemeiaz\ edificii afective
[i `nfig `n realitatea vremii st`lpi ai iluziilor.
C`t despre politic, acesta func]ioneaz\ ca un
sistem cartezian de coordonate pentru a pu -
tea determina existen]a noastr\ `n timp [i
spa]iu. Problema este c`nd pe abscis\, pe ori-
zontal\, avem foamea [i, vertical, pe ordo-
nat\, `ncrederea. Iar dac\ e s\ ne punem o -
chelari 3D, pe o a treia dimensiune ar trebui
s\ mai reg\sim [i speran]a. Care trebuie s\ le
`nt`lneasc\ pe celelalte dou\ `ntr-un punct 0
al istoriei. Chiar dac\ totul este numai o conven-
]ie matematic\ sau, de fiecare dat\, o minciun\.

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Reportaj

Tablet\

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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La fel ca acum 154 de
ani, pe 24 ianuarie ie[enii [i-
au cufundat c\lc`iele `n Pia]a
U ni rii. S-au sim]it patrio]i
flu tur`nd tricolorul, b`nd vin
fiert sau st`nd la coad\ pen -
tru m`n ca rea tradi]ional\ [i
nu au mai plecat urechea la
promisiunile oa menilor po li tici
ca alt\dat\. Au dat m`na cu ei
`n spirit de unitate, `ns\ la
sf`r[itul zilei pi cioa rele i-au
pur tat pe urmele militarilor
cu f\clii `n m` n\.
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EVENIMENT ~n ritmul adun\rilor ad-hoc

„Nu se mai pune problema s\ facem ca `n 2011, un clasament de azi pe m`ine”

Cum a r\mas Poporul
f\r\ Televiziune

De ce l-am
`mp\iat pe Cuza

� despre decizia Consiliului
Na]ional al Audiovizualului
de a retrage licen]a OTV-ului
au comentat {erban Pretor,
Ana-Maria Caia [i Ioana
Av\dani

Cadru didactic, 
condamnat 
�prof. univ. dr. ing. Leonache

Dr\goi de la Universitatea

Tehnic\ „Gheorghe Asachi” tre-

buie s\ isp\[easc\ doi ani de

`nchisoarea pentru luare de mit\

�decizia a fost luat\ de magistra -

]ii Tribunalului Boto[ani
pagina 3

La Ia[i, ministrul
Educa]iei a reaprins

promisiuni
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Norodul care a `nsufle]it Unirea 

� s\pt\m`na trecut\, Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru `nv\]\m`nt
superior, cercetare [tiin]ific\ [i dezvoltare tehnologic\ a ]inut s\ stea de
vorb\ cu reprezentan]ii studen]ilor [i rectorii universit\]ilor ie[ene 
� `ntr-un interviu acordat Opiniei Vechi a sus]inut c\ autonomia insti-
tu]iilor de `nv\]\m`nt superior trebuie `nso]it\ obligatoriu de asumarea
unei responsabilit\]i pe m\sur\
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Re]eaua organiza]iilor tinerilor
fran cofoni din ]\rile Europei Cen -
trale [i Orientale (PECO) „Fran -
cofoni f\r\ Frontiere” a lansat pe
21 ianuarie platforma www .re seau-
francophonie.org. Obiectivul prin-
cipal al acesteia este crearea unui
por tal, care s\ cuprind\ informa]iile
referitoare la activit\]ile desf\[urate
de PECO.

„Membrii fondatori ai re]elei
«Fran cofoni f\r\ Frontiere» s`nt cei
care au propus lansarea acestui site,
cei care au lucrat la logo, la identi-
tatea vizual\ a re]elei si a platfor mei,
[i care au g`ndit pa[ii tactici pentru
organizatiile noastre. Site-ul s-a
definitivat `n c`teva luni, [i au fost
necesare c`teva [edin]e online [i o
`ntrevedere `n Macedonia, la sf`r [i tul
lunii octombrie”, a men]ionat Lu ci -
ana Murara[u, pre[edinte al A so -
ci a]iei Studen]ilor Francofoni din
Ia[i (ASFI). 

Un alt rol al site-ului va fi promo -
varea limbii franceze ̀ n r`ndul ti ne ri -
lor din ]\rile est-europene [i din E -
u  ropa Central\, el fiind g`ndit o
posibilitate de a accesa informa]iile
din mediul francofon. „O plat form\
online ne ajut\ la o mai bu n\ orga-
nizare a datelor, ofer\ mai mult\ co -
eren]\, iar mesajelor noastre le con-
fer\ mai mult\ durabilitate de c`t cele
de pe site-u ri le de so cia li za re”, a mai
ad\ugat pre[edintele ASFI.

Dintre membrii fondatori ai re -
]e lei „Francofoni f\r\ Frontiere” se
num\r\ [i Alian]a Francez\ din
Pristina - Kosovo sau Asocia]ia
Cer  cu lui Francofon din Skopje,
Ma  ce donia

C\t\lina DOBROVICEANU

O delega]ie a Parlamentului,  `m -
pre un\ cu membri ai Guvernului [i
prim-ministrul Victor Ponta s-au a l\ -
tu rat manifest\rilor festive de joi, 24
ia nuarie, din Pia]a Unirii din Ia[i, cu o -
cazia s\rb\toririi a 154 de ani la de U -
ni rea Principatelor Rom=ne. 

Printre invita]ii de pe scena im pro -
vizat\ din Pia]a Unirii s-au num\rat [i
pre [edintele Senatului, Crin Ant one s -
cu, [i cel al Camerei Deputa]ilor, Va -
leriu Zgonea. L`ng\ ace[tia s-au re g\ sit
[i Daniel Constantin, ministrul A gri -
cul turii, Varujan Vosganian, minis -
trul Economiei, Liviu Dragnea, mi -
ni strul Dezvolt\rii regionale [i ad mi -
nis tra]iei publice, Mihnea Costoiu,
ministrul delegat pentru `nv\]\m`nt su -
perior, cercetare [tiin]ific\ [i dezvol ta -
re tehnologic\, dar [i membri ai ad mi -
ni stra]iei locale, pe scen\ lu`nd cu v`n -
tul Gheorghe Nichita, primarul mu -
ni cipiul Ia[i [i Cristian Adomin]ei, pre -
[edintele Consiliului Jude]ean. 

„~ntr-adev\r, `n fiecare an, de 24
ianuarie capitala Rom=niei este Ia[ul,
asa cum de 1 decembrie este Alba Iu -
lia. M\ aflu aici ca `n fiecare an pen-
tru a duce un omagiu celor care, `n ur -
ma cu mai mult de 150 de ani, au avut
curajul s\ ia decizii; s\ ne uneasc\.

Vreau s\ `i salut pe to]i cei care vin `n
fiecare an, indiferent de vreme bun\ sau
vreme rea, indiferent de cine se afl\
aici, temporar, pe scen\, tocmai pentru
a ar\ta ca s`nt rom=ni, pentru a ar\ta c\
se bucur\ atunci c`nd vorbim de u ni re”,
a declarat Victor Ponta. Acesta i-a in -
vitat pe cei prezen]i [i pe cei care „se
g`n desc la viitorul ]\rii” s\ continue dis -
cu]iile despre unire nu doar `n zilele
festive din decembrie [i ianuarie, ci [i
„`n fiecare minut. S\ ne g`ndim nu doar
la ce ]ar\ am mo[tenit de la cei care au
fost `naintea noastr\ ci [i ce ]ar\ vrem
s\ construim acum.”

Acela[i mesaj a stat [i la baza dis-
cursului pre[edintelui Senatului Ro -
m= niei. Crin Antonescu a insistat a su -
pra faptului c\ lec]ia unirii este aceea
c\ o na]iune „are ultimul cuv`nt de spus
`n ceea ce prive[te destinul ei. ~n ian-
uarie 1859 nu s-au unit doar Prin ci pa -
te le, atunci s-au unit elite, aspira]ii, en -
tuziasme. Marile momente istorice s`nt
f\cute de na]iuni [i de conduc\tori ca -
re `ntr-adev\r `[i reprezint\ na]iunile.”

Dup\ alocu]iunile oficialit\]ilor ie -
[ene, invita]ii au cobor`t de pe scena din
Pia]a Unirii pentru a depune coroane
la statuia lui Cuza din pia]et\, ca mai
apoi s\ danseze hora unirii ̀ mpreun\ cu

cei prezen]i. La sf`r[itul momentului fes -
tiv, demnitarii au mers de-a lungul gar -
dului instalat de c\tre jandarmi pentru
a-i saluta pe ie[eni, cobor`nd apoi pe Bu -
levardul {tefan cel Mare, unde s-au
oprit `n dreptul fiec\rui grup de oa meni
[i au discutat despre nemul]umirile a -
cestora. Ale[ii au mers apoi la Mi tro po -
lie [i la Biserica Trei Ierarhi, unde s-a

]inut o slujb\ `n amintirea domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza.

Manifest\rile de pe 24 ianuarie s-au
`ncheiat cu un concert de muzic\ orga-
nizat de c\tre Prim\rie `n fa]a Pa la -
tului Culturii, unde au c`ntat Ru by,
Iris [i Zdob [i Zdub.

C\t\lin HOPULELE

� premierul Victor Ponta a invitat ie[enii s\ `nve]e din
lec]ia unirii � demintarii au depus coroane de flori

Pe 24 ianuarie, Guvernul s-a mutat la Ia[i

Politicienii au stat de vorb\ cu ie[enii dup\ discursurile oficiale

De s\pt\m`na aceasta, A so cia ]i a
Studen]ilor Informaticieni Ie[eni
(ASII) de la Universitatea „A lex an -
dru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i
prime[te aplican]i pentru sesiuni le de
trai ning-uri `n domeniul IT FII Prac -
tic. Elevii [i studen]ii se vor pu tea
`nscrie pe site-ul fiipractic . asii .ro, iar
printre specializ\rile la ca re a ce[ tia
pot participa Android De ve lop ment,
Design Grafic, Web De ve lo p ment –
Front End, Web De velop ment –
Back End, Project Ma   na ger, [i
Game Development. 

„Vrem s\ ajut\m participan]ii
s\-[i dezvolte abilit\]ile practice, pen -
tru c\ `n [coal\ sau facultate se in sis -
t\ mai mult pe partea teoretic\ [i vrem
s\-i ajut\m s\ treac\ de la categoria
de junior, cum s`nt angaja]i ini]ial stu -
den]ii sau elevii f\r\ diplom\ [i s\-i
facem s\ ajung\ la un nivel mediu” a
declarat Lucian Filote, coordona-
tor al proiectului FII Practic [i al
Departamentului IT al ASII.

Cursurile se vor organiza `n f ie -
ca re weekend ̀ ncep`nd cu 26 februa -
rie [i vor dura [ase s\p t\m`ni. Pre le -
gerile vor fi sus ]i nu te at`t de c\tre
membri ai GETA (Gro  zava Echi -
p\ de Traineri din ASII) c`t [i de
profesori. Excep]ie fa ce training-ul
de design grafic, un de cursurile vor
fi moderate de Ma  rius Ursan, fon -
da torul firmei de pu blicitate Grape -
fruit. Cei interesa]i vor pl\ti o tax\
de a pro ximativ 30 de lei, iar `n t`l -
nirile se vor ]ine `n laboratoarele Fa-
cul t\]ii de Informatic\ de la UAIC.

Proiectul se afl\ la cea de-a do ua
edi]ie, iar anul trecut au participat a -
proximativ 500 de persoane. 

Iulian B~RZOI

Francofonii `[i
deschid site 

Informatica de
weekend

Vinerea trecut\, 25 ianuarie a a -
vut loc lansarea volumului „Mo nar hia
`n Rom=nia, o evaluare: politic\, me -
morie [i patrimoniu”, la libr\ria „O -
rest Tafrali” din incinta U ni ver si t\ -
]ii „A lexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i. Cartea face parte din Co -
lec ]ia Historica, fiind un proiect co -
or donat de Liviu Br\tescu,  cer ce t\ tor
[tiin]ific la Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” Ia[i [i director al A te ne u -
lui T\t\ra[i [i {tefania Ciubotaru,
muzeograf la Muzeul Na]ional Co -
tro ceni. La eveniment au mai parti -
ci pat prof. univ. dr. Adrian Cio ro ia -
nu, decanul Facult\]ii de Istorie al
Universit\]ii din Bucure[ti, prof.
univ. dr. Andrei Hoi[ie, directorul
Editurii Universit\]ii [i conf. univ.
dr. Bogdan-Petru Maleon, de la Fa -
cultatea de Istorie a UAIC.

Liviu Br\tescu a explicat c\ vo -
lumul s-a n\scut din dorin]a de a a -
du ce un omagiu institu]iei mo nar hi -
ce `n preajma anului 2011, „atunci
c`nd Rom=nia trebuia s\ s\r b\ to reas -
c\ `ntr-o manier\ deosebit\ cei 130
de ani de la proclamarea regatului”.
~n viziunea coordonatorului, este

vor ba de o institu]ie fundamental\ a
statului rom=n, care a contribuit la
procesul de modernizare a societ\]ii
ro m=ne[ti, volumul fiind o `ncercare
de recuperare a unei epoci, a unor
men tali]\]i politice [i istorice. Printre
chestiunile conturate de volum se nu -
m\r\ [i „o imagine a mo narhiei des -
pre ea `ns\[i”, dar [i c`teva portrete
contextualizate cum ar fi cel al lui
Carol al II-lea, studiu cu care a con-
tribuit prof. univ. dr. Adrian Cio r o -
ianu. Acesta a invitat publicul pre -
zent la lansare s\ pun\ `n compa ra ]ie
pasiunea pentru dezbaterile des pre pe -
rioada interbelic\ [i interesul re dus
pentru sf`r[itul secolului al XIX-lea.
„Aceast\ perioad\ este, de fapt, cea
care ne aduce al\turi de lu mea civi-
lizat\. Nu mi-a[ dori s\ v\d azi, `n
Rom=nia haosul politic al a nilor din-
tre r\zboaie”, a subliniat prof. univ.
dr. Adrian Cioroianu. 

Liviu Br\tescu a mai editat volu -
me precum „Liberalismul rom=nesc
[i valen]ele sale europene” sau „Con -
servatorismul rom=nesc. Origini, di -
rec ]ii, perspective”. {tefania Ciu bo -
taru a organizat pe simeza Muzeului
Na]ional Cotroceni diverse ex po -
zi]ii av`nd ca subiect via]a cotidian\
la Curtea Regala a Rom=niei.

Iulian B~RZOI

Studen]ii Facult\]ii de Jur na -
lism din Ia[i [i din celelalte centre u -
niversitare din ]ar\ se pot `nscrie, p` n\
pe 3 mar tie, la concursul de fotojurna -
lism „Obiectiv: Europa”, lansat de Bi -
ro ul de Informare al Parlamentului
European din Rom=nia. Participan]ii
tre buie s\ realizeze c`te o serie de cinci
fotografii, color sau alb-negru, prin ca -
re s\ surprind\, simbolic, valorile [i
sem nifica]ia cet\]eniei europene. L u cr\ -
rile vor fi evaluate de un juriu alc\tuit

din fotografii profesioni[ti Alex G=l -
mea nu [i Dinu Laz\r, fotojurnalistul
Alex {erban [i conf. univ. dr. Mirela
La z\r, prodecan al Facult\]ii de Jur -
na lism [i {tiin]ele Comunic\rii, de
la Universitatea din Bucure[ti.

„Cel mai important lucru la fo to gra -
fiile participante este mesajul. Nu mi-am
f\cut ni[te criterii predefinite pentru c\
nu vreau s\ limitez vreo abordare, `n s\
m\ intereseaz\ foarte mult subiectul [i
felul `n care este ilustrat `n imagini din
punct de vedere estetic, compo zi ]i on al
sau vizual”, a men]ionat Alex G=l mea -
nu, membru al juriului. Nu s`nt im pu se
limite `n ceea ce prive[te experien]a `n

fo tojurnalism, `ns\ „exist\ constr`n geri
mai degrab\ tehnice, `n sensul c\ n-ar
tre bui s\ existe mult\ manipulare dig-
ital\, pentru c\ este un concurs care se
bazeaz\ pe fotografii de reportaj, care
ar trebui s\ ilustreze realitatea a[a cum
este. Sigur, se pot face ajust\ri la con-
trast, luminozitate sau expunere, dar
f\r\ a altera ideea decoperit\”, a a d\ u -
gat fotograful Alex G=lmeanu.

Din materialele `nscrise, 25 de por -
tofolii vor fi integrate `ntr-un album,
iar alte 35 de lucr\ri al\turi de cea mai
reprezentativ\ fotografie din fiecare
serie vor fi expuse, la `nceputul lunii
aprilie, `n Spa]iul Public European
din Bucure[ti. Premiul pentru autorii
celor mai bune cinci serii este o
c\l\torie de dou\ zile la Bruxelles, `n
care ace[tia vor cunoa[te membri ai
Parlamenului European. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Istoricul [i jurnalistul Adrian Cio -
roianu a su]inut s\pt\m`na trecut\, la
Ia[i, o prelegere intitulat\ „Spiritul
moldovenesc `n istoria de ieri [i de
azi a Rom=niei”, despre importan]a pe
care a avut-o Moldova de-a lungul
schimb\rilor istorice prin care a tre-
cut Rom=nia. ~nt`lnirea a avut loc joi,
24 ianu arie, `ncep`nd cu ora 17.00, la
A te ne ul T\t\ra[i. 

Unul dintre aspectele discutate a
fost cea a sacrificiului Moldovei `n
momentul unirii cu Valahia. „Cel mai
mare handicap al regiunii noastre es te
amplasarea sa geografic\, `n a pro pi e -
rea Rusiei”, a explicat Adrian Cio -
ro ianu, men]ion`nd c\ Ia[ul nu ar fi
putut niciodat\ s\ r\m`n\ capitala
Rom=niei. De asemenea, istoricul a
precizat [i importan]a pe care ar
avea-o un centru cultural care nu ]ine
de zon\, „ci de respectul pe care-l au
cei din locul respectiv fa]\ de valo-
rile acestuia”, compar`nd casa me -
mo rial\ a lui Ion Creang\, care e

vizitat\ anual de mii de persoane, cu
cea a lui Constantin Br=ncu[i, din
jude]ul Gorj care se deterioreaz\ de
la an la an. ~n urma lecturii unui scurt
fragment din volumul „Psihologia po -
porului rom=n”, de Dumitru Dr\ ghi -
cescu, Adrian Cioroianu a amintit de
R\scoala din 1907, con si de r`nd acest
moment istoric drept unul re pre zen -
tativ `n ceea ce prive[te calit\]ile [i
de fectele rom=nilor din `ntreaga ]a r\,
nu doar din Moldova, observ`nd c\
„Rom=nia tr\ie[te, `n mod parado xal
cea mai bun\ perioad\ a sa”. 

Adrian Cioroianu a mai sus ]i -
nut o prelegere pe aceast\ tem\ acum
aproximativ un an, la Ia[i, la A te ne ul
T\t\ra[i. Acesta este eseist, istoric [i
jurnalist, iar `ntre 2007 [i 2008 a `n -
deplinit func]ia de ministru al afacer-
ilor externe. A publicat articole ̀ n „Di -
lema Veche”, „Suplimentul de Cul -
tu r\” [i este membru al Grupului pen -
tru Dialog Social. 

M\d\lina MORARU 

Pagini de omagiu 
pentru monarhie

� istoricii cred c\ pro -
cla marea regatului
trebu ia s\rb\torit\ altfel

Studen]ii jurnali[ti
fotografiaz\ Europa

� participan]ii trebuie s\
`nscrie cinci fotografii

Adrian Cioroianu, despre
patimile Moldovei

� istoricul a men]ionat importan]a pe care ar avea-o
un centru cultural care nu ]ine de zon\

~n c\utare de pove[ti
c`[tig\toare



L\s`nd la o parte lista cu invi-
ta]ii la botezul fiicei lui Liviu
Gu]\, criza din PNL [i p\rerea lui
Becali despre orice mi[c\ `n ]ar\, a
ap\rut zilele astea `n presa inter-
na]ional\ o [tire chiar „[oc” [i, mai
mult, util\. Nu individual, ci oa me -
nilor ca „`ntreg” (concept care, din
p\cate, pe mul]i pare s\-i evite).

Un articol publicat pe 23 ianu a rie
`n revista [tiin]ific\ „Nature” vor be[ -
te despre echipa de cercet\tori de la
Institutul de Bioinformatic\ E u -
ro pean\ de la Laboratorul E u ro -
pean de Biologie Molecular\
(EMBL -EBI). Ace[tia au reu[it s\
stocheze toate cele 154 de sonete
ale lui Shakespeare, un clip audio
de 26 de minute cu discursul „I have
a dream” (n.r.: „Am un vis”) al lui
Martin Luther King, o copie a lu -
cr\rii lui James Watson [i Fran cis
Crick despre ADN, o fo to gra fie a
institutului de cercetare [i un fi[ier
care descrie cum au fost convertite
datele ̀ ntr-un segment de ADN sin -
tetic care `ncape `ntr-o eprubet\. In -
forma]iile au fost codate byte cu
byte ca molecule ADN [i trimise
din America `n Germania f\r\ a
fi transportate `n vreun container
spe cial, pentru a testa rezisten]a
mediului. La destina]ie au fost de -
codate [i citite f\r\ probleme.

Cercet\torii s`nt convin[i c\ a -
ces ta e doar un `nceput [i c\, fo lo -
sind aceea[i metod\, se va putea
sto ca `n viitor toat\ informa]ia de
pe P\m=nt (o valoare de aproxi-
mativ un Zettabyte, adic\ 10 la pu -
terea 15 megabytes). Cu ce ne a ju -
t\ asta? P\i, ADN-ul este mult mai
rezistent dec`t stocarea digital\, s\
nu mai vorbim de cea tip\rit\. A -
ces  ta r\m`ne intact pe perioade `n -
delungate [i nu necesit\ `ngrijire
spe cial\. Astfel, arhivele lumii ar
putea fi codate ̀ n ADN sintetic pen -
tru a rezista timpului. Singurul in -
convenient g\sit p`n\ acum e cos-
tul ridicat al acestui tip de stocare:
12.400 de dolari pe megabit pentru
codare [i 220 de dolari pe megabit
pentru decodare. ~ns\ `n ritmul `n
care avanseaz\ tehnologiile legate
de ADN, oamenii de [tiin]\ s`nt con -
vin[i c\ aceste costuri vor sc\dea.

Probabil avantajul cel mai ma -
re al stoc\rii `n ADN este spa]iul
necesar redus: cercet\torii de la
EM BL-EBI au estimat c\ peste
100 de milioane de ore de video
HD pot fi comprimate `ntr-o can\
de ADN.

Revenind pe printuri ro m= -
ne[ti, [tia]i c\ Pepe [i Oana Ro -
man au fost invita]i la botezul Ma -
riei Isabelle Gu]\?

Ioan STOLERU
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Sesiune de prob\

� arhivele lumii ar pu -
tea fi scrise `n acest cod
sintetic rezistent `n timp

~ncep`nd cu anul acesta, la U ni ver -
sitatea de Medicin\ [i Farmacie „Gr.
T. Popa” (UMF) din Ia[i se vor orga-
niza simul\ri complete ale examenului
de admitere. Astfel, viitorii candida]i la
examenul oficial din luna iulie vor pu -

tea participa la una sau mai multe din
ce le patru sesiuni de concurs organiza -
te de Societatea Studen]ilor Me dic i -
ni[ti din Ia[i (SSMI), cu sprijinul So -
cie t\]ii Studen]ilor Farmaci[ti din
Ia[i (SSFI) [i Societatea Studen]ilor
Stomatologi din Ia[i (SSSI). 

Spre deosebire de anii universitari
anteriori, c`nd simularea implica doar
re zolvarea unui examen gril\, anul a -
cesta elevii [i studen]ii candida]i vor pu -
tea parcurge `ntreg procesul de ad mi te -
re, de la `nscriere, tragerea la sor]i a
su biectelor [i verificarea cuno[tin]elor,
p`n\ la aflarea rezultatelor. „{i p`n\ a -
cum aveau loc simul\ri, `ns\ anul aces-
ta studen]ii [i-au propus s\ demareze
un proiect complet, aprobat de Biroul
Senat al UMF. Ac]iunea este organi-
zat\ `ntru totul de ei, `n toate etapele,
`n scriere, organizare pe s\li, alegerea
subiectelor [i multiplicarea fi[elor, co -
rectarea testelor [i afi[area rezultatelor.
Universitatea `i va sprijini organizato -
ric [i administrativ, cum este cazul co -
rect\rii grilelor prin scanare, care se va
face cu sprijinul departamentului IT”,
a declarat prof. univ. dr. Doina A zo i -
c\i, decan al Facult\]ii de Medicin\ a
UMF Ia[i. Aceasta a mai explicat c\
sin gura diferen]\ fa]\ de examenul real
va fi faptul c\ nu va fi necesar\ de pu -
nerea dosarelor de c\tre candida]i. 

Subiecte din culegere
Specializ\rile la care se vor sus]ine

concursurile de admitere simulate s`nt
cele din domeniul S\n\tate, [i anume
Medicin\, Medicin\ dentar\, Far -
ma cie, Asisten]\ medical\ general\,
Nutri]ie [i dietetic\, Balneo-fi zio ki -
ne toterapie [i recuperare [i Tehnic\
den tar\. ~nscrierea se face online, prin
completarea unui formular cu datele
per sonale [i op]iunea `n ceea ce pri -
ve[te specializarea [i sesiunea la care
vor s\ participe, pe 30 martie, 18 mai,
29 iunie sau 13 iulie. De asemenea,
can dida]ii vor trebui s\ achite o tax\ de
`nscriere de 20 de lei prin transfer ban-
car sau `n ziua sus]inerii concursului,
care va acoperi cheltuielile pentru or -
ganizarea din punct de vedere tehnic a
simul\rilor. „Am luat aceast\ ini]iativ\
pentru c\ la Ia[i, spre deosebire de alte
universit\]i cu profil medical din ]ar\,
nu exista o astfel de simulare [i `n fi e -
care an am avut cereri din partea viito-
rilor studen]i. Ace[tia voiau s\ vad\ ce

au de revizuit [i s\ fie motiva]i p`n\ la
examenul propriu-zis, dar [i s\ se aco-
mo deze cu procedura complet\. Am -
fiteatrele UMF ne stau la dispozi]ie `n
func]ie de num\rul de candida]i iar
`nscrierile vor `ncepe pe data de 28
mar tie. Am lansat [i bibliografia on -
line, pe site-ul ssmi.ro”, a declarat An -
dreea Vranescu, pre[edinte SSMI. 

~n vederea elabor\rii subiectelor pen -
tru cele patru simul\ri, universitatea le
va da organizatorilor acces la cu le ge -
rea de `ntreb\ri selectate pentru ad mi -
terea din 2013, urm`nd ca studen]ii din
ani terminali la Facultatea de Me di ci -
n\, cea de Medicin\ Dentar\ [i Far -
ma cie s\ alc\tuiasc\ [i o serie de su -
biecte noi. La simul\rile examenului de
admitere se pot `nscrie persoane care
au urmat un ciclu de `nv\]\m`nt liceal
sau care vor deveni absolven]i ai clasei
a XII-a anul acesta. 

Anca TOMA

Elevii se vor putea acomoda cu metoda de completare a grilelor

Studen]ii de la Medicin\\   rree iinnvveenntteeaazz\\
simul\rile de admitere
� cele patru teste urmeaz\ metodologia examenului
oficial � candida]ii vor pl\ti o tax\ de `nscriere

Pre[edintele Consiliului Ju de ]ean
(CJ) Ia[i, Cristian Adomni]ei l-a nu -
mit oficial pe scriitorul Dan Lungu
di  rector al Muzeului Literaturii Ro -
m= ne Ia[i. Evenimentul a avut loc joi,
24 ianuarie, `n Galeriile „Pod-Po gor”
din incinta Muzeului „Vasile Pogor”,
`ncep`nd cu ora 17.30 [i a reprezentat,
to todat\, prima adunare general\ a
muzeografilor din jude]ul Ia[i de anul
acesta.

Pe l`ng\ anun]area c`torva dintre
pro iectele prezente `n planul de mana -
ge ment al noului director, ̀ nt`lnirea a pri -
lejuit [i o discu]ie a pre[edintelui Con -
si liului Jude]ean cu angaja]ii Mu ze u -
lui Literaturii Rom=ne. Cristian A -
dom ni]ei [i-a exprimat dorin]a de a pu -
ne mai bine `n valoare cultura [i patri-
moniul literar al ora[ului prin organi-
za rea de evenimente care s\ atrag\
publicul `n muzeele din Ia[i. „A de v\ -
rul este c\ acum, presupun`nd c\ s`nt
2000 de ie[eni care vin la Muzeul Li te -
raturii Rom=ne sau care merg la oper\,
teatru [i a[a mai departe, e vorba de
aceia[i 2000 de oameni mereu, mai
mult sau mai pu]in. Eu sper s\ `i `m -

bog\]im pe ace[tia prin ac]iunile mu -
zeului dar s\ `mplic\m [i pe al]ii noi `n

actul cultural”, a declarat pre[edintele
CJ. Acesta a explicat c\ planul mana-
gerial al noului director va intra `n vi -
goare `ncep`nd cu 1 februarie, urm`nd
ca proiectele aflate `n derulare la ora
actual\ s\ fie continuate sub conduce -
rea acestuia. „Vin cu toat\ des chi derea
pentru a face o echip\ cu cei de la M u -
zeul Literaturii Rom=ne. Festivalul de
literatur\ [i traduceri pe care `mi prop-
un s\ `l organiz\m la Ia[i se vrea a fi
unul interna]ional, chiar cel mai mare
din Centrul [i Estul Europei, cu invi-
ta]i laurea]i ai premiului Nobel pentru
Literatur\, jurnali[ti din afar\ ]\rii, dar
asta nu `nseamn\ c\ vor fi neglijate toa-
te aspectele ce ]in de patrimoniu, de
pedagogie muzeal\, o bun\ comuni ca -
re cu publicul [i chiar de marketing”, a
declarat Dan Lungu.  

Numirea scriitorului `n func]ia de
director al Muzeului Literaturii Ro -
m=ne a fost aprobat\ tot s\pt\m`na
trecut\, miercuri, 23 ianuarie, `n ca -
drul unei [edin]e de CJ. Dan Lungu
este poet, dramaturg, prozator [i con-
fe ren]iar la Catedra de Sociologie a
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cu -
za” din Ia[i.

Anca TOMA

Dan Lungu, noul director 
al Muzeului Literaturii Rom=ne

� scriitorul `[i propune s\ aduc\ la Ia[i personalit\]i
interna]ionale, `n cel mai mare festival literar european

Scriitorul Dan Lungu

Prof. univ. dr. ing. Leonache Dr\ -
goi, cadru didactic la Facultatea de
Textile Piel\rie [i Management In -
dustrial de la Universitatea Teh ni -
c\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i
(TUIA{I) a fost condamnat pe 22
ianuarie la doi ani de `nchisoare cu e -
xe cutare. Decizia luat\ de magistra]ii
Tribunalului Boto[ani a fost comu-
nicat\ `n urma anchetei de luare de
mit\, ini]iate `n urm\ cu doi ani, c`nd
profesorul universitar a fost reclamat
pentru c\ ar fi facilitat promovarea
bacalaureatului `n cazul unor elevi. ~n
2010, acesta a fost desemnat pre [e -
din tele comisiei de examen la Co le -
giul Economic „Octav Onicescu”
din Boto[ani.

Decanul Facult\]ii de Textile
Piel\rie [i Management Industrial,
conf. univ. dr. ing. Carmen Loghin,
a men]ionat c\ asocierea institu]iei de
`nv\]\m`nt superior cu in frac ]iu nea s\ -
v`r[it\ de cadrul didactic nu este rele -
vant\. „Pre[edintele comisiei de ba ca -
laureat este ales `n urma unui con-
tract individual `ncheiat `ntre un pro-
fe sor [i Ministerul Educa]iei Na ]io n a -
le, iar facultatea [i universitatea nu
au nici o implicare `n selectarea per-
soanelor din comisia de examinare”,
a ad\ugat decanul.

~n 2010, p\rintele u nui elev a re cla-
mat faptul c\ o parte dintre rezultate
au fost modificate contra cost, iar an -
cheta a dezv\luit [i implicarea vi ce -
pre[edintelui comitetului de p\rin]i al
Colegiului Economic „Oc  tav O ni ces -
cu”, Mihaela Ciu ra ru. Procurorii au
stabilit c\ ea a fost responsabil\ cu pre-
luarea banilor primi]i pentru promo va -
rea elevilor.

Sentin]a dat\ de ju de c\ tori nu
este definitiv\, [i poate fi atacat\ cu re -
curs ̀ n termen de ze ce zile. „Este o si -
tua]ie condam na bi l\ `n m\ sura `n care
de ci zia de vi ne fi nal\, iar de ocamdat\
sen tin]a pronun ]a t\ nu este una defini-
ti v\. Regret\m ce ea ce s-a `nt`mplat
[i ne dorim ca asemenea situa]ii s\ nu
mai aib\ loc”, a declarat purt\torul de
cuv`nt al TUIA{I, I ri na Lungu. 

Conform reprezentan]ilor u ni ver -
sit\]ii, prof. univ. dr. ing. Leonache
Dr\ goi urmeaz\ s\ se pensioneze `n
vara acestui an. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Cadru didactic,
condamnat

� sentin]a judec\torilor
nu este definitiv\

Sp\l\torie de frigidere
Nu-i nou obiceiul studen]ilor

din c\mine de a-[i l\sa la dez -
ghe]at frigiderele la baie, dar
par c\ s\pt\m`na asta toate ca -
merele au ales acela[i moment s\
fac\ cur\]enie. Nu ar fi o prob-
lem\, dar avem rug\mintea s\ le

g\ seas c\ un loc mai pu]in circlu-
lat. Nu-i tocmai pl\cut s\ te iz -
be[ti `ntr-un frigider la prima
or\ a dimine]ii, c`nd `nc\ nu te-ai
sp\lat pe ochi. Propietarii ar
putea m\car s\ le semnalizeze.

Unde-s mul]i e [i c\ldur\
Cum autorit\]ile s`nt ve[nic

sur prinse de ninsoare indiferent de
lu na `n care fulgii de nea acoper\
[oseaua, la ultima ninsoare iar am
a[teptat [i c`te un ceas `n sta]iile
de autobuz. Noroc c\ lucrul \sta a
f\ cut ca mijloacele de transport `n

co mun s\ se supra aglomereze, pa -
sagerii `nghesuindu-se ca ni[te
sar dine. A[a ne-am `nc\lzit [i noi
du p\ ce vremea de afar\ a avut
grij\ se ne congeleze bine. 

Fapt\ bun\ de sezon
S`ntem ferici]i c\ Prim\ria

nu ne-a l\sat, ca `n anii trecu]i,

s\ urc\m Copoul `mpiedic`ndu-ne
`n z\pad\, ci au avut grij\ s\
cure]e trotoarele. {i a f\cut
lucrul acesta prompt, cu un uti-
laj de desz\pezire, `nainte ca
z\pada s\ se transforme `n noroi
`nghe]at. {i nici nu a fost nevoie
s\ vin\ vreo delega]ie de parla-
mentari ca s\ fac\ lucrul \sta.



Furnicarul coco[a]ilor
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„O or\-i trei lei cincizeci, pentru
opt ore dai zece lei.”

~mi zice iritat b\rbatul rotofei
din spatele unui birou scorojit. S`nt
confuz. Tonul vocii lui pare s\ m\ a -
lunge, dar oferta-i menit\ s\ te ]in -
tuiasc\ cît mai mult `n scaunele mari
din piele ale Internet cafe-ului. Cl\ -
direa micu]\, dar plin\ de calcula-
toare n-am g\sit-o greu. E la c`teva
sute de metri mai sus de uni ver si ta -
te. „S\-mi dai bani fic[i”, zice din nou,
parc\ mai nervos, operatorul care
acum bate agitat cu mo u se-ul `n
mas\. Pere]ii de la intrare s`nt plini
de rafturi pe care s`nt `n gr\ m\dite tot
felul de cipsuri, covrigei sau cioco-
lat\, ]ig\ri [i [er ve ]ele. L`ng\ u[\
stau, ca ni[te paznici zumz\itori, dou\
frigidere bur du [ite cu sucuri sau e ner -
gizante, dar [i un expresor pentru ca -
fea. Pare a fi un fel de bunc\r dotat cu

tot ce-i tre buie unui `mp\timit de
jocuri pe calculator [i Internet. 

***
„B\i Castor, d\-mi [i mie id-ul

de Facebook al blondei de la tine
din clas\!” 

Spune unul din pu[tanii care nu
par a avea `nc\ buletin. S`nt [ase [i se
cunosc `ntre ei, c\ci plimb\ un pa -
chet de ]ig\ri pe la fiecare, din care-
[i iau c`te o ]igar\. Dup\ c` te va sc`n -
tei de la o brichet\ aerul se `n carc\
brusc de miros de tutun, mingi albe
de fum rostogolindu-se p`n\-n toate
col]urile camerei. „Ce bu n\-i asta!
Uit\-te Cap, las\ Metin-ul”, spune un
b\iat blond, cu cercel `ntr-o ureche [i
c\[tile dup\ g`t, apoi trage cu sete din
luleaua pe care o `nv`rte `ntre degete.
Cel de l`ng\ el las\ jocul [i se `ntinde
spre monitorul b\iatului care las\ fu -
mul s\-i ias\ pe n\ri. ~[i mu[c\ bu za
de jos [i d\ din cap. „De-a[ avea pro -
fe din astea a[ da [i eu pe la ore mai
des”, r\spunde pu[tiul. Dar nu z\ -
bove[te prea mult `n fa]a pozei c\ci
cineva l-a omor`t dincolo de e cran.
Trage o `njur\tur\ scurt\ [i se `n toar -
ce la joc.

***
„S\ putrez\sc la pu[c\rie dac\

nu-i a[a! Dou\ brichete am luat [i
vreo patru pachete de ]`g\ri.” 

B\rbatul de l`ng\ mine `nchide
apoi telefonul [i `ncepe s\ tasteze din
nou. Are `n fa]\ un teanc de e ti chete
de la ]ig\ri Winston pe care le ia pe
r`nd [i, dup\ ce apas\ vigu ros c`te o
tast\ ridic\ degetul tacticos `n aer,
apoi apas\ cu aten]ie ur m\toarea li -
ter\ [i tot a[a. „Nu prea v\d s\ citesc
codurile ca lumea”, se scuz\ omul
tre cut de 30 de ani v\ z`nd c\ m\ uit
atent la ce face. „Nu-i lumin\ aicea”,
continu\ el schimo nosindu-[i fa]a
`ntr-un z`mbet care las\ s\ se vad\
vreo [ase din]i, prin tre pu]inii care i-au
mai r\mas. E o veioz\ chiar `n fa ]a
lui, la fel cum s`nt la fiecare birou, [i
aproape o r\stoarn\ de c`teva ori
ridic`nd de ge tul dup\ o ap\sare pe
taste, dar la biroul lui tot `ntuneric e.
La fel de bezn\-i `n toat\ casa trans-
format\ `n sal\ de Internet. Doar mo -
nitoarele-s luminate, la fel [i chi -
purile din fa]a lor. Numai rotofeiul
de la intrare-i ne gru de sup\rare, mai
negru poate dec`t atunci c`nd am
venit.

Mihai ANDREI

Oameni, laptopuri, cafea cu fri[-
c\ `n pahare `nalte. {i ca bo nus,
Internet wireless gratuit. |sta-i me -
niul pentru care las deo parte `n tu -
nericul obscur, v`j`itul ventilatoa -
relor [i strig\tele singurilor cinci ga-
meri, to]i b\ie]i, din VooDoo, prea
preocupa]i s\ tr`nteasc\ mouse-uri
pentru c\ n-au omor`t nu [tiu ce
monstru cu pene-n coad\.

C\ tot e inima ora[ului, Palas ul
e cel care-mi g\zduie[te `n con ti nua -
re expedi]ia. Pe marginile corido a -
relor, `n fiecare cafenea `n par te
s`nt c`]iva oameni care, `n loc de
vreun prieten, [i-au adus cu ei lap-
topul. Oricum pare mult mai ren ta -
bil [i mai la tot pasul de c`t In ter net
cafe-urile dup\ care trebuie s\ r\s -
cole[ti jum\tate de ora[ [i ale c\ror
scaune de birou te fac s\ te sim]i ca
[i cum ]i-ai face temele pen tru aca s\.
Ca s\ e vit aglome ra]ia din mall aleg
s\ merg la Moo Cafe, chiar `n fa]a
pa tinoarului, unde atmosfe ra pare
mai vesel\ [i mai li ni[  ti t\, iar c\  z\ tu-
rile patina to ri lor `n dul cesc gus tul
ca fe lei. „Un me niu [i parola de la
wireless, te rog”, `i spune A lex an -
dra chel ne ri]ei care p\ rea destul de
stre sat\, chiar da c\ localul nu clo -
cotea tocmai de lume.

Nici bine nu ne a[ez\m, c\ pri e -
tena mea m\ uime[te sco]`nd din
po[eta ei c`t o geant\ de ra fie un lap -
top mi cu] pe care-l des chi de re pe de,
pentru c\ `n c`te va se cunde dom ni -
[oara care ne servea s-a [i `ntors cu
parola. Pa rol\ pe
care cu sigu-
ran]\ o [tiu [i
ceilal]i doi ti -
neri, unul din
spatele ca na -
 pe lei noas-
tre [i altul
din col ]ul
ce l\ lalt al
` n  c \  p e r i i ,
care nu-[i iau
ochii de pe ma[in\riile

ca re le ]ineau com pa nie. 
Murmuratul care se aude din

spa te `mi atrage aten]ia s\ m\ `n -
torc. „A[a-i `n sesiune”, `mi spu ne
t` n\rul b\rbos care-[i avea masa `n
spatele nostru, c`nd m\ vede c\-mi
r\sucesc capul [i m\ uit lung la e -
cranul laptopului lui plin de nu me -
re [i tabele. „Poate da c\ era a[a greu
nu mai st\team am`n doi `ntr-o ca -
fe nea”, `i r\spund z`m bind. M\ `n -
torc la mas\ g`n din du-m\ c\, de fapt,
nu-i nevoie de c`t de wireless pen-
tru ca o ca fe nea s\ se transfor me `n
Internet cafe [i de aceea pe s\ lile
autentice au pus st\p`nire ga merii
cu pie lea de pe degete tocit\ de la
at`ta butonat. 

{i chiar dac\ ̀ i zic prietenei mele
s\ `nchid\ „laptop ul \la c\ [i a[a st\
degeaba”, ea `mi r\spunde c\ „p\i
pro fit [i eu c\ doar nu m\ cost\
nimic”. {i mai po]i savura [i o pr\ -
jitur\ l`n g\, f\ r\ nici un risc s\ te
`neci, pentru c\ prin cafenele auzi
`n jur\turi mai rar dec`t in s\lile de
internet [i jocuri. 

Iuliana LEONTI

~n G3 e lini[te deocamdat\. „Cea
mai mare g\l\gie e diminea]a”, du p\
cum `mi spun doi tineri cu ghioz da -
ne `n spate `n timp ce-l salut\ pe o -
perator [i coboar\ pe sc\rile Inter net
cafe-ului din Podu Ro[. Pe Luci, o -
peratorul de acolo `l [tiu `nc\ din li -
ceu, c`nd mai obi[nuiam s\ chiulim
de la sport [i veneam `mpreun\ cu co -
legii s\ juc\m Dota. Dup\ trei dru -

muri, operatorul deja `]i `nv\]a nick-
name-ul (n.r.: porecl\) [i te stri ga
dup\ el atunci c`nd ]i se termina tim-
pul. Pe majoritatea celor de aici, Luci
nu-i [tie dup\ pre nu me. „Noi apu c\m
s\ vedem cum se schim b\ fiecare ge -
nera]ie care trece pe aici”, `mi spune
amuzat acesta, po vestindu-mi cum
sin gurul lucru care s-a schimbat de
c`nd „m-au cap turat \ia din Copou”
s`nt perfor man]ele calculatoarelor,
pre ]u ri le r\m`n`nd la fel ca de pe
vremea mea. P`n\ [i scaunele au
r\mas la fel de roase, iar obiceiul de
a `njura pe oricine `ndr\zne[te s\ des -
chid\ u[a de la intrare, s-a p\strat.

La furat de fraguri
Dup\ ce dau doi lei [i m\ cazez

pe sta]ia 17, fac cuno[tin]\ cu Mihai,
care se st`njene[te pu]in imediat ce
apuc s\ observ c\ pe teamchat-ul s\u
coechiperii `l `njur\ `ntruna. „De di -
mi nea]\ numai echipe de rata]i frate.
Cum s\ zic\ c\ i-am furat fra gul
(n.r.: num\rul de adversari uci[i) c`nd
eu s`nt \la care le face jocul la b\ -
ie]i”, se scuz\ acesta `n timp ce eu
dau aprobator din cap. M\ in vi t\ [i
pe mine s\ intru `n Dota, si trec de
minitestul la care m\ supune Mihai
pentru a-mi  „determina ni ve l ul”. ~mi

recomand\ s\-mi aleg un caracter de
suport, „ca pentru `n ce p\tori”, pen-
tru ca el s\-[i ia un asa sin „[i s\ fa -
cem treab\”. Doar c\ mie nu-mi pla -
ce planul [i dau vina pe ger c`nd `mi
aleg [i eu tot un a sa sin. „~i clar frate.
Meciul \sta-i deja pierdut”, spune a -
cesta dezam\git, `ns\ nu la fel de su -
p\rat ca un b\iat din cealalt\ parte a
s\lii care strig\ dup\ operator. „Lu -
cian, uite ce co duri are sclavul \sta!
Mi-a dat cap prin cutie, ce Counter s\
mai joci cu din \[tia”. Dup\ ce ur m\ -
re[te ju c\ torul suspect dou\ minute,
Lucian d\ dreptate acuz\rii [i `i d\
ban (n.r.: in ter zicerea accesului pe
un anumit server) celui incriminat,
dup\ care r\spunde imediat chem\rii
unui pu[ti care nu [tie cum s\ intre
`ntr-un joc, amuz`ndu-l pe c`rcota[ul
din dreap ta sa. „Vezi c\ trebuie s\ dai
clic a co lo pe shut down [i ai intrat”.

C`t despre meciul nostru de Dota,
Mihai parc\ revine la via]\ o dat\ ce
fac [i al 16-lea frag, nickname-ul meu
inund`nd ecranul mo ni to ru lui. ~mpli -
nit c\ i-am ar\tat cum se joac\ m\
a[tept ca acesta s\-mi cear\ sfaturi [i
s\ r\m`n\ cu coada ̀ ntre pi cioare, ̀ ns\
exclam\ neimpresionat c\ „era [i
normal s\ rupi, doar mi-ai furat toate
fragurile”.

Iulian B~RZOI

Dac\ p`n\ acum ceva
timp [tiam de Internet

doar din net caffe-uri,
ast\zi avem telefoane
mai avansate dec`t erau
toate calculatoarele din
s\lile respective. Curio[i
s\ vedem ce a r\mas din
ele, am c\utat cu aten]ie
[i am descoperit c\ s-au
pitit bine prin ora[, doar
c\ acum nu mai s`nt
populare pentru discu -
]iile interminabile de pe
mIRC, ci se adreseaz\
mai mult gamerilor de
liceu, care fac economie
la m`ncare ca s\-[i
pl\teasc\ orele de
joac\. 

Poate-mi g\sesc un prieten pe Facebook

O can\ de 
megabi]i, v\ rog!

� `n fiecare cafenea s`nt
c`]iva oameni care, `n loc
de vreun prieten, [i-au
adus cu ei calculatorul

� nu z\ bove[te mult `n fa]a pozei c\ci cineva l-a
omor`t dincolo de e cran, tr\g`nd o `njur\tur\ scurt\

To]i vor s\ fie asasini
� se st`njene[te pu]in imediat ce apuc s\ observ c\ pe
teamchat-ul s\u coechiperii `l `njur\ `ntruna

Cafenele cu buton de restart

Bunc\rul din care 
izvor\[te Internetul

� doar monitoarele-s luminate, la fel [i chipurile din
fa]a lor � dup\ trei dru muri, operatorul deja `]i `nv\]a
nickname-ul, [i te striga dup\ el

„B\, care umbl\ cu coduri?”

Din polul opus
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S-a deschis robinetul cu bani

De anul acesta, conform noii stru c -
turi a Guvernului [i a Minis te ru lui
Educa]iei Na]ionale, coordonarea `n -
v\]\m`ntului superior, a cercet\rii [ti in -
]ifice [i a dezvolt\rii tehnologice in -
tr\ ̀ n responsabilitatea ministrului de-
legat Mihnea Costoiu. Cu vizita aces -
tuia la Ia[i de miercurea trecut\, 23
ianuarie, a prilejuit explicarea, `n ter-
meni generali, a c`torva dintre pla-

nurile ministerului pentru universi t\]i
`n acest an. Una dintre chestiunile des -
pre care ministrul a ]inut s\ le vor-
beasc\ reprezentan]ilor institu]iilor de
`nv\]\m`nt superior a fost finan ]a rea
proiectelor din POSDRU. 

Lu`nd `n considerare `nt`rzierile de
mai bine de un an `nregistrate la achi -
tarea cererilor de rambursare depuse
de universit\]i, ministrul a precizat c\

exist\ resurse pentru continuarea pro -
iectelor [i finalizarea acestora. „Am `n -
]eles c\ pentru cererile de rambur-
sare deja depuse, care `ns\ `nc\ nu s-
au verificat, pentru c\ exist\ o prob-
lem\ a Autorit\]ii de Management `n
ceea ce prive[te verificarea num\ ru lui
foarte mare de cereri, au prev\zut fon -
duri astfel `nc`t, odat\ ce vor fi veri  fi -
cate [i li se va da bun de plat\, vor fi
[i achitate. Tot din fonduri structu ra le,
ministrul spunea c\ e posibil s\ lan -
se ze o nou\ competi]ie pentru pro iec -
te de cercetare, g`ndit\ `n termeni mai
rezonabili, f\r\ at`t de multe proceduri
[i birocra]ie. Sper\m s\ se rezolve m\ -
car c`teva aspecte, pentru c\ urmeaz\
s\ vin\ auditul Comisiei Europene `n
februarie”, a declarat prof. univ. dr. Va -
sile I[an, rector al Universit\]ii „A lex -
andru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i. 

Bani pentru noii 
doctoranzi

Una dintre problemele pe care de -
blocarea fondurilor structurale din par -
tea Uniunii Europene le-ar rezolva ar
fi cea a burselor doctorale, studen]ii
din cel de-al treilea ciclu de `n v\ ]\ m`nt
superior primind `n ultimul an burse
din resursele proprii ale universi t\ ]i lor
sau din ̀ mprumuturi bancare f\cute de
acestea. „~n cazul burselor doctorale
vorbim despre bursele finan]ate prin
POSDRU, contractate de universit\]i

p`n\ acum, care au proble me -
le binecunoscute, `n t`rzierea
ramburs\rilor fiind una. Unii
dintre ace[ti studen]i au pri mit
burse integrale, `n func ]ie de
cum s-a reu[it utilizarea re -
surselor proprii sau cele pro-
venind din `mprumuturi”, a
ex plicat prof. univ. dr. Va si -
le V`ntu, rector al Univer si -
t\ ]ii de {tiin]e A gri cole [i
Me dicin\ Veterinar\ „Ion
Io nes cu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i. Acesta a precizat c\
`n urma dis cursului cu minis -
trul s-ar putea g\si o solu]ie
pentru a cre[te inclusiv bur -
se le studen]ilor de la doctorat
din anii I [i al II-lea, de 734
de lei. „Pentru cei ̀ nscri[i ̀ n-
cep`nd cu 2011, ministrul a
spus c\ exist\ un fond prin
care s-ar putea majora aceste
burse, urm`nd s\ se mai des -
chid\, `n decursul lunii ur m\-
toare, un cont de aplica]ii pen-
tru pro iec te structurale post-
docto ra le [i doctorale. Pro ba -
 bil c\ acestea vor fi valabile
pentru cei care se vor `nscrie
de acum `nainte. Astfel, da c\
vor fi aprobate aceste pro iec-
te se poate ajunge la bur se
chiar de 2200 de lei, dup\ pro-
pu nerea ministrului Costo iu.”

Exist\ `ns\ [i institu]ii de
`nv\]\m`nt superior care au
reu[it s\ achite bursele doc-
toranzilor la timp, integral, din
resurse proprii. ~n cazul aces-
tora, se mai pune doar pro -
blema ma jor\rii acestora
pen tru doctoranzii din primii
doi ani de studiu. „S-a discu-

tat des pre proiectele care se vor lan -
sa sau care se afl\ `n curs de des f\ -
[urare `n universi t\]i. Cum proiectele
de dez vol ta re ale U niversit\]ii de Me-
di cin\ [i Far macie «Grigore T. Po -
pa» (UMF) beneficia z\ de resurse
proprii, din bugetul uni versit\]ii, sin-
gura ches tiune pe care ne-o dorim
es te s\ nu ne fie blocate planu ri le de
la minister `n vreun fel, iar noi s\ le
ducem la bun sf`r[it”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile Ast\ r\s toae, rector
al UMF.

Printre obiectivele universit\]ilor
ie[ene se num\r\ [i finalizarea c` tor va
dintre proiectele de investi]ii, cele ami -
ntite `n discu]ia cu ministrul delegat
fiind legate de reabilitarea c\minelor
studen]e[ti. „S-a pus problema acor d\ -
rii de fonduri suficiente pentru ter-
minarea lu cr\ ri lor la c\minul A5 din
Campusul A gro nomiei sau la sediul
de industrie alimentar\ pentru spe-
cializarea Teh no logia prelucr\rii pro -
duselor agricole [i a altor proiecte de
reabilitare a unor spa]ii apar]in`nd
universit\]ii”, a precizat prof. univ. dr.
Vasile V`ntu.

Totodat\, membrii UNSR care s-au
`nt`lnit cu ministrul s\pt\m`na trecu t\
au amintit de proiectul de renovare a
C\minului T6, din Campusul „Tu -
dor Vladimirescu”, `n cazul c\ruia
lucr\rile `ncepute `n 2008 nu au mai
fost `ncheiate. „Deocamdat\, `ns\, s-a
stabilit, `n principiu, c\ se va reface
ari pa lung\ a C\minului T6, dar aceas -
ta ar fi doar o m\sura rapid\, de ur gen -
]\, s\ spunem, pentru c\ o decizie spre
repararea total\ a c\minelor nu s-a pu -
tut lua `nc\”, a declarat Ciprian Vasi,
pre[edintele Ligii Studen]ilor de la
Mecanic\ (LSM) de la Uni ver si ta -
tea Tehnic\ „Gh. Asachi”. Un alt plan
de reabilitare, care poate r\m`ne deo-
camdat\ la stadiul de proiect, este cel
al renov\rii Corpului A al TUIA{I.
„S-a discutat [i despre situa]ia Cor-
pu lui A, unde condi]iile de studiu s`nt
destul de proaste acum. Oricum reno -
varea acestuia ar ajunge la cheltuie li
de peste 40 de milioane de lei, deci e
mai complicat, dar va fi luat\ `n vi zor
posibilitatea unui proiect `n partene-
riat cu Ministerul Culturii”, a decla -
rat Marian Petrariu, prim-vice pre -
[e dinte al UNSR.

Acesta a men]ionat c\, `n urma
`ntrunirii cu ministrul Mihnea Cos -
to iu, studen]ii se pot a[tepta la o m\ -
rire a burselor pentru celelalte dou\
cicluri, licen]\ [i masterat. „Dum nea -
lui ne-a comunicat c\ majorarea bu -
ge tului pentru Educa]ie va influen]a
automat [i bursele studen]e[ti, a[tep -
t`n du-se la un plus de 1% fa]\ de
anul trecut. De asemenea, dac\ bur se -
le doctorale vor fi trecute integral pe
direc]ia finan]\rii prin POSDRU,

banii aloca]i burselor din fonduri bu -
getare vor putea fi redistribui]i, chiar
c\tre cheltuielile suplimentare ale doc -
toranzilor, precum deplas\ri la con-
ferin]e, utilit\]i sau publicarea `n re -
vis te de specialitate”, a ad\ugat prim-
vicepre[edintele UNSR.

~ncurajarea Statutului
Studentului

Reprezentan]ii studen]ilor au
explicat [i faptul c\ noul ministru de -
legat pentru `nv\]\m`nt superior, cer -
ce tare [tiin]ific\ [i devoltare tehno-
logic\ sus]ine aprobarea `n toate uni-
versit\]ile a Statutului Studentului,
cu toate deciziile acestuia. „Asta `n -
seamn\ inclusiv punctul referitor la
creditele pentru voluntariat [i prac-
tic\ `n timpul facult\]ii. UNSR va `n -
tocmi un regulament de acordare a
aces tor credite [i `l vom propune la
minister [i universit\]ile din ]ar\. De
comun acord, vrem s\ reu[im ca de
la `nceputul anului viitor s\ func ]io ne -
ze [i aceast\ chestiune. Ac]iunile de
voluntariat vor fi recunoscute [i r\s -
pl\ tite, f\r\ a fi influen]at\ programa
fiec\rei facult\]i, acestea fiind doar ad\ -
ugate celor existente deja. Va fi impor -
tant pentru studen]ii care vor s\ stu di e -
ze `n afara ]\rii, pentru c\ acolo se
pu ne mai mult accent pe voluntariat,
dar [i cei care vor s\ se angajeze”, a
explicat Marian Petrariu. Aceast\ ini -
]iativ\ a studen]ilor a fost `ncurajat\
de c\tre ministrul Mihnea Costoiu,
ea fiind v\zut\ drept important\ pen-
tru tinerii care vor s\ continue studiile
la un moment dat `n afara ]\rii, dar [i
pentru sprijinirea `ncadr\rii pe pia]a
muncii. „A fost o ini]iativ\ din partea
tuturor ligilor. Noi am ridicat proble-
ma pentru c\ avem deja `n desf\[u ra re
un astfel de proiect de voluntariat [i
activit\]i practice, doar c\ modul prin
care o s\ le aplic\m va «afecta» toate
ligile din UNSR”, a mai ad\ugat pre -
[e dintele LSM.

Multe dintre problemele ridicate
de studen]i, rectori [i chiar de minis -
trul Mihnea Costoiu exist\ `n uni-
versit\]ile ie[ene de ani buni. La `n t`l -
nirea de s\pt\m`na trecut\ singurul lu -
cru care s-a spus cu certitudine este
acela[i care se aude de fiecare dat\:
faptul c\ se vor c\uta `n continuare
so lu]ii. De[i ministrul a p\rut deschis
la propunerile noi ale studen]ilor [i la
rezolvarea neajunsurilor din campu -
suri, reprezentan]ii institu]iilor de `n -
v\ ]\m`nt superior nu vor putea s\ le
promit\ tinerilor nimic p`n\ nu vor
avea siguran]a unui buget suficient de
mare `nc`t s\ acopere [i vechile da to-
rii [i noile cheltuieli. 

Anca TOMA

La Ia[i, ministrul Educa]iei 
a reaprins promisiuni 

~nt`lnirea de s\pt\m`na trecut\ a ministrului delegat
pentru `nv\]\m`nt superior, cercetare [tiin]ific\ [i dez-

voltare tehnologic\, Mihnea Costoiu, cu rectorii uni-
versit\]ilor ie[ene de stat [i c`]iva dintre reprezentan]ii
studen]ilor, a pus `n fa]a mediului academic ie[ean o
oglind\. Conduc\torii institu]iilor de `nv\]\m`nt superi-
or spun c\ au adus `n discu]ie „probleme binecunos-
cute”, cum ar fi rambursarea `nt`rziat\ a fondurilor
din Programul Opera]ional Sectorial pentru Dezvolta -
rea Resurselor Umane (POSDRU), sau bursele mici ale
doctoranzilor. C`t despre proiectele de investi]ii lansate
de ani buni, creditele oferite studen]ilor pentru prac-
tic\ [i voluntariat sau aplicarea statutului studentului,
universit\]ile [i tinerii ie[eni au primit deocamdat\
solu]ii doar pe h`rtie. 

Studen]ilor le s`nt ascultate propunerile 

� s-au pus `n discu]ie mai multe probleme, printre care [i renovarea corpurilor 
universit\]ilor [i cre[terea burselor doctoranzilor
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Culmea suferin]ei

Pe Ion `l ]ine ceva dup\ cap. Le nu -
]a `i spune s\ ia o pastil\, c\ are ea
prin baie, `ntr-o pung\ cu leacuri, o
dof torie f\r`mat\, da’ bun\. El `i zice

c\ nu-i a[a cum bodog\ne[te ea, c\ du -
rerea lui e de judecat\, nu de sc\ f`r li e.
Lenu]a nu-n]elege [i-l `njur\. Pe ea
n-a `ntrebat-o azi nimeni dac-o us tu r\
m`inile cr\pate, dac\ i-a trecut vreun a -
mar din cele de ieri ori dac\ ograda
i-a s\dit `n suflet alt\ durere. Fiindc\
Ion e singurul care-ar putea s-o-n tre -
be [i el are alt bai acu’. 

Dac\ pe Lenu]a o ard buricele de -
getelor uscate de clor, de v`nt [i de c`r -
pe r\p\noase, Ion `i morm\ie s\ le
frece cu unguent din acela g\lbui, un -
 suros, cu iz de naftalin\ adus de el din
t`rg. {i muierea `i spune-n r\stimpuri
c\ suferin]a ei trece de toate r`ndurile
de piele, se tope[te ̀ n mu[chi [i de-a co -
lo roade ca o sare acr\ p`n\ la inim\,
un de-i forfote[te s`ngele rece [i-o-n ]ea -
p\ ca-n ochi. Nu `n]elege b\rbatul. Pe

el `l doare dup\ cap.
{i pruncul lor pl`nge de golul sto -

ma cului, m`nc`ndu-le-n schimb a m`n -
durora s\n\tatea.

O Lenu]\, un Ion [i-un copil, u -
nu’ cu inima co[covit\ ca un trunchi
de stejar mort, unu’ cu g`ndurile ̀ m pu[ -
cate `n moalele capului, unu’ cu-n h\u
`n burt\. Unu’ icne[te, unu’ geme. Unu’
ar urla, unu’ ar izbi, altu’ ar m`nca.
Pri mul mai tare, al doilea mai r\u, ul -
timul mai mult. Muierea mai mereu,
b\rbatul mai rar, pruncul mai bine.
To]i se-ncovoaie de propria piatr\ de
moar\ [i fiecare [tie s-o-mping\ mai
anapoda dec`t cel\lalt, nu cumva s\
le par\ unul altuia mai u[or. {i c`nd
dau drumul la televizor, la radio ori la
poart\, s\ intre po[ta[ul cu gazeta, mi -
lioane de Lenu]e, de Ioni [i de copii
url\, gem [i icnesc. {i cea mai mare du  -
rere din lume e-a fiec\ruia [i-a tuturor
deodat\. 

Anca TOMA

De ce s-a f\cut musca elefant?

„Mor de draci, fat\!”, geme colega
ta, ascunz`nd o lacrim\ pe sub pleoa -
p\ [i sc\p`nd un tremur `n voce dup\
o spovedanie spus\ `ntr-o suflare, ca
la biseric\, cu tot catastihul de proble -
me care au n\v\lit-o. Iar tu nu vezi de  -
c`t pielea ei de pe nas care, spre deo se -
bire de a ta, nu se exfoliaz\. Are din -
]ii din fa]\ cam str`mbi, dar nu mai
str`mbi ca ai t\i. Te g`nde[ti c\ nu prea
a avut greut\]i `n via]\ [i niciodat\ nu
a suferit din dragoste. Cu toate c\ nu
prea d\ pe la facultate are rezultate bu  -
ne, o fi mai de[teapt\ ca ceilal]i, o fi
vreo rud\ cu vreun profesor...

Nu ai nici m\car timp de invidie
pentru c\ tu, din nou spre deosebire de
ea, deja ai murit de draci. {i f\r\ de
draci, cu at`t mai r\u. Dac\ nu e[ti
nervos `nseamn\ c\ nu se `nt`mpl\ ni -
mic. {i dac\ nu se `nt`mpl\ nimic `n -
seamn\ c\ via]a trece pe al\turi [i
tim pul se irose[te `n zadar [i `]i apar
[i mai mul]i draci. O mai ai [i pe ma -
ma care te sun\ s\-]i spun\ c\ un
unchi de al t\u urmeaz\ s\ fac\ un tra -
tament costisitor, dar nu mai costisi-
tor dec`t cel al tat\lui t\u. „E mai
greu la noi”, `]i suspin\ ea `n receptor
`nainte s\-]i `nchid\. ~n tramvai, `n
spatele t\u, o voce de b\rbat `n jur\ de
mam\ pentru c\ are o restan]\, a micul
s\u i se laud\ c\ are dou\ [i ur meaz\ a

treia. Un fel de sus]inere prie teneasc\.
Maratonul se desf\[oar\ pe toate

str\ zile ora[ului, zilnic. Cei care r\ m`n
`n urm\ [i `[i v\d de via]\,  al]ii care
se dau b\tu]i pe la jum\tate de drum,
iar `n vin g\torii se bucur\ m`hnindu-se
pen tru c\, oficial, s`nt recunoscu]i oa -
me nii cu cele mai grave probleme.

De ce nu se face elefantul musc\?

Daniela VORTOLOMEI ~n afar\ de doi g`ndaci care se
ca ]\r\ u[or spre tavan, holul e pus -
tiu, nici o alt\ urm\ de via]\ nu pare
s\ mai treac\ pe-acolo la acea or\.
Afar\ doar un c`ine mai face din noap -
te zi, sco]`nd c`te un l\trat amor]it la
luna clar\. Deodat\ se apropie, t` r`n -
du-[i cu greu picioarele p`n\ la pri ma
treapt\ a sc\rii, dup\ ce `l trezise din
somn pe portar s\-i deschid\ u[a de
la c\min. Uit`nd p`n\ [i s\-i mul ]u -
measc\, urc\ ̀ ncet p`n\ la primul etaj.
~n drum `ntr-acolo mai `njur\ de vreo
trei ori, de c`te ori se lovise cu v`rful
pi cio ru lui de v`rful treptei. 

Pe prima o scap\ u[or, f\r\ prea
mul  t\ g\l\gie, dar pe ultima o scap\ a-
t`t de tare `nc`t reu[e[te s\ scoale stu-
den]ii din prima camera. Alarma]i,
ace[tia ies repede s\ vad\ ce se `n t`m -
pl\, dar c`nd `l v\d pe b\iat merg`nd
cu c`te un pas cl\tinat, dau u[or din cap
[i, cu c`te o vorb\ slobod\, tr`n tesc u -

[a `n spatele lui. El `ns\ parc\ nici
nu-i aude [i-[i continu\ lungul drum
spre patul s\u. ~ncearc\ s\ ni me reas -
c\ `ncuietoarea, dar parc\ nu [tie `n
care din ele s\ bage cheia, `n cea de
sus, jos, din dreapta. Nimic  nu-i iese,
p`n\ c`nd cineva din interior `i d\ dru -
mul `n\untru. „Ce faci at`ta g\l\gie
Mi rele? Lumea `ncearc\ s\ doarm\”,
`l `ntreab\ colegul s\u de camer\, pe
l`ng\ care trece f\r\ s\-l priveasc\ [i
se arunc\ pe prima per n\ pe care o
mai vede. 

Adoarme u[or, dar f\r\ s\ uite c\
mai trebuie s\ [i viseze, altfel cum ar
putea s\ treac\ peste acea zi? M\car
g`ndul c\ m`ine ceva se poate schim-
ba, c\ nu va mai fi la fel, poate m`ine
se va al\tura [i el celor care au reu[it
s\-[i ridice capul din marea de gu -
noaie `n care sim]eau c\ se `neac\. 

Paul ANDRICI

Taci, Lenu]\, nu pl`nge, Ioane!
� to]i se-ncovoaie de propria piatr\ de moar\ [i fiecare
[tie s-o-mping\ c`t mai anapoda 

Maraton de ciud\

Scandal `n co[ul de gunoi

Vasile lucreaz\ `n pres\, la ti po-
grafie. C`nd ma[ina care num\r\ zia -
rele [i le `mpacheteaz\ scuip\ balo-
turile afar\, el le ia [i le stivuie[te.
Le a[az\ mereu cu cotorul `n afar\
[i dac\ vede vreun pachet bo]it `l pu -
ne deoparte ca s\-l bibileasc\ mai
t`rziu. Vasile lucreaz\ `n pres\, a[a
le spune prietenilor. De la o bucat\ de
vreme, pluseaz\, le spune direct c\
e jurnalist. A v\zut c\ asta `i face s\
tac\, nu-l mai `ntreb\ nimeni ce per -
spective de viitor are, dac\ nu `i e

ru[ine [i de ce st\ `n chirie. A v\zut
c\ lumea ̀ l ocole[te pe strad\, cu pri -
virile `n p\m`nt [i c\ `l mai roag\
s\-[i dea cu p\rerea despre toate pros -
tiile, de la sf`r[itul lumii p`n\ la scum -
pirea p`inii.

{i, ̀ ncet-`ncet, Vasile a ajuns s\ se
cread\ jurnalist. A citit mai mult\ pre -
s\, [i-a deschis un blog, a `nceput s\
poarte maiouri [i s\ se filmeze f\ c`nd
revista presei dup\ ce se `ntorcea de
la munc\. Iar la munc\ a `nceput s\
prind\ curaj. A intrat `n sindicat, a
pro  pus schimbarea locului de de po -
zitare a ziarelor, din partea dreapt\ a

halei `n partea st`ng\ [i a militat pen -
tru ca publica]iile s\ fie `mpache tate
c`te 120 de buc\]i [i nu 100 ca p`n\
acum, pentru a fi mai compac te. Pe
scurt, Vasile a `nceput s\ lup te pen-
tru schimbarea lumii din ju rul s\u.

~ns\ `ntr-o zi, la tipografie, s-a
schimbat h`rtia bun\ pe care se ti p\ -
reau ziarele cu una proast\, dar mult
mai ieftin\. Vasile atunci [i-a um flat
pieptul [i [i-a dat demisia. A spus c\
mai degrab\ pleac\ ]in`ndu-[i frun-
tea sus dec`t s\ se [tie despre el c\

i-a fost b\gat\ pe g`t de c\tre con-
du cere o alt\ h`rtie. S-a sim]it cenzu -
rat. Cum poate el s\ mai pun\ pa -
che tele cotor la cotor c`nd h`rtia e
moa le, se blege[te [i arat\ de parc\ a
c\lcat-o trenul? A[a c\ a plecat. {i,
uit`ndu-se la colegii lui care au r\ -
mas, le-a strigat dispre]uitor. „Nu mai
copacii mor `n picioare”. Vasile `n -
s\ a uitat c\ zi de zi, noapte de noap -
te, `ntindea copacii `n pachete mici,
acoperite de tu[, `ntr-o hal\ uitat\ de
lume.

C\t\lin HOPULELE

Numai copacii
mor `n picioare

� a spus c\ mai degrab\ pleac\ ]in`nd fruntea sus

� nu ai nici m\car timp de invidie pentru c\ tu, spre
deosebire de ea, deja ai murit de draci

� nimic nu-i iese, p`n\ c`nd cineva din interior `i d\
dru mul `n\untru

„E timpul s\ te calmezi pîn\
nu te pierzi definitiv”, î[i spune
{erban sorbind din cana cu cafea
în dou\ cu ap\. Îns\ mirosul de
whiskey [i de repro[ din mintea lui
stricat\ sînt mai puternice decît
aburii b\uturii din fa]a lui. Su ne -
tul sticlei trîntite de u[\ înc\ îi mu -
tileaz\ jum\tate din sim]uri. E ca
o feti]\ care st\ lîng\ o vaz\ spart\
[i nu [tie cum s-o lipeasc\. Scîntei
de ner\bdare îi sclipesc înaintea o  -
chilor. Ner\bdare mobilat\ de-o i -
lu zie care e doar pe retina lui, [i-i
zgîrie verdele proasp\t din ochi.
Sin gur în propria-i durere, î[i în -
cle[ teaz\ din]ii de ghea]\ în a[ tep -
tarea care îi macin\ tr\irile. Sin -
gur în propria-i cenu[\ crede c\-i
nebun pentru c\ vrea fericire.

Nu vrea s\-[i mai bea cafeaua
în frig. Închis în el f\r\ chei, se cre -
de mai problematic decît o carte
de matematic\. Dac\ ar putea [i-ar
face un tatuaj peste cicatricea din
sufletul plin de amintiri cu gust
in tens de grea]\. Poate timpul roa -
de tot. Dar e un tot cu o marj\ de e -
roare. Tu[e[te fumul care-i frige
gî tul. St\ cu ochii [i m`inile pe re -
ceptor de o or\ [i refuz\ s\-l lase de -
oparte. În mintea lui e o ha ra ba -
bur\ care-l sugrum\. Î[i imagi nea -
z\ c\ îi explodeaz\ confetti dea su -
pra capului, c\ lumina se stinge [i
de dup\ u[\ o lumînare a[teapt\ s\
fie stins\, iar în locul ei s\ se a prin -
d\ o dorin]\. Dar el [tie deja cum
a început [i cum o s\ se termi ne.

A împlinit 24 de ani, mai sunt
dou\ minute pîn\ la miezul nop -
]ii, iar tat\l lui nu i-a dat m\car un
telefon.

Iuliana LEONTI

Oamenii caut\ mo ti -
ve s\ cread\ c\

poart\, pe r`nd, cea
mai mare greutate din
lume [i fiecare se simte
`ndrept\]it s\-[i strige
durerea cu voce tare. ~n -
chi[i, ca-ntr-o be]ie, `n
g`ndul c\ purt\m cel mai
ur`t blestem, nu ne mai
doare capul nici de ca -
pra vecinului. Oricum a
noastr\ e mai bolnav\.

� „e mai greu la noi”, `]i suspin\ `n telefon � crede c\
e nebun pentru c\ vrea fericire � pe ea n-a `ntrebat-o
ast\zi nimeni dac-o us tu r\ m`inile

Capcan\ cu
dou\ fe]e

Dac\ nu e[ti nervos `nseamn\
c\ nu se `nt`mpl\ ni mic

Vasile este angajat `n „pres\”
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� `nchis `n el, se cre de
mai proble matic decît o
carte de matematic\

PPee   cc iinnee  ddooaarre cel mai tare 
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~n ritmul adun\rilor ad-hoc 

~n prima linie a batalionului este
fan fara militar\. Bleumarinul costu me -
lor se amestec\ ̀ n cenu[iul str\zii L\ -
pu[neanu, picurat\ ici [i colo cu
stropi de lumin\ arunca]i dinspre Mu -
zeul Unirii. „Uite-i, vin, vin!”, se aude
o voce de copil dinspre unul din gru -
purile formate de-a lungul str\zii. Lu-
pii Negri vin, cu tor]ele de-un crem
des chis, la fel ca `mbr\c\mintea lor `n
culori de camuflaj, pe care este ins crip -
]ionat, `n dreptul inimii, „Rom=nia”,
iar `n partea dreapt\, cu litere negre le
este cusut numele. Militarii Bata lio -
nului 151 Infanterie din Ia[i, flanca -
]i de oamenii aduna]i s\ defileze al\ turi
de ei p`n\ la Palatul Culturii, a[ teap -
t\ semnalul de pornire ̀ ntr-o for ma ]ie
de-o precizie geometric\. 

Leg\m`nt de dou\ ori
De la balconul Muzeului, Ale -

xan dru Ioan Cuza `[i depune ju r\ -
m`n tul ̀ n fa]a mul]imii. „Jur c\ ̀ n toa -
t\ domnia mea voi priveghea la res pec -
tarea legilor pentru toti si ̀ n toate!”, r\ -
sun\ vocea unui t`n\r, care pentru o zi
este domnitor. „A[a s\-mi ajute Dum -
nezeu!”, iar fanfara `ncepe a le c`nta
ba talioanelor s\ treac\ Carpa]ii,
pornind cu alaiul de tor]e `nspre Pia -
]a Unirii, urm\rit de chipuri de toa te
v`rstele. „Vai, ce repede merg, o s\ `i
pierdem. Stai s\ vezi c\ merg p`n\
aco lo [i se `ntorc”, `[i spun c`]iva, dez -
lipindu-se din grup. ~n dreptul lor,
merg`nd la bra], doi b\tr`ni rememo -
rea z\ festivit\]ile de anul trecut. ~ntr-un
ora[ cu o asemenea istorie, „e frumos
c\ s`nt a[a defil\ri `n fiecare an, e mai
special”, doar [i la Ia[i a fost Unire, nu
numai la Bucure[ti. P\[esc nici prea
gr\bit, nici prea ̀ ncet, at`t c`t s\ nu piar -
d\ din vedere tor]ele, de[i [tiu c\ se vor
opri la Palat. ~[i zic c\ le place e co ul
fanfarei care aproape a ajuns la ca -
p\ tul str\zii [i stelele c\z\toare care lu -
mineaz\ bulevardul `nc\ din decem-
brie. 

De fapt, privirile tuturor au aban -
donat pentru un moment f\cliile ba ta -
lionului, p`lp`irile de culori fur`ndu-le
ochii. ~ns\ cei doi nu se opresc nici
c`nd trec prin dreptul primarului ̀ n con -
jurat oamenii care se poticnesc ̀ ntr-un
paravan de blitz-uri. „Ia s\ vedem ce
parlamentari mai s`nt” [i, pe r`nd,
plu tonul se sparge, pornind din centru
`n toate direc]iile, ca un mu[uroi c\l cat
de bocancul unui soldat. 

La Casa Dosoftei fanfara amu ]e[ -
te, iar tor]ele se sting pe r`nd, `n zum -
zet de ma[ini [i sub ecoul unui mi -
cro fon. Fotografia de epoc\ e rupt\ `n
dou\ [i `n loc se deruleaz\ filmul co -
ti dian al unui ora[ zgomotos, `n mij lo -
cul c\ruia oamenii s`nt aduna]i pe str\zi
`n numele unei s\rb\tori. ~napoi, pe
drumul unde s-a c`ntat unire, izul is to -
ric se risipe[te la fel ca fumul ridicat
dea supra f\cliilor, l\s`nd strada L\ pu[ -
neanu mut\. Doar vocea unui copil se
aprinde ca un lic\r. „Tati, de ce nu e ce -
rul albastru?” „Pentru c\ e ̀ nno urat”.

C\t\lina DOBROVICEANU

„- D\-mi un leu, am `nghe]at [i vreu
ceai...

- N-am, nu vezi c\ [i eu ̀ nghe] ̀ n s\ -
r\cie?

- Atunci d\-mi o ]igar\...nu fu me zi?
P\cat...”, `mi zice un boschetar as cuns
sub un palton cu vreo dou\ m\ rimi mai
mare [i uns de str\zile Ia[u lui. Mai poar -
t\ o c\ciul\ care a fost c`ndva ro [ie, iar du -
p\ ce pronun]\ acel „p\ cat...”, ae rul din -
tre mine [i el, care mirosea odi nioar\ a
ou\ alterate, acum aduce a spirt. De za m\ -
git, acesta m\ las\, [terg`ndu-se cu ume -
rii de mul]ime.

E nou\ diminea]a [i `n Pia]a Uni rii
s`nt minus dou\ grade Celsius. Pe l`n g\
grilajul ce ̀ ngr\de[te locurile pe unde vor
c\lca oficialit\]ile s-au adunat pensio na -
rii, iar printre c\ciulele lor din blan\ de
oa ie mai r\sare c`te o fa]\ t`n\r\. ~n

cele mai multe cazuri s`nt jurnali[tii ca -
re se preg\tesc de emisiile care ur mea z\.

Roata lui Sorin Pisicu’
De pe scen\ se aude o voce r\ gu [i t\

care salut\ Ia[ul [i o prezint\ pe Lau ra
Lavric, iar concertul `ncepe cu „o hor\
d-aceia moldoveneasc\”, strig\ c`n t\ rea -
]a. ~ns\ oamenii stau ̀ n]epeni]i cu pi cioa -
rele de pia]a pavat\, fiecare `ntorc`nd din
c`nd ̀ n c`nd capul spre cei din spate, aco -
perindu-i cu o privire p\trunz\toare, de
par c\ i-ar num\ra ca pe ni[te boboci. A -
tunci c`nd frigul `ncepe s\ sfredeleasc\
oasele, patru femei trecute deja [i de ti ne -
re]ea a doua `ncep a `nv`rti o hor\.

Cea mai s\lt\rea]\ dintre ele poart\ ̀ n
picioare opinci modernizate, cu talp\ [i
blan\ pe dinafar\, iar sub cojoc joac\
`n culori o fust\ ornamentat\ ̀ n stil au ten -

tic, rom=nesc. Interpre]ii de pe scen\ se
schimb\ prelu`nd [tafeta spiritului folclo -
ric unul de la altul, iar c`nd se anun]\ ie-
[irea lui Petric\ M=]u Stoian, o pu[ toai -
c\ scund\, ̀ mbr\cat\ s\r\c\cios [i de zor-
donat `ncepe s\ bat\ din palme [i s\ sa r\
`n sus exclam`nd „Sorin Pisicu’! Sorin
Pisicu’!” Prietena ei de al\turi `ncepe s\
r` d\ obraznic, `n hohote, iar aceasta cu
un z`mbet t`mp `i r\spunde: „fat\, mie
`mi place Sorin Pisicu’!”~n cele din ur -
m\, am bele se prind `n roata horii.

Cercul cre[te, femeia care poart\ fus -
t\ na]ional\ ̀ [i las\ cojocul, iar ̀ ntre timp,
vin ̀ ncolona]i spre Pia]\ oficialit\]ile Ia -

[u lui. Un b\rbat cam de vreo 30 de ani,
`mbr\cat la patru ace, `n pantofi de cati -
fea [i sacou cu nasturi auri]i comen tea z\
lu`ndu-i `n batjocur\. „|[tia din spate `s
consilieri, uite c`t de ridicol arat\,
huo..consilieri...ni[te ]\rani, iobagi, noi
tot a[a mergeam, ̀ i luam s\ mearg\ ̀ n spa -
tele nostru”, zice acesta m`ndru ami cu -
lui s\u din dreapta. 

~n pia]\ r\sun\ solemn c`ntecele pa -
triotice [i hora deja mare ̀ [i ̀ ncetine[te rit-
mul. Dup\ ce melodia se termin\ [i se tre -
ce la partea oficial\, boschetarul cu c\ ciu -
la c`ndva ro[ie se clatin\ prin mul]ime
con tinu`nd s\ b`lb`ie ame]it cele trei cu -
vinte „noi s`ntem rom=ni”.

Daniela VORTOLOMEI

~n spatele zidului de oameni de pe
L\ pu[neanu s-a a[ezat [i tanti Maria „s\
serveasc\ cu vecinele un p\h\rel de vin
fiert”. E `mbr\cat\ cu o hain\ lung\ din
bla n\ ro[cat\, iar la g`t are un fular lung
[i lat, str`ns peste b\rbie. Este de cinci
ani la pensie, iar de atunci vine la toate
eve nimentele din Pia]a Unirii. „Mai ies
[i eu din apartament. B\rbat n-am, co piii
mi-s pleca]i. N-am ce s\ fac altceva.” R` -
de apoi tare, for]at, [i se `ntoarce spre ce-
le trei vecine ale ei, dar ele schi]eaz\ doar
un z`mbet [i sufl\ for]at pe n\ri a sic tir.

C`]iva pa[i mai `n fa]\, un b\rbat de
p`n\-n patruzeci de ani se leag\n\ de pe un
picior pe altul. Saco[a din p`nz\ mov pe
care o ]ine `n m`n\ e goal\, dar la fie ca re
un duire a corpului aceasta se love[te de
pi cior ca un pendul care-i aminte[te de ce
a venit. Acas\-l a[teapt\ trei copii, iar cel
mai mic abia a-mplinit doi ani. Vor be[ te
gr\bit, dar `n [oapt\, iar `nainte s\ spu n\
ceva se uit\ dac\ cei de l`ng\ el `i dau
aten]ie. Suspin\ apoi lung, se opre[te din
leg\nat [i caut\ din ochi gardienii care
]in coada ̀ n loc. „Parc\ de copii aveam eu
nevoie! Da-s ai mei. ~i cresc cum pot, cu
o poman\ de aici, cu una de-acolo.” 

~[i pleac\ ochii [i apoi se uit\ timid `n
dreap ta, s\ vad\ dac\ privirile celor din
r`nd cu el `l mustr\, dar nimeni nu-l mai

ur m\ re[ te. S-a dat drumul la alt grup de
oameni spre cazanele cu fasole [i c`r na]i.

O farfurie `n doi
Mai sus de corturile cu bucate, aproa-

pe ghemuit, un b\tr`n `[i m\n`nc\ po ma -
na primit\. Lui mo[ Ion `i tremur\ m` na
`n care are o bucat\ de colac ca o ml\ di -
]\ b\tut\ de v`nt. A venit s\ ia o por ]ie de
fasole pentru el [i „bab\” tocmai din Ale -
xandru. „Nu ne ajung spur c\ ciu ni le as -
tea de bani dec`t de p`ine cu magiun.” Dar
[i alea s`nt pe s\turate doar c`nd iau pen -
sia. E prima mas\ pe care o ia de ieri de la
amiaz\, iar dintre cele c`teva linguri de fa -
sole ̀ ntre care se v\d [i buc\]i mici de c`r -
na]i, jum\tate trebuie s\ duc\ [i aca s\.
„Baba”, cum `i spune mo[ Ion, nu mai
poa  te merge. Mai iese din cas\ vara, dar
[i atunci c`t s\ vad\ parcul din spatele
blo curilor. Acum nu a putut veni [i ea s\
m\ n`nce. 

B\tr`nul mai `nmoaie o bucat\ de
co  lac ̀ n caserola ̀ n care [i-a primit po ma -
 na. M\n`nc\ `n poal\, st`nd pe o treapt\
re  ce din beton de la intrarea unui maga -
zin. Fa  ]a lui e alb\, palid\, iar ro[ea]a din
o braji i-a fost ̀ nlocuit\ de vene ce bat spre
negru, gata s\ ias\ de sub pie lea sub ]i re.
Mai `ntinde o dat\ `n sosul l\ sat de fa so -
le, apoi `nchide capacul. ~[i d\ apoi c\ -
ciu la de miel din cap [i-[i face cru ce, ̀ n  -
g`n`nd ap\sat [i cuvios „bogda pros te,
Doam  ne c\ am m`ncat [i azi!” 

Andrei MIHAI

� fanfara `ncepe a le
c`nta ba talioanelor s\
treac\ Carpa]ii, urm\rit\
de chipuri 

Hora cre[te ca o p`ine

Solda]i,
prezenta]i

tor]ele!

� politicienii str`ng m`na oamenilor, confirm`ndu-le din
cap c\ pot s\ se apro  pie � militarii a[ teap t\ semnalul
de pornire `ntr-o for ma ]ie de-o precizie geometric\

� cea mai s\lt\rea]\ femeie poart\ `n picioare opinci
modernizate

La fel ca acum 154 de ani, pe 24 ianuarie ie[enii [i-au
cufundat c\lc`iele `n Pia]a Unirii. S-au sim]it patrio]i

flutur`nd tricolorul, b`nd vin fiert sau st`nd la coad\ pen -
tru m`ncarea tradi]ional\ [i nu au mai plecat urechea
la promisiunile oamenilor politici ca alt\dat\. Au dat
m`na cu ei `n spirit de unitate, `ns\ la sf`r[itul zilei pi -
cioa rele i-au purtat pe urmele militarilor cu f\clii `n m` n\.

Oamenii care `ncercuiesc statuia
lui Alexandru Ioan Cuza din Pia]a
Uni rii s`nt asemenea unui covrig, din
care doi jandarmi mu[c\ cu poft\ `n c\
de diminea]\. „E semn de unire sau de
infinit, mai ales azi. Uit\-te bine acu -
ma la ei, c`nd se prind `n hor\ ai zice
c\-s fra]i de s`nge”, vorbesc ace[tia ̀ n -
tre ei, pun`nd gluma pe seama obo se -
lii pe care au adunat-o cu o sear\ `na -
inte. Frigul care le `nvine]e[te m`i ni le
oamenilor pare s\ le dea putere atunci
c`nd flutur\ stegule]ele – tricolor [i c`nd
le mai vine `n minte vreo fr`ntur\ de
vers patriotic pe care o `ng`n\.

~n a[teptarea citirii jur\m`ntului
dom nitorului Cuza, un grup de doam-
ne ̀ mbr\cate ̀ n costum popular ̀ [i ca -
ut\ un loc de unde s\ poat\ cu prin de cu
privirea scena, ̀ n timp ce ̀ nc\ mai fre -
doneaz\ despre „Ziua drept\]ii/ Zi ua
sf`nt-a libert\]ii.” De sub cojocul gros
iese timid o m`n\ care ]ine steagul [i `l
flutur\ sus. Nu s`nt din Ia[i [i spun c\
„s`nt venite de departe, cu autobu -
zul. ~n fiecare an venim s\ ne ̀ n v`r tim
`n Hora Unirii. Asta ne-a mai r\mas
pur rom=nesc”, `mi spune cea mai
scun  d\ din ele care `nc\ nu-[i poate
opri pi cioarele din ritmul muzicii.

Pu]in mai ̀ ncolo, st\ cu ochii a]in -
ti]i c\tre scen\ un grup de pensionari
care a ie[it din cas\ s\-l compare pe
Crin de la televizor cu cel din realita -
te. S`nt urca]i pe marginea statuii [i
analizeaz\ de la st`nga la dreapta oa me -

nii politici care urc\ pe scen\. „Pon ta
pare mai `nalt dec`t la televizor, da pe
Antonescu nu-l v\d.” 

Dup\ ce se pun de acord c\ trebu -
ie s\ fie undeva prin spatele scenei, pu -
]ini mai s`nt aten]i la discursurile pre -
g\tite de ace[tia, d`nd din m`n\ a dez -
n\dejde. „Am mai auzit promisiuni le
astea de cel pu]in trei ori: la televizor,
`n timpul campaniei, acuma [i de fie ca -
re dat\”, spune c-un ton glume] un b\ -
tr`nel care poart\ `n piept o insign\ cu
24 ianuarie. Ochii `i umbl\ iute dup\
orice ̀ i atrage aten]ia [i ̀ l atinge u[or pe
um\r pe cel cu care `mparte bucata de
statuie c`nd din mul]ime r\sare co roa -
na de flori a lui Miron Cozma. „Mai
`naiinte o spus c\ el nu st\ `ntre cioco -
ii \[tia [i merge s\ depun\ de unu’
singur.” Din p\cate `ns\, nu reu[e[te
s\ trea c\ de jandarmi, a[a c\ exclam\
cu un aer victorios c\ o s\ le ar\te m`ine
de ce poate fi `n stare.

Mul]imea se str`nge ca un ciorchi ne
`n jurul oamenilor politici care trec s\
dea m`na cu fiecare, iar de jos se v\d
doar camerele de filmat care `i `n con -
joar\. Oamenii m\rturisesc c\ au vo tat
„unde trebuie”, iar ei str`ng m`na fie c\ -
 ruia, confirm`nd din cap celor care `i
su  pravegheaz\ c\ ̀ i pot l\sa s\ se apro -
 pie. ~n drumul lor c\tre centrul ora -
[u lui, ace[tia merg cu un pas domol, `n
contradic]ie cu cel al cet\]enilor care
alearg\ s\ `i ating\, s\ `i vad\ mai de
a proape. ~ns\ la intrarea `n Biserica
„Trei Ierarhi”, se uit\ de orice le g\ m`nt
al unirii [i intr\ pe r`nd doar „cei cu re -
nume, noi, oamenii de r`nd ne uit\m de
la poart\.”

M\d\lina OLARIU

Cu tricolorul `n piept

Tradi]ie la cazan
� mul]imea se str`nge ca
un ciorchi ne `n jurul per-
sonalit\]ilor politice

� m\n`nc\ `n poal\, st`nd
pe o treapt\ re ce din beton
de la intrarea unui maga-
zin

NNoorroodduull   ccaarre a `nsufle]it Unirea

Oamenii cap\t\ putere atunci c`nd se prind `n hor\



OPINIA VECHE: Considera]i c\
prin prevederile Ordonan]ei 92/2012
sistemul de `nv\]\m`nt se `ntoarce la
prevederile existente înainte de Le -
gea 1?

MIHNEA COSTOIU: Nu se pune
problema `ntoarcerii la prevederile de
dinaintea Legii 1. ~ns\ multe dintre a ces -
tea s`nt prevederi la care am lucrat `n
calitatea mea de secretar de stat la vre-
mea respectiv\ [i multe dintre principii -
le acestea le-am sus]inut [i le sus]in `n
continuare. ~ntre aceste principii este [i
acela de clasificare a universit\]ilor. Uni-
versit\]ile, ca orice organisme, ca orice
entit\]i, nu s`nt identice pentru c\ s`nt di -
ferite la nivel de con]inut [i de menire;
au specializ\ri diferite. S`nt universit\]i
de art\, politehnice, comprehensive, de
medicin\, dar care nu s`nt identice nici
legat de felul ̀ n care s`nt organizate, chiar
dac\ exist\ o lege care le guverneaz\. Nu
po]i s\ nu vezi [i s\ nu accep]i aceast\
realitate. Ceea ce este important de `n ]e -
les este principiul, pe care `l sus]in, c\ o
clasificare este o necesitate [i doresc s\
men]inem acest principiu `n prevede rile
legale. Momentan avem o lege a
educa]iei care este ̀ n vigoare, exist\ dez-
bateri multiple `n `nv\]\m`ntul superior
vizavi de felul `n care a fost f\cut\ [i nu
cred c\ trebuie abandonat principiul pen-
tru mecanismul care a stat la baza ve -
chii clasific\ri. Vechea clasificare a luat

`n calcul doar activitatea de cercetare,
exclusiv aceasta [i ea adunat\ discu ta bil
pentru c\ nu au fost ni[te criterii anun -
]ate din timp. Exist\ anumite lacune pe
care universit\]ile le-au semnalat [i mul -
te dintre care trebuie s\ recunosc c\ s`nt
de acord. Dar principiul trebuie s\-l p\s -
tr\m. 

O.V.: Av`nd `n vedere c\ validita -
tea clasific\rii a fost pus\ la `ndoial\
inclusiv de fostul ministru Ecaterina
Andronescu c`t [i de cele dou\ pro-
cese care exist\ `n acest moment...

M.C.: Exist\ dou\ procese, este ade -
v\rat. Unul pe care l-a deschis Uni ver -
sitatea din Suceava [i un proces pe ca re
l-a deschis Asocia]ia Univer si t\ ]i lor Pri-
vate din Rom=nia, procese care s`nt pe
rolul instan]elor [i asupra c\rora n-a[ vrea
s\ m\ pronun] p`n\ c`nd instan]ele nu-[i
spun punctele de vedere.

O.V.: {i nu considera]i c\, pe l`ng\
problemele legate de clasificare, prin
modific\rile aduse Legii Educa]iei de
Ordonan]a 92/2012 dat\ ̀ n decem brie,
exist\ riscul s\ se remarce un regres? 

M.C.: De ce?
O.V.: Fiindc\ multe dintre preve -

de rile Legii 1 au fost ̀ ntoarse la for ma
de dinainte de 2011.

M.C.: Care dintre ele au fost `n toar -
se?

O.V.: P\i spre exemplu Senatul
poate stabili ca profesorii de peste 65

de ani s\ continue ̀ n universitate, rec-
torul poate r\m`ne `n func]ie – [i can-
dida ulterior la un nou mandat –
in clusiv dup\ v`rsta de pensionare, co-
or donatorii de doctorate pot  ` ndru -
ma mai mult de opt studen]i, s-a scos
abi litarea pentru ob]inerea titlului de
pro fesor universitar. Se poate discuta
pe articole, dar nu ar putea fi pri vi t\
totu[i ca un regres?

M.C.: Po]i s\ prive[ti din orice unghi,
`ns\ trebuie s\ prive[ti realist [i ]in`nd
cont de realit\]ile sistemului de `n v\ ]\ -
m`nt. Cel rom=nesc a avut, odat\ cu le gea
1/2011, imposibilitatea de a decide da c\
anumi]i oameni de valoare pot sau nu
s\ r\m`n\ `n universit\]i. Pe cale de con-
secin]\, c`teva mii de profesori univer-
sitari, conduc\tori de doctorat `n mare
parte, au fost pensiona]i automat la 65
de ani, f\r\ a exista posibilitatea din par -
tea universit\]ilor de a interveni. Ma ri le
institu]ii de ̀ nv\]\m`nt, [i ie[ene, dar nu
numai, [i bucure[tene sau din Cluj
Napoca ori Timi[oara, cele patru mari
centre universitare din Rom=nia, au sem-
nalat acest aspect la vremea respectiv\.
Faptul c\ [i-au dorit s\ men]in\ `n ac ti -
vitate oameni de valoare. S`nt academi -
cieni, membrii Academiei Rom= ne,
oameni de foarte bun\ calitate din punct
de vedere profesional, cu o recu noa[ te re
interna]ional\, care `n acest moment s`nt
oameni care lucreaz\ cu contract de mun -
c\ la universit\]ile din str\in\tate sau
pentru institute private ale marilor com-
panii [i care ar fi putut continua activi-
tatea. ~ns\ ceea ce nu a modificat
Or   don an]a 92 este v`rsta de pension-
are. Aceasta a r\mas la 65 de ani [i a
r\mas la dispozi]ia Senatului dac\ pre-
lun ge[ te sau nu activitatea unui cadru
didactic. Pe criteriile pe care Senatul le
stabi le[ te [i dac\ Senatul consider\ c\
mai are nevoie de omul respectiv. Nu
uita]i c\ es te o criz\ major\ de conduc\tori
de doc torat `n sistemul de `nv\]\m`nt
rom= nesc [i acest\ modificare cred c\ va
duce ca `n multe universit\]i un num\r
mare de ca dre s\-[i activitatea m\car
drept condu c\tori de doctorat.

Mai mult\ autonomie vine
obligatoriu `nso]it\ de mai
mult\ responsabilitate

O.V.: S`nte]i deci de acord c\ prin
aceast\ Ordonan]\ s-a crescut pute rea
Senatului [i, implicit, la un anumit
nivel, autonomia universitar\.

M.C.: Eu s`nt adeptul autonomiei
universitare, am spus-o [i o repet cu
foarte mult\ t\rie. Asear\ (n.r. 23 ian-
uarie) chiar am avut `nt`lniri cu aso-
cia]iile studen]e[ti din centrul uni versitar
din Ia[i, am stat p`n\ la 02.00 azi noap -
te de vorb\ cu ei [i pot spune c\ au fost
discu]ii foarte frumoase de cinci-[ase
ore. Este foarte important, s`nt un
sus]in\tor al autonomiei, `ns\ aceasta
aduce responsabilitate, asta am solicitat
[i solicit cu toat\ for]a mea explic`nd
conducerilor universit\]ilor, rectorilor,
dar nu numai acestora ci [i Senatelor
universitare, aceast\ resposnabilitate care
le revine din ce `n ce mai mare. Mai
mult\ autonomie vine obligatoriu `n so -
]i t\ de mai mult\ responsabilitate. Tre-
 bu ie s\ fac\ foarte atent judec\]ile de
va loare, trebuie s\ `n]eleag\ foarte bine
sis temul, trebuie s\ `[i proiecteze `ntr-
un in terval de timp destul de mare, dar

[i pe perioada scurt\ activit\]ile [i de-
cizii le astfel ̀ nc`t, spre exemplu, men ]i -
ne rea calit\]ii de titular s\ fie o decizie
ca re s\ aib\ `n vedere o evolu]ie a per-
so na lului universit\]ii pentru c\ nu po]i
s\ ]ii persoane la 65 de ani p`n\ la ad`nci
b\tr`ne]i ̀ n pozi]ia de profesor f\r\ s\ te
g`nde[ti la necesitatea aducerii ̀ n sistem
a tinerilor. Pe de alt\ parte nici nu po]i
s\ arunci pe toat\ lumea pentru c\ legea
te-a obligat. 

O.V.: Dar asta la universit\]ile ca -
re au `n Senat oameni cu sim]ul r\s -
punderii. Dar `n c`te universit\]i
cre de]i c\ exist\ o asemenea situa]ie?
Au fost mediatizate multe cazuri de
in sti tu]ii de ̀ nv\]\m`nt superior priva -
te `n care fondatorii [i oamenii cu
care s-au `ncojurat au creat o
adev\rat\ „hegemonie”.

M.C.: Dac\ vre]i s\ privesc lucru rile
foarte tran[ant, aceast\ hegemonie, ca s\
v\ citez, nu pentru c\ a[ folosi eu ter-
menul, era [i `n Legea 1. De ce? Pentru
c\ aceasta prevedea posibilitatea ca `n
Consiliul de Adminsitra]ie s\ intre [i
oamenii de peste 65 de ani, iar repre -
zen tan]ii fondatorilor conduceau de fapt
[i prin Legea 1 universitatea. Deci nu
s-au modifcat lucruri de fond. {i, p`n\
la Legea 1, exista posibilitatea conti -
nu\ rii activit\]ii, dar cu contract de mun -
c\ pe perioad\ determinat\, posibilitate
care a fost men]inut\ [i `n ordonan]a
92/2012. Deci nu li se d\ profesorilor
peste 65 de ani dreptul de a li se aproba
continuarea activit\]ii pe via]\ ci, `n
fiecare an, vin `n Senat s\ fac\ aceast\
analiz\. Deci Senatul are `n fiecare an
posibilitatea s\ dea sau s\ nu dea apro-
bare. Vizavi de universit\]ile private,
ele `[i guverneaz\ – [i e normal s\ se
`nt`mple a[a – singure activitatea. {i p` -
n\ acum aveau mecanisme care s\ fac\
ceea ce face Legea 1 `ns\ sub o form\
mai ascuns\. 

Trebuie s\ g`ndim o solu]ie
de apropiere a universit\]i lor
de institutele de cercetare

O.V.: S`nte]i `ntr-o pozi]ie istori -
c\. Este pentru prima oar\ c`nd minis -
terul educa]iei are o component\
in dividual\ delegat\ `nv\]\m`ntului
su perior [i cercet\rii. Cum crede]i c\
va afecta acest lucru cercetarea? ~n
ul timii ani, universit\]ile [i institu te -
le de profil s-au pl`ns c\ aceasta ar fi
prost organizat\ [i subfinan]at\?

M.C.: Nu s`nt chiar primul. ~n man-
 datul 2001-2004 a mai existat un minis -
tru delegat exclusiv pentru cercetare dar
acum, pe l`ng\ aceasta, mai subordo nez
[i `nv\]\m`ntul superior, dup\ un model
european. Deci nu e un model rom= nesc
inventiv, nu se poate spune c\ am in-
 ven tat ceva, de[i poate c\ eram m`ndri
s\ se fi `nt`mplat lucrul acesta. Este un
model valabil ̀ n Fran]a, Austria, Ger-
mania sau Marea Britanie, unde exis -
t\ ministere separate pentru `nv\]\ m`n tul
superior [i cercetare. Sper s\ fie un lu cru
favorabil sistemului de `nv\]\m`nt. ~n
primul r`nd pentru c\ s`nt degrevat ̀ n ca l-
itate de ministru de calitatea curent\ [i
de deciziile importante [i arz\toare ale
`nv\]\m`ntului preuniversitar, vede]i ce
se ̀ nt`mpl\ [i se discut\ zilele acestea, de
la clasa preg\titoare la bacalaureat [i la
toate situa]iile complicate cu `nv\]\ to rii.
Nu spun c\ nu particip, dar nu este ex-

 clusiv `n sarcina mea, ci a domnului mi -
nistru, colegul meu, Remus Pricopie,
[i atunci s`nt explicit focusat pe univer-
sit\]i [i institu]ii de cercetare. S`nt `n acest
moment `ntr-un proces de preluare a tu-
turor institutelor de cercetare din alte
ministere, conform ordonan]ei de reor-
ganizare a Guvernului, acestea intr`nd
`n subordinea Ministerului Educa]iei
Na]ionale, a departamentului de cerce -
tare. Astfel ̀ ncerc\m s\ reg`ndim ̀ m pre -
un\ cu universit\]ile, cu Academia
Ro m=n\, ca aceste institute s\ devin\
viabile [i s\ poat\ oferi societ\]ii rom=ne
me canisme [i solu]ii pentru ca soci-
etatea s\ mearg\ mai departe. S`nt foarte
mul te institute foarte bune ̀ n Rom=nia,
dar s`nt [i institute cu probleme serioase
[i `n cerc\m s\ g\sim cea mai bun\ for-
mu l\ de guvernare a lor. Unele pot s\
su pra vie]uiasc\ `n formula aceasta,
unele nu vor putea [i trebuie s\ g`ndim o
so lu ]ie de apropiere a universit\]ilor de

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
— 

N
r. 

44
7 

— 
28

 ia
nu

ar
ie

 - 
3 

fe
br

ua
rie

 2
01

3

8 MICROFONU

Nu se mai pune problema s\ facem ca 

Dup\ ce noul Minister al Educa]iei Na]ionale s-a
lep\dat de Tineret [i Sport, `nv\]\m`ntul superior [i

cercetarea [tiin]ific\ au primit, pentru prima dat\ `n isto-
ria `nv\]\m`ntului românesc modern, propriul ministru del-
egat. Iar Mihnea Costoiu, rector al Universit\]ii Politehnice
din Bucure[ti, crede c\ e bine ca educa]ia s\ fie l\sat\ pe
m`na celor care au ie[it din sistem. Pe m`na celor care s`nt
conecta]i [i la lumea academic\ [i la via]a studen]ilor. De
aceea, pe 24 ianuarie, c`nd a venit la Ia[i pentru a
s\rb\tori, `mpreun\ cu delega]ia oficial\ a Guvernului,
unirea Principatelor, a ]inut s\ se-nt`lneasc\ [i cu profe-
sorii, dar [i cu studen]ii ie[eni. Mihnea Costoiu nu vede o
universitate `n care cursan]ii s\ nu-[i poat\ evalua cadrele
didactice [i are `ncredere c\ Ordonan]a de Urgen]\
92/1202 n-a f\cut altceva dec`t s\ corecteze c`teva dintre
nedrept\]ile Legii 1. O lege bun\ de altfel, dar aplicat\
prost. Care trebuie schimbat\, dar nu de minister. De to]i
actorii de pe scena educa]iei.

„Situa]ia cu POSDRU este complicat\, trebuie s\ recunoa[tem acest lucru”

� interviu cu Mihnea Costoiu, ministrul delegat pentru înv\]\m`nt superior, c

Mihnea Costoiu este, la mo men-
 tul numirii `n func]ia de ministru de l-
e gat pentru `nv\]\m`nt superior,
cer cetare [tiin]ific\ [i dezvoltare
tehnologic\, rectorul Universit\]ii Po-
liteh nica din Bucure[ti (UPB) [i `n
ace la[i timp doctorand al institu]iei.
A ces ta a ocupat anterior func]ia de
di rector general administrativ la
UPB din 2005, ̀ n aceea[i perioad\ ̀ n
care rector al institu[iei era Ecaterina
An dronescu. De altfel, Mihnea Cos-
 to iu a colaborat cu aceasta [i la man-
da te le anterioare pe care Ecaterina
An dro nes cu le-a avut la conducerea
mi nisterului Educa]iei, at`t `n pe ri -
oada 2001-2004, c`nd a fost secretar
general c`t [i `n 2009 c`nd a fost se c-
retar de stat. 

~n prezent, acesta este profesor
asociat at`t la UPB c`t [i la Aca de -
mia de Studii Economice din Bu cu -
re[ti [i la Scoala Na]ional\ de
Stu dii Politice [i Administrative
(SNSPA).

~n umbra
Ecaterinei

Andronescu



in sti tute. 
O.V.: At`t institutele de cercetare c`t

[i universit\]ile au suferit din toam na
anului trecut din cauza suspen d\ rii
pl\]ilor proiectelor finan]ate prin Pro-
 gramul Opera]ional Sectorial Dez vol -
tarea Resurselor Umane (POSDRU).
Iar acum multe dintre acestea au pro -
blemele financiare foarte grave din
acest motiv. Cum vede]i solu]ionarea
acestora?

M.C.: Din nefericire, situa]ia este una
complicat\ [i trebuie s\ recunoa[tem
acest lucru. ~n mandatele anterioare, f\ -
r\ s\ dau numele mini[trilor, problema a
fost tratat\ extrem de superficial. La
sf`r[itul lunii iunie-iulie c`nd s-a `n ce put
reevaluarea pe fond a programului POS-
DRU `n organismul intermediar de la
Ministerul Educa]iei erau peste 1.000
de cereri de rambursare neprelucrate. ~n
mandatul doamnei ministru Ecaterina
Andronescu, de cinci luni de zile, au fost
prelucrate circa 25% dintre cereri, ma-
jo ritatea venind din 2011. ~n acel an, prac-
tic, organismul intermediar nu a reu[it s\
prelucreze nimic din cererile de rambur -
sare ale universit\]ilor, iar ̀ n acest mo ment
avem circa 700 de cereri [i facem efor-
turi extraordinare s\ `ncerc\m s\ le re-
 zol v\m pentru a putea pune la dis po zi]ia
Autorit\]ii de Mangement de la Min-
isterul Muncii toate instrumen te le pen-
tru a face pl\]ile c\tre universit\]i. Ba nii au
fost aloca]i de Guvern `n buge te le Min-
isterelor Educa]iei [i ale Muncii pen-
tru a putea face pl\]ile, numai c\
o pe ra]iunea de verificare este una foarte
com plicat\. Asear\ (n.r. 23 ianuarie),
c`nd m-am `nt`lnit cu rectorii univer-
sit\]ilor ie[ene, le-am cerut sprijin astfel
`nc`t [i din institu]iile de `nv\]\m`nt su-
perior s\ putem deta[a oameni care s\
poat\ s\ fa c\ verific\ri, f\r\ s\ intr\m `n
conflicte de interese. Nu se pune prob-
lema ca ci neva care vine din Universi-
tatea „A lex andru Ioan Cuza” din Ia[i
sau de la Politehnic\ s\ evalueze pro-
priile cereri de rambursare. Dar s\ se
poat\ evalua cererile din celelate uni-
versit\]i credem c\ este posibil [i sper\m
ca ̀ n perioada urm\toare, cu ajutorul sis-
temului [i al co legilor din sistem, s\ de-
bloc\m finan ]a rea. Este prioritatea mea
num\rul unu al\ turi de laserul de la
M\gurele. 

O.V.: A]i declarat `n repetate r`n -
duri c\ promova]i codul studen]ilor.
Care considera]i c\ trebuie s\ fie ro -
lul studen]ilor `n structura de condu -
cere a unei unversit\]i? C`t\ putere
trebuie s\ aib\ ace[tia?

M.C.: ~n primul r`nd, studen]ii trebuie
s\ fie asculta]i [i apoi s\ fie reprezenta]i.
Studen]ii trebuie s\ aib\ reprezentan]i
`n toate structurile decizionale ale uni-
versit\]ii. Pe cotele de reprezentare
poate fi discutat, c`t [i asupra rolului lor.
Dar obligatorie este reprezentarea, o
condi]ie institu]ional\ fundamental\
asupra c\reia nu ar trebui s\ existe nici
un fel de discu]ie. ~n al doilea r`nd, stu-
den]ii trebuie s\ fie consulta]i `n mod
special pentru acele probleme care `i
pri vesc `n mod direct. ~ns\, `n plus, eu
cred c\ studen]ii trebuie s\ fie la r`ndul
lor activi, s\-[i spun\ punctul lor de ve -
de re. Pentru c\ o atitudine pasiv\ ̀ n Con-
siliul facult\]ii sau ̀ n Senatul uni versit\]ii
nu le poate aduce beneficii. Cu al te cu-
vinte, organiza]iile studen]e[ti [i re -
prezentan]ii trebuie s\-[i exprime pun c  tul
de vedere [i legat de alte probleme care

nu ]in de activitatea studen]easc\, care
nu ]in doar de c\mine [i regulamentul
de burse, ci [i gestiunea universit\]ii. {i
nu numai, cred c\ ar fi util [i trebuie s\
se `nt`mple s\ se poat\ ajun ge, a[a cum
este [i `n str\in\tate, ca studen]ii s\ `[i
exprime punctul de vedere la planurile
de `nv\]\m`nt [i cu privire la evaluarea
profesorilor. Este un lucru care nu place
sistemului, recunosc, dar cred c\ este
necesar.

O.V.: Exist\ [i acum o form\ de
evaluare.

M.C.: Exist\ nu una, ci mai multe,
`ns\ s`nt solu]ii sporadice, nu este un lu -
cru generalizat. Exist\ platforme edu ca -
]ionale, eu ca rector la Universitatea
Po litehnic\ din Bucure[ti (UPB) am
in stitu]ionalizat deja un mecanism de
eva luare a profesorilor de c\tre studen]i.
Este important s\ existe un feedback al
studen]ilor `n toate activit\]ile institu ]iei
de `nv\]\m`nt superior. {i vizavi de ma -
nage mentul universit\]ii, de activitatea
profesorilor, de practic\, de activitatea
`n complexele studen]e[ti [i a[a mai de-
 par te.

O.V.: {i c`t de decisiv s\ fie acest
vot al studen]ilor `n ceea ce prive[te
evaluarea cadrelor didactice?

M.C.: Am pus evaluarea studen ]i lor
`n evaluarea general\ a profesorilor cu o
cot\ de 25% ceea ce eu cred c\ este una
destul de mare. Nu pot s\ decid\ exclu-
siv studen]ii care este preg\tirea [i care
este capacitatea profesional\ a unui cadru
didactic. Dar au [i ei un rol. Ceea ce am
propus, 25%, este o cot\ foarte mare la
nivelul `ntregii Europe. 

Statutul studentului se 
res pect\ `n mai pu]in de
jum\tate dintre universit\]ile
din România, ceea ce este
foarte grav

O.V.: Conform Legii Educa]iei rec-
torii erau incompatibili cu func]iile po-
litice. Or, ordonan]a a schimbat acest
lucru, ace[tia fiind obliga]i acum s\
`[i suspende activitatea pe durata exer -
cit\rii mandatului, urm`nd s\ revin\
la `ncheierea acestuia `n mediul aca-
demic. Schimb\rile repetate [i `nain te
de termen `n structura de conducere
a unei universit\]i nu vor cauza pro -
bleme de stabilitate?

M.C.: Nu cred, pentru c\ universi -
t\]ile s-au dovedit a fi `n ace[ti 20 de ani
institu]ii extrem de stabile. Exist\ me can-
isme foarte bune de coordonare. Nu
cred c\ se produce o perturbare a activi -
t\ ]ilor universit\]ilor [i cred c\ este un
plus de valoare, scuza]i-mi lipsa de mo -
destie, dar nu m\ refer doar la mine, ca
un rector s\ ajung\ ministru. Este foar te
important s\ ajung\ `n sistemul de con-
ducere la nivelul na]ional oameni care
vin din sistem, care [tiu problemele. Ai
tendin]a s\ aplici modele care `]i vin din
str\in\tate, unele foarte bune principial.
~ns\ nu se pot aplica `ntr-o cultur\ di fe -
rit\, `ntr-un mecanism institu]ional di fe -
rit [i atunci trebuie s\ `n]elegi care s`nt
problemele universit\]ilor [i care s`nt reac-
]iile lor la aceste probleme. Uita]i-v\ ce
s-a `nt`mplat cu Legea 1. S`nt foarte
multe dintre m\suri principial foarte
bune sau responsabile, `ns\ modelul `n
care au fost aplicate [i reac]ia univer-
sit\]ilor la aceste m\suri a fost foarte

dur\ pentru c\ oamenii nu au `n]eles [i
au respins a priori. Mai mult, nici nu s-au
g\sit acele mecanisme care s\-i ajute s\
implementeze legea, motiv pentru care
statutul studentului, spre exemplu, este
aplicat doar ici colo. Acesta se respect\
`n mai pu]in de jum\tate dintre univer-
sit\]ile de Rom=nia, ceea ce este foarte
grav. 

O.V. P\i dup\ acela[i model am
putea s\ spunem [i c\ legea educa]iei
func]ioneaz\ acum la jum\tate din
capacitate.

M.C.: Da. S`nt 364 de acte subsec -
vente care trebuiau elaborate. Legea nu
poate s\ cear\ acest lucru, este aberant.

O.V.: ~n acest caz, este adev\rat
c\ lucra]i acum la un proiect pentru o
nou\ lege a educa]iei?

M.C.: Nu lucr\m la un proiect al
legii pentru c\ [i eu [i domnul ministru
Pricopie am sus]inut [i sus]inem ̀ n con-
tinuare c\ legea educa]iei se va elabora
`n Parlamentul Rom=niei. Noi `n acest
moment lucr\m ca urmare a solici t\ ri lor
venite din ]ar\. Toate aceste propuneri
noi o s\ le centraliz\m [i credem c\ es te
nevoie de o dezbatere serioas\ ̀ n Par la-
 mentul Rom=niei `n care s\ fie im pli -
cate toate for]ele politice, `n care s\ fie
implicat ministerul prin r\spun de ri le pe
care le are, `n care s\ fie implicate or-
ganiza]iile studen]e[ti, sindicatele, re -
prezentan]ii p\rin]ilor [i foarte im portant,
reprezentan]ii angajatorilor. Ace[ tia au
un rol important care a fost neglijat `n
legea educa]iei [i ei trebuie s\ `[i spu n\
punctul de vedere inclusiv cu pri vi re la
legi. 

O.V.: Deci g`ndi]i o corelare mai
bun\ cu pia]a muncii.

M.C.: Obligatoriu. Eu vin dintr-o
universitate tehnic\ care a f\cut pa[i foar -
te puternici `n dorin]a de a se apropia de
mediul economic [i `n]eleg foarte foar te
bine „de acas\” cum se spune aceast\
necesitate. Evident, nu doar `n domeniul
tehnic este nevoie de aceast\ s\ adu cem
operatorii economici c`t mai aproape. Este
`ns\ extrem de important s\ vedem ce ̀ [i
doresc ace[tia. Exist\ o dilem\ existen ]ia -
l\ `ntre `nv]\]\m`ntul superior [i pia ]a
muncii, o dilem\ de 100 de ani. ~ntot-
deauna agen]ii economici, `ntreprin de -
rile, [i-au dorit oameni ie[i]i din sistem
care s\ lucreze pe tehnologiile pe care le
au, la momentul respectiv, [i ca, odat\
ie[i]i din [coal\, ace[tia s\ produc\ re-

 pe de [i bine. {coala [i-a dorit s\ nu spe-
cializeze extrem de `ngust oamenii ast-
fel `nc`t, la schimbarea tehnologiilor,
ace[ tia s\ se poat\ adapta. Aceast\ di -
lem\ de un secol este cu at`t mai du -
reroas\ `n ace[ti ani `n care schimb\rile
tehnologi ce s`nt `ntr-un ritm [i o di-
namic\ extraordinar\. {i atunci trebuie
s\ `ncerc\m s\ r\spundem din ce `n ce
mai mult prin deschiderea [colii c\tre
mediul econo mic, mai ales `n Ro m= -
nia, unde mediul economic a suferit a
trecut prin pe rio a de mai complicate. 

O.V.: {i noua clasificare despre care
vorbi]i [i `n care ve]i integra [i aceas t\
leg\tur\ cu mediul academic o ve]i
realiza dup\ modelul U-Multirank, ie -
rarhizarea pe care dore[te Comisia
European\ dore[te s\ o `nceap\ de la
jum\tatea lui 2013?

M.C.: Am declarat la audierea la co -
misiile de `nv\]\m`nt ale Camerei De -
pu ta]ilor [i Senatului c\ acesta este
mo delul. Eu cred c\ doar cercetarea in -
du s\ `n criteriile de clasificare a univer-
si t\ ]ilor este prea pu]in [i UE vorbe[te de
cel pu]in cinci criterii printre care cel
mai important este rolul local sau re-
gional al universit\]ii. ~n contextul re-
gionali z\ rii Rom=niei este foarte im  portant
s\ pu tem aduce o plus valoare prin uni-
versit\]i care s\ se adreseze acelor re -
giuni, acelor poli de dezvoltare. Motiv
pentru care nu po]i s\ iei `n calcul ex-
clusiv cercetarea. Eu vin din calitatea
de minis tru acum, din pozi]ia de rector
al UPB, care este, din punct de vedere
al cerce t\ rii, prima universitate din Ro -
m=nia. Deci a[ putea s\ spun, partizan
fiind, c\ aceast\ clasificare este im-
pecabil\, dar nu acesta este scopul meu.
Trebuie s\ g\ sim acel model de clasifi-
care care s\ se poat\ aplica tuturor [i
atunci noi g`n dim ̀ n acord cu ceea ce se
va ̀ nt`mpla la Comisia European\. Nu
este un pro ces care se va `nt`mpla m`i -
ne, nu se pune problema ca univer-
sit\]ile s\ mai primeasc\ ca `n 2011
scrisoare [i s\ se spun\ m`ine da]i nu
[tiu c`te date c\ poi m`ine apare un
clasament. 

O.V.: La ministerul educa]iei exis -
ta la un moment o propunere pentru
a se realiza o baz\ de date na]ional\
care s\ centralizeze toate lucr\rile de
doctorat. Dumnevoastr\ ce m\suri
g`ndi]i `mpotriva plagiatului?

M.C.: S`nt unul dintre autorii con-

ceptului acelui proiect. Este important
`ns\ s\ [ti]i un lucru. Nu cred c\ este util
a combate acest fenomen de la Bucu re[ti
de o echip\ care s\ verifice ̀ ntr-o baz\ de
date situa]ia unui doctorand sau a altuia.
Acest lucru trebuie f\cut la nivelul fie -
c\rei universit\]i `n parte. Respon sa bi -
litatea revine conducerilor facult\]ilor,
a [colilor doctorale, a conduc\torilor de
doctorat [i ale comisiilor pentru c\ eu
cred c\ acolo trebuie pus\ problema. {i
trebuie s\ g\sim acele mecanisme prin
care s\ corect\m [i cine gre[e[te s\ `[i
poat\ asuma r\spunderea. Pentru c\ este
incorect ca un doctorand de bun\ cre -
din ]\, f\r\ s\ aib\ regulile de citare co -
rect\, pentru c\ nimeni nu explic\ lu crul
acesta ̀ n [coal\, s\ fie exclusiv vinovat.
Cred c\ trebuie `n primul r`nd s\ fie ex-
plicat acest mecanism, de c\tre con-
duc\torul de doctorat, de c\tre [coa la
doctoral\, puse mecanismele `nt`i `n
fa]a doctorandului. {i dac\ doctorandul
sau conduc\torul se dovedesc a fi r\u -
vo itori atunci trebuie luate m\surile in-
 trasingente. Dar ̀ nt`i trebuie s\ ex  pli c\m
oamenilor. S`nt lucruri nescrise `n uni-
versit\]i. Trebuie s\ facem institu ]io nal,
lucruri scrise, clare, asupra c\ ro ra s\ ne
uit\m cu to]ii. {tiu eu ̀ n acest mo ment 15
modele de citare uzuale care se fo lo sesc
`n diferite locuri din Europa sau din
America. Fiecare universitate poate s\
adopte propriul sistem sau dac\ este ca-
pabil\ s\ fac\ un sistem propriu de acest
tip. Dar toat\ lumea de acolo trebuie s\-l
[tie [i s\-l aplice. Trebuie s\ ducem me -
canismul p`n\ la cap\t. Nu doar o baz\ de
date. Aceasta ar trebui s\ fie un filtru
care prin selec]ie aleatorie pu n`nd marje
de risc, normale statistic, prin care s\ ver-
ifici o tez\ sau alta. Nu po]i s\ faci altfel.
Foarte mult\ lume spune c\ „dom’le dar
s`nt softuri”. S`nt chiar softuri foarte
bune care fac acest lucru, dar nu uita]i
c\ acestea func]ioneaz\ pe baza unei
verific\ri plec`nd de la o ba z\ de date ex-
istent\. Nu po]i s\ faci acest lucru pen-
tru toate tezele de doctorat din Ro m=nia.
De aceea insist c\ au to no mia trebuie
dublat\ de responsabilitate. Nu putem s\
fim autonomi doar c`nd vrem noi s\ de-
cidem, iar responsabilitatea s\ fie la
x,y,z, fie el [i ministrul educa]iei. Asta
nu se poate.

C\t\lin HOPULELE
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`n 2011, un clasament de azi pe m`ine
cercetare [tiin]ific\ [i dezvoltare tehnologic\
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~ntr-o c\m\ru]\ `n care trebuie s\
ai grij\ pe unde calci, de fric\ s\ nu
crapi vreo bucat\ de lemn [lefuit\ cu
m`na lui, Gheorghe Doac\ `[i or`n -
du ie[te zilele de dup\ pensionare f\ -
c`nd naiuri [i fluiere. O m\su]\ de
l`ng\ pat `i serve[te drept atelier, iar
la lumina orbitoare a unui bec ag\]at
deasupra spa]iului de lucru, `l g\sesc
pe b\tr`n me[terind la un nou instru-
ment. Cu o buc\]ic\ de [mirghel `n -
tr-o m`n\ [i cu fluierul `n cealalt\, lus -
truie[te cu spor la o fa]\ de om, mo -
de lat\ pe bucata de lemn. „Acesta este
cam singurul moft pe care îl fac de
40 de ani. Capul acela de voievod, de
dac, asta mi-o pl\cut mie, ca instru-
men tele mele s\ aib\ ceva mai ro m= -
nesc. Dac\ o s\ mai `nt`lni]i acest mo -
del, o s\ v\ da]i seama c\ este f\cut
de mine”, poveste[te b\tr`nul, f\r\ s\-[i
ia ochii de pe fluierul pe care `l f\ u -
re[te de do u\ zile 

F\r\ acordare prin unde
radio

La cei 68 de ani ai s\i, nea Gic\,
de[i este m\cinat de o boal\ care i-a
f\cut b\tr`ne]ea mai grea, nu s-a l\ sat
biruit [i, cu ochelarii prin[i pe nas, lu -
creaz\ [i realizeaz\ naiuri [i fluiere
pentru oricine i-o cere. Pentru el es te
o s\rb\toare de fiecare dat\ c`nd „vi -
ne cineva cu un instrument f\cut de
mine [i-mi spune «Uite nea Gig\, po]i
s\-mi mai faci unul, la fel ca \s ta?»”,
f\r\ `ns\ s\ uite de locurile natale `n
care a descoperit muzica. 

Copil\ria [i-a tr\it-o `n satul Cos -
te[ti, `n apropiere de T`rgu Fru mos,
al\turi de o familie care, la `nceput
involuntar, i-a trezit pasiunea pentru
lumea sunetelor. „Mama mea era cro -
itoreas\ [i, cum lucra la ma[in\, n-a -
vea cu cine s\ se ia, s\ munceasc\, s\
converseze, dar `i pl\cea s\ c`nte, era
talentat\ cu vocea, o auzeam c`nt`nd
de la [ase ani”, spune b\tr`nul cu o
scli pire nostalgic\ `n ochi. ~ns\, co -
pil fiind, tot ce f\cea era s\ asculte.
Asta p`n\ c`nd „tata a cump\rat un
apa rat de radio, dar atunci nu aveam
curent electric `n sat. A[a c\ trebuiau
cump\rate ni[te baterii, se `nc\rca
greu, era un Cioc`rlia, dar era singu-
rul de pe la noi”. {i astfel a `nceput s\
asculte doar muzic\ popular\, iar ma -
ma lui `l `mpingea s\ `ncerce s\ c`nte
[i el al\turi de ea, ̀ nv\]`nd tot mai mul -
te piese [i ciulindu-[i de mic urechi le
dup\ sunetele mai melodioase.

„Pe urm\, c`nd am mai crescut,
la 14 ani, tata mi-o luat un acordeon de

la Ia[i, mic, cu 32 de ba[i, produc]ie
rom=neasc\. Dar aveam un defect, `l
vede]i [i acuma, `s st`ngaci, iar un a -
cordeon se folose[te de obicei cu m` -
na dreapt\”, `mi explic\ nea Gic\, `n -
t`nz`nd bra]ul st`ng dup\ o alt\ bu ca -
t\ de [mirghel. I-au trebuit [ase luni ca
s\ treac\ peste problema sa, ̀ ns\ c`nd
degetele au `nceput s\ se `nve]e cu
jocul pe ba[i, tat\l s\u l-a dat `n grija
unor c`nt\re]i din sat ca s\-l ̀ nve]e mai
multe. „Cinci s\pt\m`ni am stat pe ca-
pul unui b\tr`n, mi-o explicat frumos
«ui te SI bemol, uite asta e lativa lu’
cutare, asta e dominanta»”, dup\ ca re,
me[te[ugarul a `nceput s\ vad\ lu mea
prin clape [i acorduri pu]in st`ngace.
„Pe urm\, c`nd am mai crescut un pic,
m-o luat b\ie]ii cu acordeonul pe la
baluri, cumetrii, era o frumuse]e. Ei,
fiind elibera]i din armat\, m\ p\ zeau,
avea grij\ de mine, parc\ eram de-al
lor. «Balta lui Bujor», a[a se chema
trupa, c`ntam de toate pentru petre-
ceri, b\ie]ii chiar se mai `mbr\cau `n
haiduci, ̀ n costume na]ionale, totul era
ca la carte.” Me[te[ugarul `[i amin te[ -
te cu jind de acele vremuri, pe care
timp de c`]iva ani le-a l\sat `nchise
p`n\ c`nd a ajuns `n fa]a altarului.

A mai interpretat la nun]i [i alte
petreceri p`n\ c`nd „am plecat din lo -
calitate [i-n ’70 m-am c\s\torit. M\
l\sasem de c`ntat [i lucram `n indus-
trie, ca macaragiu la Metalurgic\, dar
de meserie eram strungar, [colit la
Arad.” O vreme a stat `n chirie [i nici
nu prea reu[ea s\-[i g\seasc\ un loc
de munc\, `ns\ necazul s\u nu se ter-
mina doar acolo. „Nici cu socrii nu
o duceam bine, m\ oc\rau c\ n-am

una-alta, `ns\ la fabric\ se `nfiin]ase
un ansamblu de muzic\ popular\ [i
a[a m-am reapucat de vechea pasiu -
ne”. Se opre[te pentru o secund\ ca
s\-[i dreag\ pu]in vocea sub]ire, tra -
s\ de timp. „Mi-am cump\rat un acor -
deon Den Meister [i m-am apucat de
studiu, la o [coal\ popular\ de art\.
Am f\cut canto popular, m-o luat So -
rin care era [i dirijor la corul pasto ral,
toate decurgeau ca `n filme.” A[a s-a
apucat din nou s\ bucure oamenii pe
la nun]i sau cumetrii, p`n\ c`nd a fost
v\zut de c`]iva colegi de la Metalur -
gie. „M-au chemat la ansamblu, dar
dup\ un timp au `nceput s\ fie pu]in
invidio[i pe mine c\ eu, cum [tiam
s\ c`nt din voce, puteam s\ fac trea-
ba mai multor oameni. Iar, la o cu -
me trie, care pe atunci se f\cea `ntr-
un apartament cu dou\ camere, m\
pl\teau numai pe mine, nu era ne vo -
ie de doi-trei oameni”. 

Me[terit din gre[eal\
Astfel nea Gic\ a ajuns s\ se `m -

part\ `ntre munc\ [i pasiune, dar me -
se ria pe care o practic\ acum [i-a des -
coperit-o cu adev\rat dup\ ce a fost
trimis la Bucure[ti s\ cumpere corzi
de ]ambal, l-a cunoscut pe viitorul s\u
profesor de muzic\, Radu Simion.
„M\ interesa un nai, tot m\ chi nu iam
cu unul din comer] [i nu prea era acor -
dat. Un me[ter evreu de la care am luat
corzile mi-a dat cartea de vizit\ a lui
Radu [i astfel am ajuns s\-l ̀ nt`l nesc”,
poveste[te b\tr`nul fix`ndu-[i oche -
la rii pe nas. Odat\ la dou\ s\pt\m`ni,
cu primul tren care mergea spre capi -
tal\, nea Gic\ a `nceput s\ des l u [eas -
c\ tainele instrumentului de suflat,
p`n\ c`nd, la un moment dat, studiul
s\u a luat o `ntors\tur\ apropiat\ de
me[te[ugul strung\riei. „Cum lucram
eu pe macara acolo sus, mai ciripeam
din c`nd `n c`nd s\ mai treac\ timpul.
Odat\ `ns\ aveam de a[ezat o sarcin\
cumva sub cabin\, [i am pus naiul pe
scaun pentru c\ trebuia s\ m\ ridic [i
s\ scot capul pe geam, s\ v\d p`n\
jos. C`nd am terminat treaba, din gre -
[eal\, m-am a[ezat la loc [i aud ceva
cr\p`ndu-se. At`t o trebuit, necaz ma -
re, am stricat naiul”. Nea Gic\ n-a
stat mult cu sup\rarea [i a `nceput s\
se g`ndeasc\ ce sa fac\ ca s\-l re pa re,
iar cu c`teva unelte de pescuit [i cu
de gete de strungar a g\sit o solu]ie.
„M-am apucat s\ tai c`teva fire de la

o undi]\ ruseasc\, apoi am schimbat
]e vile de la mijloc care s-au cr\pat.
De-acuma i-am dat [i bagheta jos, n-o
fost simplu, le-am m\surat cu [u ble -
ru, mi-a luat ceva p`n\ m-am prins
cum se face”, poveste[te b\tr`nul ar\ -
t`ndu-mi pe un instrument de l`ng\
el cum a reparat primul s\u nai.

„~n final, dup\ ce l-am reparat,
mi-am zis s\ mai fac unu, de rezerv\.
Acesta mai trebuia pu]in acordat a[a
c\ l-am dus la domn profesor Simi on,
la care zice «Da de unde `l ai?»”,
poveste[te b\tr`nul sim]indu-se [i
acum la fel de ru[inat ca prima dat\
c`nd fusese `n fa]a dasc\lului. Dar `[i
revine repede, cum a f\cut-o [i atun-
ci, c`nd a aflat c\, de fapt, profesorul
fusese impresionat de lucrare. „N-am
putut s\ m\ ab]in [i i-am zis c\ e f\ cut
de mine, la care el s-a mirat. «B\i, tu
faci a[a ceva, tu ai reu[it? Ascult\, de
azi nu mai spera c\ o s\ ajungi mare
naist, tu te-apuci de acuma [i faci na -
iuri» [i mi-o cerut s\-i mai fac c` te va.”

La `nceput, nea Gic\ ascultase de
cerin]a profesorului, dar, dup\ o pe -
rioad\, `ncepuse s\ se simt\ c\ das c\ -
lul profit\ de el. „Nu prea mi-a conve -
nit, dar mi-a pl\cut de el [i c`nd a de -
misionat pentru c\ cei de la [coal\ n-au
vrut s\-l lase s\ plece cu un tur neu
prin Canada, am plecat [i eu. Nu pu -
team s\ `nv\] cu alt profesor”.

Ajunsese s\-l respecte at`t de tare
pe vechiul s\u mentor `nc`t acesta `i
`m p\rt\[ise un secret important, pe ca -
re avea s\-l modeleze ̀ n arta sa. „Radu
Simion era ginerele lui F\nic\ Luca,
un profesor [i c`nt\re] mare pe timpul
\la. ~ntr-o zi, ̀ mi d\ cotele socrului s\u,
s\-i fac un nai la fel de bun, cote du p\
care m\ ghidez [i ast\zi”, `mi zice
b\tr`nul ridic`ndu-se cu greu din pat
ca apoi s\ `ntind\ m`na spre una din-
tre „arhivele” sale personale. A p\s -
trat aproape de el mereu o colec]ie
`ntreag\ de poze atinse de negura vre -
murilor, schi]e [i planuri. Dintre ele
scoate o foaie `ng\lbenit\ [i pu]in r\ -
v\ [it\ pe care o desface u[or. „C`nd
faci un nai sau un fluier se respect\
ni[te cote, dac\ astupi dou\ g\uri, s\
ias\ La, trei pentru RE, nu se face
doar la `nt`mplare cum se f\cea oda t\
cu cornu de furc\ `nro[it `n foc. Aici
am dimensiunile ]evilor, g\urilor [i,
`n timp, m-am ab\tut pu]in de la ele,
form`ndu-mi propriile cote.” 

~ns\ ca s\ faci un nai, trebuie s\
[tii [i cum s\ aplici aceste numere,
`ncep`nd cu „dopul de plut\. Se li pe[ -
te jos [i se pune cear\ p`n\ ajunge la
fund iar la fluiere conteaz\ g\urile.”

Pentru nea Gic\, tehnica este foarte
important\, f\r\ de care consider\ c\
nu po]i realiza nimic. „Dac\ s`nt prea
mari, prea mici, prea `ndep\rtate nu
iese bine. E mig\leal\ mare, nu dai trei
g\uri cu un burghiu [i termini toat\
treaba.” 

Meseria de-acas\
Din familia sa, doar fiul mai ma re

a prins c`te ceva din me[te[ugul ta t\ -
lui, [i `l mai ajut\ din cînd în cînd s\
f\ureasc\ instrumentele. Nea Gic\
[tie `ns\ c\ nu-i tocmai de tr\it din
as ta. „E o munc\ `n care `]i trebuie
r\bdare [i timp. Da b\ietul meu e [i
el om la casa lui, trebuie s\ tr\iasc\
din ceva. Dup\ Revolu]ie ne-am des -
chis un atelier de t`mpl\rie aici `n cur -
te [i-l mai ajutam cu una, dou\, dar
dup\ ce m-am `mboln\vit l-am l\sat
s\ se descurce”.  Doar fiul cel mic nu
a c\p\tat aceea[i pasiune ca a fra te -
lui [i tat\lui s\u, `ns\ nea Gic\ nu-l
`nvinuie[te. „El a devenit buc\tar, lu -
creaz\ la local aici `n Ia[i, dar [i el
face cum f\ceam [i eu la v`rsta lui,
ceea ce [tiam”, zice me[terul [le fu -
ind din nou la unul din fluiere, des -
pre care `mi spune c\ este unul pu]in
mai special. „Cavalul acesta `l fac
pentru un doctor de aici din Ia[i, ca -
re m-o ajutat ̀ n cel mai incredibil mod
posibil. Prin 2009 am avut probleme
mari de s\n\tate [i m-am internat la
spital”, unde a peste un pacient care
`l cuno[tea pe nea Gic\ [i auzise de
talentul s\u.

„B\iatul \sta zice deodat\ «doam -
n\ doctor, [tia]i c\ avem un artist pe
aicea?», iar femeia mai glumea [i ea
«care artist, care artist, tu[e[te vre-
unu?». M-o descoperit p`n\ la urm\
dup\ ce m-a v\zut `n ziar [i apoi n-a
vrut s\ mai primeasc\ bani de la mi -
ne, m\ oc\r\ dac\ `i `ntindeam pal -
ma cu bani”. B\tr`nul ajunsese astfel
s\-[i foloseasc\ talentul pentru a
putea pl\ti din d\rile sale. „Pl\cerea
mea o fost s\-i fac cadou un instru-
ment iar ea se bucur\ tare mult, `mi
zice «domnule, eu nu vreau nimic
altceva, ce mi-ai oferit dumneata n-am
primit niciodat\»”. 

Nea Gic\ nu regret\ `ns\ nici un
moment petrecut al\turi de naiele [i
fluiere care el consider\ c\ i-au schim -
bat via]a. „E un trai frumos, care `mi
place, [i uite c\ dup\ at`ta timp me -
se ria care mi-a condus via]a a ajuns
s\ mi-o [i salveze”.

Paul ANDRICI

Strungarul cu ureche muzical\
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Pentru ca s\ po]i c`nta la un nai, fluier sau acor -
deon, pe l`ng\ o ureche muzical\, mai nevoie [i

de cel pu]in dou\ lucruri, de timp [i de r\bdare. Cel
pu]in a[a crede Gheorghe Doac\, care din copil\rie
nu numai c\ a `nv\]at s\ c`nte la toate aceste instru-
mente ci acum, la 68 de ani, le [i realizeaz\ pentru
oricine `i `mp\rt\[e[te pasiunea pentru muzica popu-
lar\. Timp de 40 de ani, de c`nd a plecat din satul
s\u natal, Coste[ti, me[terul, cu uneltele sale de strun-
gar, a trimis sute de fluiere [i naiuri modelate din
bu[teni gro[i c`t bra]ul `n toat\ ]ara.

Instrumente c\lite cu dragoste [i [mirghel
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� nea Gicu a `nv\]at s\ c`nte la nai `n timp ce lucra pe macara � din familia sa,
doar fiul mai ma re a prins c`te ceva din me[te[ugul ta t\ lui

Fluierele lui nea Gic\ au c\utare [i peste hotare

~n atelierul b\tr`nului, naiul st\ mereu la loc de cinste



Barul satului e un fel de pri m\ -
rie. E locul `n care lumea se adun\ ca
la [ez\torile de pe vremuri: oamenii
vin s\ vorbeasc\ [i s\ afle ce s-a mai
`nt`mplat prin sat. ~n jurul unei mese
stau `ngr\m\di]i b\rba]i `nc\l]a]i cu
cizme p`n\ la genunchi, care `[i ]in
`ntre degete ]igara [i stau a]inti]i cu
ochii `n televizorul care at`rn\ pe pe -
rete. ~ntre ei se cunosc dup\ numele
mic, al\turat de numele tat\lui, pe ca -
re ei ̀ l primesc ca o porecl\. „Nu avem
noi numele \sta, Grigoriu, `n sat”,
r\s punde r\spicat unul dintre ei. Mai

st\ dou\ clipe [i, la `ndemnul femeii
care toarn\ b\utur\ `ntr-un pahar abia
sp\lat, `[i aminte[te [i duce degetul
la t`mpl\. „Da, M\rioara a lui Suma -
na ru jele[te pe la `nmorm`nt\ri. Dar
uite c\ nu mai [tiu nici dac\ tr\ ie[ te”,
spune nea Ilie, care nu pare trecut de
50 de ani. Se scuz\ c\ e un pic „pi -
lit” [i c\ nu mai are „memorie a[a bu -
n\ oricum”. 

Uli]ele satului s`nt late c`t s\ cu -
prin d\ o c\ru]\ [i doi oameni pe l`n g\
ea [i s`nt acoperite de z\pad\ `n ghe -
]at\, dat\ ̀ ntr-o parte de lope]ile lo cal -
nicilor. P`n\ la Tanti Maria, cunoscu-
t\ ca M\rioara Sum\n\ri]a sau Ma -
ri]a, drumul e parc\ `ngr\dit de cea ]a
care se las\ ca o p`nz\ pe care cu greu
o po]i r\ri. Bocitoarea st\ `ntr-o cas\
de la cap\tul satului, unde nici be cu -
rile de pe strad\ nu se mai aprind [i
unde v`ntul e mai t\ios [i `]i p\ trun de
`n urechi ca un vaiet prelung. C`inii
de la poarta femeii s`nt ni[te dul\i de
st`n\ care te simt de la distan]\ de c` -
teva case [i latr\ l\s`nd `n urm\ un
ecou surd. „Aici nu st\ nici o Maria
Grigoriu, nu [tiu pe cine c\uta]i”, spu -
ne un copil m\run]el cu un fes vechi
tras p`n\ peste ochi care iese doar
p`n\ `n pragul u[ii zgribulind de frig. 

Prin geamul f\r\ perdele se vede
o femeie usc\]iv\, cu o basma verde
pe cap, care se mut\ de pe un pat pe
altul `n timp ce duce m`na la frunte
parc\ a durere. Z\vorul de la poart\
[i m`r`itul c`inilor m\ ]ine la c`]iva pa[i
de copilul care `mi [opte[te sp\[it c\
„bunica spune c\ e b\tr`n\ [i bolna v\
[i nu mai poate vorbi a[a ca alt\dat\.
Nici din cas\ nu prea mai iese”. ~mi
las\ poarta deschis\, `n caz c\ totu[i
vreau s\ intru [i se `ntoarce `n cas\
fluier`nd `ncet. Prin u[a pu]in cr\ pa t\
se vede o ram\ `n care s`nt adunate
poze vechi, alb-negru cu oameni `n
sicrie. „Io-s b\tr`n\ domni[oar\, astea
erau tinere]ile mele. Acuma-s [i bol-
nav\, nu mai pot”, spune sco]`nd nu -
mai jum\tate de cap afar\, dup\ care
`nchide u[a.

Alt\dat\ nelipsite de la orice `n-

mor m`ntare din sat, acum bocitoa re le
se izoleaz\ de locuitorii care abia [i
le mai amintesc din fotografii sau din
vremurile `n care femeile erau tinere.
La fel spune [i Viorica, v`n z\ toarea
de la magazinul satului, bo te zat\ acum
40 de ani de una dintre bocitoarele
satului, pe care nu [i-o mai amin te[ -
te dec`t vag. „Eu am fost plecat\ prin
str\in\tate, dar nici c`nd eram aici `n
sat nu m\ aveam a[a bi ne. Lumea o
[tie de bocitoare la `n mor m`nt\ri,
dar eu n-am mai auzit nimic de ea
de c`nd eram mic\ tare”, spune fe -
meia `ndes`ndu-[i m`inile `n buzu-
narul gecii. 

Cel din urm\ pl`nset
Oamenii din Boro[oaia nu se tem

nici de greut\]ile iernii [i nici de alte
n\paste date de Cel de Sus. Le pri -
mesc, pentru c\ ei cred c\ soarta nu
o po]i schimba nicicum. Dar li se zb`r -
le[te pielea de pe bra]e [i duc repede
m`na la gur\ atunci c`nd `[i amintesc
de nelegiurea care le-a l\sat un gol
`n suflet [i un loc lips\ `n barul satu-
lui. „Mare p\cat s-a ab\tut asupra noas -
tr\ acuma de Cr\ciun [i de asta nici
bocitoarele nu mai vor s\ ias\ din ca -
s\”, spune l\muritor ’nea Ilie, `n timp
ce se cutremur\ ca dup\ un fior sim ]it
pe [ira spin\rii. „Cum s\ mai jeleas c\
tocmai acuma c`nd la dou\ case mai
`ncolo, o mam\ abia [i-o ̀ ngropat b\ -
iatul? Cu t`rn\copu’ `n cap s\ `i dea
un nenorocit? De unde a[a bleste m\ -
]ie?”, adaug\ b\rbatul ridic`nd c\ ciu -
la din cap `n semn de dispre]. Con ti -
nu\ spun`nd c\ la `nmorm`ntare a fost
jale mare [i nu au bocit doar femeile
b\tr`ne, ci „to]i a[a pl`ngeam, s\ fi
v\ zut cum ni se scurgeau lacrimi din
ochi f\r\ s\ vrem. Durere mare a
mai fost.” 

~n ograda mic\ [i plin\ de noroi
intru numai dup\ ce ’nea Ilie strig\ [i
fluier\ de trei ori. Apoi o lumin\ a -
prins\ `n hol confirm\ c\ tanti Anica
este acas\. Femeia iese `n prag doar
`ntr-un capot lung p`n\ la c\lc`ie [i o
vest\ de l`n\ `nchis\ p`n\ la g`t. D\ cu
piciorul `n cei doi motani de la in tra -
re, f\c`ndu-[i loc s\ ias\. Spune de la
`nceput c\ e femeie cumsecade [i cu
drag ar vorbi [i ne-ar primi `n cas\,
la c\ldur\, dar are b\rbatul bolnav. „A
mai luat [i un p\h\rel, a[a ca `nainte
de mas\. {i oricum el e mai ginga[ [i
nu pot sta de vorb\ prea mult c\ du p\
aia `[i mai face cine [tie ce idei. Eh,
ce s\-i facem, a[a e el”, spune cu o vo -
ce domoal\, uit`ndu-se cu coada o chi -
ului la geamul de unde clipoce[te slab
o lumin\ ca de lum`nare.

E mic\ [i g`rbovit\, iar fa]a str`n s\
`n cute mici e ro[ie, pesemne c\ `n ca -
s\ arde focul. ~[i ]ine m`inile mereu
`n poal\ [i vorbe[te `ncet, parc\ `m p\ -
cat\ cu propriul destin, pentru c\ de
c`nd se [tie, femeia a lucrat pe l`ng\
cas\ [i nici bucurii prea mari nu a
avut. Spune c\ boce[te la ̀ nmor m`n t\ri
de c`nd i s-a stins fiul, nora [i cei cinci
fra]i, r\m`n`nd singura `n via]\,
av`n du-l al\turi numai pe so]. „M\i

fato, durere mare de suflet am avut
eu. Numai 30 de ani avea b\iatu’ meu
c`nd o murit [i uite c\ acuma se fac
23 de ani de c`nd e acolo, la Dum ne -
zeu. Durerea asta o am c`t tr\iesc,
sup\rarea nu iese a[a u[or de la su -
flet”, spune b\tr`na cu o voce tre mu -
r`nd\, sem\n`nd cu un pl`ns. Ar boci
cum [tie ea mai bine, `ns\ nu poa te
dintr-odat\ [i `i e fric\ de ce or s\
zic\ vecinii, mai ales dup\ ce tot satul
a fost `n doliu de Cr\ciun. „Nici glas
nu prea mai am, b\tr`n\ mai s`nt… {i
uite-aici a[a am un junghi `n spate,
de sup\rare, de fric\, Dumnezeu m\
[tie. Uite-a[a de c`nd cum\tra mea o
r\mas f\r\ b\iat, parc\ nu-mi vine a
crede c\ la noi `n sat s-o `nt`mplat o
crim\”, [i `mi arat\ spatele, d`nd la o
parte vesta de l`n\ care `l acoperea.

De dragul copiilor
Continu\ cu o voce sc\zut\, aproa -

pe `n [oapt\, spun`nd c\ i se fr`nge
inima c`nd vede c\ o femeie r\mas\
v\duv\ la 20 de ani cu mul]i ani `n
urm\, „c`nd timpurile erau mai gre le”,
cu [ase copii mici, pierde unul din-
tre ei `n a[a fel. „Numai moarte din
asta s\ nu fie `n lume, drag\ fat\. Tot
satul e amu]it de atunci, numai pl`n set
auzi de la casa femeii.” Nea Ilie `[i
d\ cu m`na pe la ochi [i se uit\ `n za -
re, la casa cu pricina. „De tineri, oa -
me nii `n satul \sta s-au ajutat unii cu
al]ii la treab\ [i acuma e a[a, o su p\ -
rare, sc`rb\ mare”, adaug\ dintr-un
col] cu ochii `n p\m`nt.

Tanti Anica se uit\ cu luare amin -
te la b\rbat [i cu m`inile `mpreunate
`n poal\ `i dau lacrimile [i scoate un
bocet scurt [i f\r\ vlag\. 

„Dragii ma mii, puii mamii,
tare mi-e dor de voi 

Veni]i inapoi, cu to]ii s\ ne
`nt`lnim 

Puii mamii s\ vorbim, inima s-o
r\ co rim. 

Dragu’ mamii, puiu’ mamii,
tare m\ doare inima”

~ncheie brusc [i trage aer ̀ n piept.
Motanii nu mai miaun\ cer`nd de m`n -
care, ci stau zb`r li]i `n u[a casei [i bol -
desc ochii speria]i de bocetul femeii.
B\tr`na `i fu g\ re[te [i adaug\ c\ ar fi
jelit mai ta re, dar „tare s-ar mai su -
p\ra pe mine cu m\tra dac\ ar auzi,
nu-i mai am\ r\sc inima, o are amar\
destul.” Da c\ nu ar avea 75 de ani,
tanti Anica spu ne c\ ar `ncerca m\ car
pe fetele r\ ma se `n sat s\ le `nve]e

obiceiul. „Nu mai la Maramure[ cred
c\ se mai p\s treaz\ tradi]iile, c\ aici
la noi… Fata mea e plecat\ la Hu -
nedoara, [i al t ci neva care s\ prind\
asta de unul singur eu habar nu am.”
Din tinere]ile ei, bocitoarea `[i amin -
te[te c\ lumea nu o chema niciodat\
la `n mor m`n tari sau priveghi, sim]ea
doar c\ trebuie s\ mearg\. Altfel i se
punea nod `n g`t [i lini[te n-ar mai fi
avut cur`nd. ~nc\ de c`nd afla c\ este
cineva mort `n sat [i p`n\ `l condu -
ceau la groap\, femeile se str`n geau

[i jeleau pier de rea. „{i nu um blam
dup\ poman\, mer geam de bun\ voie.
Nu conta c\ era iarn\ sau var\, fie -
ca re om trebuia bocit, nu doar pl`ns
`nfundat cum e acuma”, spune of -
t`nd scurt.

Se aprinde [i d\ s\ `mi mai spun\
ceva, dar din cas\ r\sun\ numele ei
prelung, scos de voce r\gu[it\ [i gra -
v\. „E semn c\ a stat prea mult de
vorb\, gelos b\rbat mai are”, `mi
[opte[te ’nea Ilie z`mbind u[or. Fe -
me ia pleac\, nu `nainte de a re cu -
noa[ te c\ avea nevoie s\ se elibereze
jelind [i c\ acum se simte mai `m p\-
cat\. „Copil\ drag\, dac\ o s\ ]ii ̀ n ti -
ne toate necazurile [i n-o s\ sco]i ni -
ciodat\ r\ul prin bocet bine n-o s\-]i
fie. Ia aminte ce-]i zic.”

M\d\lina OLARIU
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„Veni]i inapoi, cu to]ii s\ ne `nt`lnim 
Puii mamii s\ vorbim, inima s-o r\ co rim”

� oamenii din sat cred c\ soarta nu o po]i schim ba nici-
cum � tanti Anica spune c\ boce[te la `nmor m`n t\ri de
c`nd i s-a stins fiul, nora [i cei cinci fra]i � nimeni nu o
chema, sim]ea c\ trebuie s\ mearg\

~n Boro[oaia, bocitoarele [i-au
stins c`ntecul de jjaa ll ee

Dincolo de dealurile
comunei Plugari,

aproape de grani]a
dintre jude]ul Boto[ani
[i Ia[i, troienele de z\ -
pad\ nu s-au topit, iar
casele r\sfirate par c\
abia mai sufl\ de sub
acoperi[urile `nc\r ca -
te. ~]i ]iuie `n urechi o
lini[te ap\s\toare, iar
dac\ se `nt`mpl\ s\
calci `n satul Boro[oaia
c`nd e trecut de ora
amiezii, cu greu ochii
o s\-]i g\seasc\ o ur -
m\ de om. Pentru lo -
cu itori, `nmor m`n t\ rile
nu au existat vreodat\
f\r\ „corul bocitoa re -
lor” sau f\r\ femeile
care pe vremuri jeluiau
la c\p\t`iul mortului
p`n\ ]i se str`ngea toa -
t\ pielea de pe m`n\
ca dup\ un fior. Obi -
ce iul nu [i-a `nfipt r\ -
d\ cinile acolo, pentru
c\ „fetele tinere [i-au
c\utat norocul departe
de cas\”, iar singurele
care `l mai p\streaz\
s`nt b\tr`ne [i f\r\
pute re.

Femeile `nso]eau mereu mor]ii pe ultimul drum

Tanti Anica nu-[i mai duce
bocetele la `nmorm`nt\ri
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Dup\ moda Antenei 3 sau a
celor de la B1, Prima Tv va lansa
o emisiune `n cadul c\reia se „co -
menteaz\ sub iectele zilei [i îm -
parte ironii f\r\ p\rtinire”. Cu alte
cuvinte, progra  mele de „analiz\”
a presei, moderate de Mircea Ba -
dea sau de Ra du Banciu, `m pinse
la ore c`t mai t`r zii din noap te toc-
mai pentru ca rea lizatorii s\ nu
fie nevoi]i s\-[i pun\ stavil\ la
gur\, vor avea un nou ri val. Se va
`nt`mpla din data de 4 februarie,
c`nd tot de la ora 23.00, la fel ca
deja-existentele emisiuni de revis  -
t\ a presei men]ionate mai sus,
c`nd va ap\rea pe scena `n cadrat\
de ca me re de filmat [i a ctorul Au -
gustin Julea.

De[i nu a mai realizat p`n\ a -
cum emisiuni de revist\ a presei,
acesta nu vine lipsit de experien]\
pe micile ecrane. Viitorul prezen-
tator a trecut pe la „Chestiunea
Zilei”, un show difuzat pe ProTv
`n urm\ cu c`]iva ani, iar, din 2005,
a intrat ̀ n componen]a echipei „S\p -
t\m`na nebun\”, a canalului Pri -
ma Tv, colabor`nd `n acela[i timp
cu reviste de satir\ [i umor pre-
cum „Plai cu boi”, „Aspirina s\ -
ra cului”, „Academia Ca]avencu”
sau „Kamikaze”.

Cu toate c\ Augustin Julea
are back ground-ul necesar pen-
tru a realiza acest gen de emisi-
une, decizia postului Prima Tv de
a oferi programului spa]iu ̀ n pri me
time este riscant\.  „~n gura pre-
sei” [i „Lumea lui Banciu”, cele
dou\ programe de la Antena3 res -
pectiv B1 TV, s`nt urm\rite de
mai bine de trei sute de mii de
telespectatori fiecare, adic\ dou\
puncte de raiting. }in`nd cont de
faptul c\ are acela[i public ]int\
ca „show”-rile deja existente pe
pia]\, acestuia `i va fi greu s\ se
impun\ f\r\ s\ vin\ cu ceva orig-
inal. De aceea „Gazeta de perete”,
denumirea noului show, `ncearc\
diversificarea francizei (n.r tipu-
lui de emisiune) prin introduc-
erea, printre altele, [i de reportaje
`n timpul difuz\rii. 

Denumirea de „Gazeta de
pere te”, potrivit viitorului prezen -
tator al emisiunii, vine de la „dul\ -
piorul fixat la intrarea `n `ntre-
prinderea socialist\”, de unde
printr-o u[\ de sticl\ `nchis\ cu la -
c\t erau afi[ate exemple de „A[a
da” sau „A[a nu”. R\m`ne de v\ -
zut `ns\ dac\ la fel ca autorii ga -
zetei de la intrarea `n fab rici nu
are [i Augustin Julea pe cine va la
partid care s\-i mai sufle la ure che
ce s\ zic\.

Andrei MIHAI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Ora-n care
lupt\ presa 
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Bucure[ti de import
~n `ntuneric, pe fundalul `n\ bu[it

de sunetele asurzitoare de claxoa ne [i
motoare de ma[ini, `ntrerupt mai apoi
de instrumentalul gr\bit al melo diei
„La vie en rose”, nu se vede dec`t o
]igar\ aprins\. ~n restaurantul „Holly -
wood mirage”, unde m`ncarea ]i-e ser -
vit\ de chelneri care imit\ c`te o vede -
t\ de pe covorul ro[u, mesele scli pesc
a vopsea proasp\t\, iar o siluet\ de b\r-
bat ni se dezv\luie relaxat\ ̀ n fa ]a ochi -
lor `ncremeni]i de ner\bdare. Ca ni[te
furnici, o m`n\ de oameni, fiecare cu
c`te un burete `n buzunar, `ncepe apoi
s\ mi[une pe scen\, cu vesel\ `n m`n\,
care pare mai degrab\ luat\ din dula-
pul bunicii. Tr\g`ndu-se de p\rul care
abia `i cre[te numai pe p\r]i, Titel, pa -
tronul, ̀ mparte ]ipete ̀ n st`nga [i-n drea -
pta. „V-am spus c\ nu s`nt din Vaslui.
S`nt din B`rlad”, url\ Constan]a Hari -
ton, blonda d`rz\ cu voce ascu]it\ din
fundul scenei, care o imit\ pe Marlyn
Monroe.  Ca-ntr-un maraton, ]ipetele
fac turul s\lii, iar noi, spectatorii, parc\
ne a[tept\m r`ndul la cabina cu critici. 

T`n\rul, cu `mbr\c\mintea ca un
papagal amorez, care a fost angajat s\-l
imite pe Harry Potter, dar aminte[te
mai degrab\ de ursul Baloo, aproape c\
nesocote[te nervii [efului. {i nici nu
bag\ `n seam\ cic\liturile lui Tudor
Serafim, un Charlie Chaplin de Bucu -
re[ti, care st\ le[inat pe scaun, [i-i re -
comand\ r`njind un Stan, `n caz c\
vrea s\ se transforme `n Bran. 

Hitler [i SPP-ul
~n peisajul colorat, patru costume

negre stric\ atmosfera cu mersul lor
robotic. Ca ni[te bile de mercur, se ̀ m -
pr\[tie fiecare `n c`te un col] [i numai
chelul must\cios se a[az\ amenin ]\ -
tor la o mas\. Marcel Dumitra[cu, [e -
ful SPP-ului, st\ a[adar `n fa]a noas-
tr\, [i pare mai degrab\ nervos pe noi
dec`t pe personajele care se uit\ lung
la capul lui. Mirajul Hollywood-ului
cu chelnerii lui deghiza]i `n vedete nu-i
face inima s\ salte de `nc`ntare, mai
ales c\ personajul Garcea, pe care el l-ar
putea juca cu succes, nu se afl\ `n me -
niul cu staturi al restaurantului. Dar ves -
tea care le tresalt\ inima mai ceva ca
la un iepura[ fug\rit de-un c`ine e c\ pre -
[edintele ]\rii va veni s\ ia cina ̀ n aceas-
t\ sear\ aici. {i, ca totul s\ mearg\ bine,
fiecare angajat s-a transformat `ntr-o
fil\ dintr-un dosar `n care trecutul `i e
amintit `n cuvinte. 

Ca-ntr-un soi de interogatoriu afl\m
c\ Tudor a fost concediat din teatru
pentru c\ a ie[it beat pe str\zile Germa -
niei `mbracat ̀ n Hitler, dup\ ce nimeni
`n afar\ de cinci studen]i [i do u\ fosile
nu venise la prima lui repre zenta]ie.
Ha rry Potter, b\iatul cu [apc\ a fost
dat afar\ de la Filologie, pentru c\ `n
anul doi s-a b\tut cu un basarabean
fiindc\ acesta „sus]inea c\ exist\ limb\
moldoveneasc\.” Apoi urmeaz\ Elvis
Presley cu bluz\ mulat\ [i ni[te teni[i
ro[ii pr\fui]i, care face o repre zenta]ie
`n direct, tremur`ndu-[i picioa rele `n timp
ce chinuie un microfon `n luminile glo -
bului disco de desupra lui ce-i schim -
b\ fa]a `n diferite culori. La intervievat
`i vine r`ndul [i Pu[ei care o interpretea -
z\ pe Madonna. Dup\ ce Marlyn Mon -

roe `ncepe s\ ]ipe la ea [i privirea [efu -
lui se tulbur\, fetele ̀ l l\muresc c\ „nu
ne `n]elegem. Suntem heterosexuale”.

Eminescu cu obr\jorii ro[ii
}ipetele din spatele cortinei fac

publicul s\ tresar\, iar apoi s\ r`d\ `n
hohote. Lilica, garderobiera, url\ c`t o
]ine gura c\ ea vrea s\-l vad\ pe pre[e -
dinte ca s\-i schimbe numele de fami -
lie. {i r\m`nem to]i ca la dentist c`nd
afl\m c\ numele ei e Eminescu [i fiul
ei are un salon de masaj erotic care se
nume[te „Luceaf\rul”. Dar `n loc s\-i
as culte cineva ofurile, e trimis\ cu tax i -
ul la Boto[ani. ~n paralel, b\tr`na doam -
na Plopu, mama lui Titel, `l sun\ s\-l
`ntrebe cum ̀ l chema pe calul lui {tefan
cel Mare ca s\ c`[tige 100 de euro la
un concurs de la televizor.

Dup\ aceea se hot\r\[te c\ Marlyn
Monroe de B`rlad o s\-l serveasc\ pe
pre[edinte c`nd va veni `ns\ f\r\ s\  se
comporte „ca la [ez\toare la Vaslui”.
Dar repeti]iile s`nt `ntrerupte de Tudor
care, fiind deghizat ̀ n Hitler `ncepe s\
vorbeasc\ `ntr-o german\ b`lb`it\ ridi -
c`ndu-se pe v`rfuri [i zburlindu-se la
che liosul SPP-ist. ~ns\ e anesteziat ra -
pid cu un pumn, `mpachetat [i trimis la
ma ga zie. Acum nu le r\m`ne dec`t s\ o
tri mit\ pe Marlyn s\-i ia comanda pre -
[e dintelui. Un puls de adrenalin\ o `m -
pin ge `n\untru, iar dup\ ce revine `n -

cepe s\ povesteasc\ c\ „l-am `ntrebat
ce-i mai face so]ia c\ am citit `n ziare
c\ a b\tut-o m\r.” Titel se face ro[u ca
un rac fiert [i [eful SPP `ncepe s\
]ipe: „Va ca Domnului”! Drept pedea -
ps\ [i blon da e pus\ cu botul pe labe
[i e trimis\ [i ea `n magazie. 

E[ec `n pa[i de dans
Maneta care `ntrerupe curentul pa -

re a fi singura solu]ie care s\ salveze
situa]ia ce-i alung\ pe SPP-i[ti [i-o
aduc pe doamna Plopu `n prim plan.
„Ti telu[, eu ]i-am spus c\ e o idee t`m -
pit\. Mur\turile s`nt o idee de viitor.”
Su netul telefonului sun`nd `l sperie pe
Titel, a[a c\ r\spunde Hitler. „B\i an -
dro idule, eu te bag `n pisicii..”. „Scu -
ze, e de la Tv Olimp, pentru mama du -
mneavoastr\.” Femeia cu m`inile tre -
mur`nde ia telefonul `n m`n\, iar ver-
surile lui Louis Armstrong de pe me -
lo dia „La vie en rose” `i st`rnesc la
dans pe imitatori. Dar jocul n-a fost o
imita]ie ieftin\, ci una care a mimat
entuziasmul bolnav al vie]ii de vede -
t\ scos `n eviden]\ prin conflictul per-
manent dintre personaje. Personaje a
c\ror banalitate ambigu\ te oblig\ s\
`n]elegi esen]a unei vie]i lipsite de
miraje. 

Iuliana LEONTI

Vineri sear\, pe 25
ianuarie, `n sala mic\

a Uzinei cu Teatru de la
Teatrul Na]ional, regizorul
Ion Sapdaru le-a ar\tat
spectatorilor fascina]ia
Hollywood-ului prin pris-
ma unor personaje
obi[nuite, care recurg la
gustul am\rui al imita]iei.
Reprezenta]ia „Holly wood
Mirage” satirizez\ o lume
care inevitabil ni se
`nf\]i[eaz\ ca una per-
fect\, folosindu-se de sim-
plitatea uman\, f\r\ prea
multe `nflorituri artistice.

Ie[enii au c\zut sub mirajul Hollywood-ului

� decizia postului Prima
Tv de a oferi programu-
lui spa]iu `n prime time
este riscant\

� [i r\m`nem to]i ca la dentist c`nd afl\m c\ numele ei
e Eminescu [i fiul ei are un salon de masaj erotic care
se nume[te „Luceaf\rul”

„Chelneri care imit\ c`te o vede t\ de pe covorul ro[u”

La aniversarea a doi ani de la revol -
ta popular\ din Egipt care a dus la ̀ nde -
p\rtarea de la putere a liderului Hosni
Mubarak, pe str\zile ora[elor Cairo,
Alexandria [i `n portul Suez au izbuc -
nit din nou proteste. Manifesta]iile au
`nceput vineri, 25 ianuarie [i au cau -
zat r\nirea a aproximativ 380 de civi -
li [i  100 de jandarmi, dar [i moartea a
cel pu]in opt, dintre care un reprezen-
tant al for]elor de ordine. 

Protestatarii, reprezentan]i ai opo -
zi]iei, s-au adunat `n Pia]a Tahrir din
Cairo, ̀ n care se cerea moartea lui Mu -
ba rak `n 2011, „scand`nd c`teva din-
tre acelea[i sloganuri de acum doi ani,
precum «Poporul vrea s\ r\stoarne regi -
mul. Ace[tia au blocat unul din cele
mai circulate poduri  din Cairo, dar [i
sta]ia de metrou Anwar Sadat»”
(bbc.co.uk, s`mb\t\, 26 ianuarie). De
asemenea, au atacat cu pietre mai multe
sedii ale guvernoratelor egiptene (n.r.:
subdiviziuni administrativ-teritoriale)
[i au ̀ ncercat s\ distrug\ gardul de s`rm\
ghimpat\ care proteja palatul prezi-
den]ial din Heliopolis. „Opozi]ia, com -
pus\ din mi[c\ri în majoritate de st`nga
[i liberale a îndemnat la manifesta]ii
în toat\ ]ara împotriva pre[edintelui
Mohamed Morsi [i Fra]ilor Musulmani,
principala for]\ politic\ din Egipt”

(mediafax.ro, vineri, 25 ianuarie).
Primul pre[edinte civil [i democratic
ales, Morsi a rugat popula]ia s\ s\rb\ -
toreasc\ „pa[nic [i civilizat”, `ns\ divi -
ziunea `ntre egiptenii islami[ti [i egip -
tenii liberali, laici [i cre[tini s-a accen -
tuat ̀ n mod deosebit ̀ n ultimii doi ani,
consider`ndu-se c\ actualul pre[edinte
sprijin\ doar popula]ia islamic\. 

Climatul tensionat din Egipt de
vine ri „se datora [i a[tept\rii verdictu -
lui ̀ n procesul a 21 de «ultra[i» respon -
sabili de moartea a 74 de persoane la
sf`r[itul unui meci de fotbal din Port-
Said din februarie 2012” (mediafax.ro,
vineri, 25 ianuarie). Sentin]a dat\ ulte -
rior, s`mb\t\, a decis pedepsirea cu
moar tea a acuza]ilor, „ceea ce a provo -
cat noi proteste stradale violente, de
data aceasta din partea sus]in\torilor
celor condamna]i, care au dus la moar -

tea a 30 de persoane [i v\t\marea a
altor 200” (guardian.co.uk, s`mb\t\,
26 ianuarie). Asta `n timp ce pre[edin -
tele Morsi convocase deja Consiliul
Ap\r\rii Na]ionale pentru a g\si o so -
lu ]ie pentru calmarea popula]iei `n ur -
ma protestelor de vineri, iar `n Port-
Said au fost trimise trupe armate pentru
a restaura lini[tea. Ora[ele `n care au
avut loc revolte au fost declarate zone
periculoase, „at`t din cauza manifes-
ta]iilor c`t [i din cauza cantit\]ilor mari
de gaz lacrimogen r\mase ̀ n urma con -
frunt\rilor dintre protestatari [i jandar-
mi. ~n Cairo, toate magazinele erau ̀ n -
chise [i ora[ul complet paralizat”
(washingtonpost.com, s`mb\t\, 26
ianuarie).

Cele dou\ zile de proteste [i vic-
timele lor arat\ c\ Egiptul este `nc\
marcat nu doar de o grav\ criz\ eco-
nomic\, ci [i de un dezechilibru de
putere care scoate, pe r`nd, taberele
`n strad\.

Anca TOMA

Trecutul a scos Egiptul `n strad\
� opozi]ia, com pus\ din mi[c\ri în majoritate de st`nga
[i liberale a îndemnat la manifesta]ii în toat\ ]ara
împotriva pre[edintelui [i principalei for]e din Egipt
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Se `ncheie telenovela Elodia

Degradarea calit\]ii bombardamen -
tului mediatic la care este supus po po rul
român a început mult înainte de apa ri ]ia
OTV-ului. Responsabilul, sau vino-
vatul principal, este o televiziune adînc
intrat\ în con[tiin]a românilor, ca lider
necontestat al preferin]elor acestora.
Pro TV-ul a avut o contribu]ie deci-
siv\ la transformarea majorit\]ii româ -
ni lor într-o mas\ de manevr\ amorf\,
lipsit\ de dispozi]ia de a face un mi nim
efort pentru a asimila un act de infor-
mare, cultural sau artistic, posesoare a
unor gusturi derizorii, apeten]e ins tin c -
tuale [i preferin]e morbide. Încunu na rea
acestei ac]iuni a fost oferirea pe tav\ a
acestei mase unei clase politice hulpa ve,
urmat\, dup\ îndeplinirea acestei misiuni
de c\tre maurul protevist, de renun ]a rea
perfid\ a implic\rii în actualitatea po -
litic\.

Odat\ calea deschis\, s-a nivelat
drumul actualilor juc\tori, care au am -
pli ficat pîn\ la paroxism mizeria [i ma -
nipularea. În acest context, apari]ia OTV-
ului putea fi oarecum a[teptat\, acest
post r\spunzînd nevoilor celor mai abru-
tiza]i exponen]i ai maselor populare.
Alunecarea sa pe terenul politicii a ve -
nit în întîmpinarea aspira]iilor acestor
creiere imaculate.

Reac]iile publice imediate dup\ sus -
pendarea emisiei postului au fost mult
mai slabe decît ne a[teptam. Dac\ fa cem
leg\tura cu sc\derea cifrelor de audi-
en]\ din ultima perioad\ (post Elodia)
faptul apare destul de explicabil. Ju de -

cînd optimist, am putea spera într-o de[ -
teptare a publicului, s\tul de mizeria în
care era din ce în ce mai înglodat [i bu -
curos c\ a fost ajutat s\ se mai lim pe -
zeas c\ pu]in. Faptul c\ motivul oficial
]ine de neplata amenzilor, aduce cu ares -
tarea [i condamnarea lui Al Capone pen -
tru evaziune fiscal\, ilustrînd o dat\ în
plus precaritatea sistemului legislativ
românesc [i disponibilitatea sa de a
proteja infractorii.

În acest context, entuziasmul una nim
al CNA-ului de a face ordine [i cu r\ ]e nie
nu trebuie apreciat la dimensiuni exa -
ge rate, dar poate fi considerat ca un în -
ceput benefic pentru o mare ope ra ]iu ne
de asanare a audiovizualului românesc.

Nu insist asupra ipotezei r\z bu n\ rii
politice, ea este intens [i exhaustiv pre-
zentat\ de cei implica]i. Ipoteza va fi
amplificat\ dac\ CNA-ul se va opri aici
[i nu va continua opera]iunea de care
aminteam înainte [i pentru care exist\
material de lucru îndestul\tor. Din a ceas -
t\ perspectiv\ cred c\ s-ar putea vorbi
mai degrab\ de un precedent benefic,
decît de unul primejdios. Posibilit\]ile
de a fi invocat nu pot fi limitate, dar
singur\ responsabilitatea membrilor Con -
siliului va fi în m\sur\ s\ dea r\s pun sul.
În condi]iile bloc\rii ordonan]ei de ur -
gen]\ care îi annihila func]ia sanc ]io -
na torie, CNA-ul are [ansa s\-[i asume
cu adev\rat suveranitatea profesional\
asupra acestei autorit\]i mediatice vi -
cioase [i nelimitate care ne bîntuie din
ce în ce mai pustiitor; dac\ o rateaz\ [i

de data aceasta, topirea sa în mediul
vîs cos al altor autorit\]i nu va mai fi în
m\sur\ s\ stîrneasc\ mir\ri [i proteste.

Ar mai putea fi luat\ în conside ra ]ie
[i o a treia ipotez\, mult mai mioritic\,
cu trimiteri la atitudini ce ]in mai mult
de persoane decît de institu]ii, în care
nerespectarea unor promisiuni, ame nin -
]\rile [i [antajele î[i au partea lor agi-
tat\ de istorie. Rela]iile dintre CNA [i
OTV s-au tensionat de mult\ vreme (ne
amintim c\ postul a mai fost suspendat
o dat\, în 2002, tot sub guvernarea PSD),
cre[terea num\rului de amenzi aplica -
te fiind o confirmare. Este evident, pen -
tru orice observator avizat, c\ intrarea
în insolven]\ a societ\]ii unuia dintre
cei mai boga]i oameni din mass-media
nu este decît tot o manevr\ de sustra -
ge re de la rigorile legii.

Pe aceea[i linie se înscrie [i cererea
OTV, aprobat\ de unul dintre tri[tii
exponen]i ai justi]iei române (repede au
mai ajuns absolven]ii de la Spiru Haret
în pozi]ii cheie ale vie]ii publice), pen-
tru a ob]ine statutul de „consumator cap -
tiv” în rela]ia cu „furnizorul de servi cii”
din domeniul autoriz\rii [i reglemen t\ rii
în audiovizual. În decizia Tri bu na lu lui
Bucure[ti scrie c\ „avînd în vedere pr e -
vederile art. 3 pct. 32 din Legea 85/2006
(legea insolven]ei n.a.), potrivit c\ruia
prin consumator captiv se în]elege con -
sumatorul care, din considerente teh ni ce,
economice sau de reglementare, nu poa -
te alege furnizorul, Tribunalul va con-
stata c\ debitorul are aceast\ calitate
pe durata valabilit\]ii licen]ei men ]io -
na te”, cu alte cuvinte el este la discre ]ia
CNA.

Potrivit aceleia[i legi, la art. 38, se
prevede c\ „orice furnizor de servicii –
electricitate, gaze naturale, ap\, servi cii
telefonice sau altele asemenea – nu are
dreptul, în perioada de observa]ie [i în
perioada de reorganizare, s\ schimbe,
s\ refuze ori s\ întrerup\ temporar un
astfel de serviciu c\tre debitor sau c\ tre
averea debitorului, în cazul în care aces -
ta are calitatea de consumator captiv”,
cu alte cuvinte CNA-ul nu ar mai avea
dreptul s\-i suspende licen]a. Asta a fost
prea mult pentru orgoliul membrilor

Consiliului, rezultînd unanimitatea care
transcende divergen]ele de opinii po li ti ce.

Urmeaz\ cu siguran]\ o perioad\
agitat\ pîn\ la clarificarea situa]iei,
rolul decisiv revenind din nou justi]iei,
pus\ în fa]a [ansei de a-[i demonstra
independen]a de politic, dar [i de ten -
ta ]ii mult mai palpabile. S\ p\str\m spe -
ran]a c\ nu va fi vorba de o decizie „în
coad\ de pe[te”, care s\ lase fie c\ rei
p\r]i impresia c\ a cî[tigat [i din care
singurul [i marele perdant s\ r\mîn\
tot publicul.

� nu exist\ libertate de
exprimare în afa ra res -
pon sabilit\]ii [i a statului
de drept � rela]iile dintre
CNA [i OTV s-au tensionat
de mult\ vreme � Ca -
patos, Cancan, Wowbiz
s`nt trase din iscusin]a lui
de a crea personaje bizare

Istoria cre[terii [i descre[terii imperiului

Consiliul Na]ional al Audiovizualului a luat decizia
de a retrage licen]a OTV-ului. Postul [i-a `ncheiat

astfel oficial emisia dup\ o perioa d\ zbuciumat\ de
via]\. De la dansuri pe mese, la b\t\i sau propagan -
d\ politic\, Dan Diaconescu a dep\[it adesea limitele
decen]ei `n audiovizual. ~ns\ acest caz a pus bazele
unui precedent periculos. Un precedent care ar putea
l\sa loc epur\rilor politice `n televiziune.

Dan Diaconescu a sfidat prea mult timp deciziile consiliului 

În 2004 l-am înt`lnit pe DD în
studioul lui de pe Magheru. Elodia
înc\ nu disp\ruse [i domnul Dan p\ rea
destul de odihnit, prin compara]ie  cu
cel din zilele noastre. România toat\
era mai odihnit\, pentru c\ se culca
mai devreme [i se uita mai pu]in la
televizor noaptea. {i nu e o metafor\,
ci un fapt sus]inut de cifre. 

Eram produc\tor la emisiunea
„Gheor ghe” (Antena 1) [i în intervalul
nostru orar, 23.30-00.30, totalul de te -
lespectatori era tare am\r`t. Pentru acel
public lucra atunci [i DD, dar f\r\ nici
o [ans\ s\ se ridice ca audien]\ m\car
p`n\ la glezna unei televiziuni genera -
liste. Îl vizitam s\-i iau un interviu,
f\ceam o edi]ie special\ la „Gheor ghe”
despre Caracal [i caracaleni. 

„Garsoniera” OTV era de fapt
un apartament mare, cu o sal\ în chip
de studio bun la toate în care tocmai
intrase Gigi Becali s\ ]in\ un mo no -
log în fa]a camerei. Se r\zboia cu unii,
a[a, singur singurel. 

Mirosea a ]igar\, mobila era ve che
[i s\r\c\cioas\, echipamentele teh ni ce
vai de ele. Dar DD, pipernicit, r`z`nd
m`nze[te cu m`na la gur\, a[tepta s\
se urce pe valul cel mare care urma
s\ schimbe televiziunea din Româ nia.

Am vorbit atunci despre Ca ra cal,
adolescen]a lui, h`rjonelile de b\ ie -
]an dri cu Tuc\ din vremea c`nd lo cu -
iau în ora[ul natal [i alte asemenea
prostioare. Nici nu prea aveai ce s\-l
întrebi pe DD. Îl obsedau banii nece-
sari pentru a men]ine în via]\ OTV [i
dorin]a de a fi propriul lui st\p`n. I -
ma gina]i-v\, era o epoc\ în care în
România mogulii nu erau moguli,
Becali nu putea ap\rea la televiziunile
mari c`nd voia el, iar Diaconescu n-
avea elicopter. 

Au mai trecut vreo trei ani de la
înt`lnirea mea cu domnul Dan p`n\ c`nd
Elodia a început s\ ne b`ntuie pe to]i,
mai înt`i din studioul OTV, apoi din
toate celelalte studiouri. În plin mare
succes al cazului disp\rutei, Marius
Tuc\ însu[i, fostul rege al talk-show-
ului românesc, a încercat s\-[i re lan -
seze emisiunea cu acest caz. Ia b\ ta ie
la audien]e de la prietenul lui din co -
pi l\rie [i se retrage înfr`nt dintr-o are-
n\ care se schimbase esen]ial. 

Magda Ciumac, Tolea, Naomi,
clarv\z\tori [i hipnotizatori, oameni
obi[nui]i [i tr\sni]i au început s\ um ple
decorul minuscul al lui DD. To]i erau
pl\m\di]i de el, în jurul Elodiei, care
din realitate devenise o fic]iune ba ro -
c\. La 3 diminea]a, telespectatori dis -
pera]i (uneori în num\r de c`teva zeci
de mii) d\deau mesaje: „Domnu Dan
spune]i-ne adev\rul despre Elodia c\
m`ine avem serviciu”. Dar domnul
Dan era necru]\tor [i neobosit.

DD n-a inventat roata. În Suedia
exist\ o emisiune care se ocupa cu
discu]ii în jurul dispari]iei [i g\sirii
unui personaj fictiv, pe nume Ma ri ka.
În America, realitatea amestecat\ cu
fic]iune p`n\ la stadiul în care perso -
na jele tale ajung s\ tr\iasc\ [i în via]a
real\ dup\ scenariu, se nume[te reality
show. Ce a f\cut el a fost s\ adapteze
formulele, s\ le autohtonizeze. 

Capatos, Cancan, Wowbiz s`nt
trase din seva lui, din iscusin]a de a
crea personaje bizare, incredibile. Te -
leviziunile de [tiri s-au dezb\rat de
orice inhibi]ii în orice privin]\, dup\
acela[i model. Talk-show-urile s-au
lun git, au ajuns s\ se întind\ peste gri -
le c`t e ziulica de lung\, în spiritul
flenc\relii de la OTV. 

DD, încet, încet a ie[it din joc.
G\l\gia politic\ n-a fost at`t de amu -
zant\ c`t s\ ]in\ publicul la televizor,
dar a fost at`t de conving\toare c`t s\
îl trimit\ la vot. Acum el are un par-
tid politic n\scut de o televiziune. Va
supravie]iui oare copilul f\r\ mam\?
Î[i va g\si mame adoptive? Va dormi
DD, în sf`r[it, noaptea? 

O zi din via]a lui Dan
Diaconescu î`n Direct

{erban PRETOR

� CNA-ul are [ansa s\-[i asume cu adev\rat suverani-
tatea profesional\ asupra acestei autorit\]i mediatice 

Nu m\ bucur c\ OTV a r\mas f\r\
licen]\ de emisie. Nu s`nt dintre aceia
care consider\ c\ „statul” trebuie s\ re -
glementeze prostul gust sau bunele mo -
ravuri [i s\ de-manelizeze societatea.
Sau m\car nu prin lege [i prin au to ri -
t\ ]ile sale.

Cred c\ momentul în care o televiziu -
ne î[i pierde licen]a este un mo ment
trist pentru orice societate democratic\
[i ar trebui s\ constituie un semnal de
alarm\. Retragerea licen]ei este cea mai
sever\ sanc]iune prev\zut\ de legea
român\ [i pe bun\ dreptate. A „omorî”
un radiodifuzor este un act extrem, o
limitare dureroas\ a libert\]ii de expri-
mare, principiu întemeietor pentru ori ce
societate democratic\.

Cred c\ publicul OTV-ului are exact
acelea[i drepturi de consum mediatic
precum cei care privesc BBC sau Dis -
co very: s\ decid\ singuri, acas\ la ei,

cu telecomanda în m`n\, ce anume
privesc `n timpul liber [i ce anume fac
cu informa]ia, opinia sau divertismen-
tul astfel absorbite.

Nu m\ bucur, cum spuneam, de fap-
tul c\ OTV [i-a pierdut licen]a – dar
con sider c\ o astfel de decizie se im -
pu nea. Nu pentru con]inutul uneori imund,
alteori doar prostesc, nu pentru pro-
gramele sub-standard, nu pentru trans-
formarea televiziunii în circ [i, ulterior,
în tribun\ politic\ – de[i, pentru ma jo -
ritatea acestor lucruri exist\ un para-
graf în Legea Audiovizualului.

OTV trebuia închis pentru c\ f\ cea
r\u libert\]ii de exprimare. F\cea r\u
prin lipsa de respect pe care a ar\tat-o
aplic\rii legii. OTV avea amenzi ne pl\ -
tite din 2009, c`nd era „pe val” [i cu no[ -
tea audien]e uria[e pe segmentul tem-
porar de la miezul nop]ii. Deci nu lipsa
resurselor – invocat\ acum în fa]a CNA,
ca scuz\ pentru înt`rzierea pl\]ilor – era
cauza, ci convingerea ferm\ c\ „Dom -
nul Dan” poate face orice, pentru c\
poporul îi iube[te. Amenzile s`nt pre v\ -
zute de lege ca sanc]iune pentru în c\ l -

ca rea legii dar au, în inten]ie, [i un rol
„educativ”: ai gre[it, te-am pedepsit, te-a
durut, alt\ dat\ nu mai faci. Doar c\ OTV
n-a sim]it „durerea” nici chiar atunci
c`nd, dup\ ce a contestat amenzile în
justi]ie, acestea au r\mas definitive.
OTV a ales o durere în cot uneia în
cont – demonstr`nd astfel c`t de pu]in\
valoare acord\ ordinii legale. Statului
de drept, ca s\ folosim vorbe mari.

Pentru vina de a minimaliza p`n\
la ridicol importan]a legii [i a trans-
mite c\tre publicul s\u aceast\ atitu-
dine trebuia s\ fie închis OTV-ul. Nu
este rezonabil s\ te a[tep]i s\ te prote-
jeze libert\]ile oferite de o lege ale c\ rei
rigori alegi, de bun\ voie, s\ le ignori.
Nu exist\ libertate de exprimare în afa r\
responsabilit\]ii [i a statului de drept.

Aceasta este „morala” pe care ar
trebui s-o desprindem din cazul OTV.
{i Dan Diaconescu, [i publicul OTV, [i
cei care îl contest\. Dar mai presus ar
fi trebuit s\ în]eleag\ aceasta [i cei care,
nu cu mult timp în urm\, au adoptat cu
entuziasm amendamentul care pre ve de
c\ orice contestare în instan]\ a unei
sanc]iunii dat\ de CNA suspend\ exe-
cutarea p`n\ la decizia definitiv\. O a -
tare modificare legislativ\ îi d\, de fapt,
c`[tig de cauz\ lui Dan Diaconescu [i
ne aduce pe noi, ca societate, mai aproa -
pe de modelul OTV.

O chestiune de priorit\]i
� postul trebuia închis pen -
tru c\ f\ cea r\u libert\]ii
de exprimare

Ioana AV|DANI

Cum a r\mas Poporul f\r\ TTee ll eevv ii zz iiuunnee

Ana-Maria CAIA

� Marius Tuc\ însu[i,
fos tul rege al talk-show-
ului românesc, a încercat
s\-[i re lan seze emisi-
unea cu cazul Elodia
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OPINIA DE LA CENTRU

Nimeni nu-[i mai aduce aminte cînd
anume, în ce minut, or\ sau secund\, a
fost dep\[it\ grani]a deloc sub]ire dintre
fic]iune [i adev\r. {i cum a luat am ploa -
re totul. Ce se cunoa[te acum e c\ în mi -
ca redac]ie a unui ziar local din Mara -
mure[, o jurnalist\ a anilor ’90, presat\
de timp, î[i imagina inimaginabilul. 

Pe hîrtia din ma[ina de scris se în [i -
ra, rînd cu rînd, [tirea c\, la morga lo ca -
l\, paznicul de noapte s-a îndr\gostit de
o tîn\r\ moart\. Rigoarea [i concizia o
obligau astfel pe tîn\ra jurnalist\ s\ ex -
plice scandalosul eveniment f\r\ me -
ta fore sau explica]ii plastice, detaliind
prin vorbele unui medic de gard\ – ne -
numit [i disp\rut subit – c\ paznicul,
mî nat de o bolnav\ singur\tate, a vio-
lat moarta. {i c\, minune!, aceasta s-a
tre zit astfel din mor]i! Nimic mai mult,
f\ r\ detalii, bun de tipar, publicat, caz
închis. 

{i-apoi iat\-l, la o distan]\ de vreun
an–doi de la apari]ia [tirii, pe curajosul
corespondent al unei prestigioase pu -
bli ca]ii spaniole gonind cu un tren ro m= -
nesc, prin g\rile [i haltele patriei, c\ u -
t`nd sursa incredibilei [tiri. Înso]it de un
ziarist bucure[tean [i o traduc\toare din
spaniol\, curiosul corespondent occi-
dental fusese trimis s\ g\seasc\ detaliile
[ocantului caz petrecut undeva, într-un
or\[el din Rom=nia. 

Nu era înc\ era Internetului, dar lu-
mea a fost mereu mai mic\ decît las\ dis -
tan]ele de pe hart\ s\ se vad\. Astfel,
Ma dridul aflase de caz dup\ ce, f\r\ a
mai verifica în detaliu, un redactor al
u nei agen]ii de pres\ de la Bucure[ti,
pre sat [i el de timp, a tradus [tirea din
Maramure[ în mai multe limbi, in clu -
siv în spaniol\. Iar acum publica]ia la
care lucra corespondentul îi ceruse s\
detalieze povestea.

În Maramure[, îns\, la redac]ia zia -
rului local, însu[i redactorul [ef s-a ar\ -
tat contrariat c\ o astfel de poveste prin -
sese spa]iu în paginile micii, dar, altfel,
respectabilei sale publica]ii. El, unul, om
conectat la mai toate evenimentele no ta -
bile petrecute în urbe, nu auzise nicioda -
t\ ca un astfel de p\cat s\ se fi petrecut
acolo. Iar de minunea învierii, nici nu
mai înc\pea vorb\. I-a asigurat pe vizi -
tatori c\ trebuie s\ fie o confuzie. 

{i totu[i, acolo, în fa]a lui, era zia rul.
Erau literele, negre pe alb, prob\ c\
ideea prinsese pojghi]\ material\, prin-
sese forma realit\]ii [i r\m\sese, undeva,
m\car prin rafturile unei biblioteci mu -
nicipale.

Pe semnatara [tirii au g\sit-o la ea
a ca s\. O fiin]\ pl\pînd\, sperioas\, ca re
se reprofilase, se pare, dezbr\cînd hai na
presei scrise. Fa]\-n fa]\ cu [tirea semna -
t\ de ea, femeia a explicat, aproape plîn -
gînd, c\ totul fusese în mintea ei. C\ in -
spi ra]ia îi venise, se pare, dup\ ce ci ti se
o scurt\ rubric\ de fapt divers istoric,
dintr-o revist\ de limba maghiar\, care

publicase un caz de necrofilie petrecut în
urm\ cu cîteva secole în Valladolid,
Spa nia. 

Povestea se încheia astfel circular,
per fect, sferic, întorc`ndu-l în Spania pe
corespondentul spaniol, aflat în pragul
unei crize de nervi [i cu bugetul de pla s\ -
rii împ\r]it prin cîrciumile locale. A juns
acas\, omul nu a mai publicat nimic. 

Fonfleul de pres\ avea astfel toate
[an sele s\ r\m`n\ doar un subiect de fapt
divers îndosariat prin arhivele presei
locale. Asta dac\ nu l-ar fi fr\m`ntat, în
tot timpul \sta, pe un alt spaniol.

În 2002, regizorul Pedro Almo do-
var, lansa filmul „Habla con ella” („Vor -
be[te cu ea”). Pelicula – ce prezint\ po -
ve[tile unor b\rba]i îndr\gosti]i de fe -
mei aflate în com\, [i despre care Al mo-
dovar a men]ionat nu o dat\ c\ este „du -
p\ un caz real petrecut la o morg\, în
Ro m=nia” – a luat Oscar-ul. În 2003, a
fost premiat\ pentru cel mai bun scena -
riu original. 

Andrei UDI{TEANU
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Rom=nii dau Spania pentru ]\ ri le
nordice, unde se c`[tig\ peste 1.200 de
euro pe lun\. Un t`n\r din Ia[i po ves -
te[te cum e în Danemarca, din ce tr\ -
ie[te, ce se m\n`nc\ [i c`t s`nt chiriile.

În Rom=nia, Andrei Cazacu, un
t`n\r ie[ean de 24 de ani, a lucrat ca
agent de v`nz\ri . A schimbat c`teva fir-
me [i avea ceva experien]\. Pentru c\
f\cea ca baxurile de ulei de m\sline [i
ro]ile de ca[caval s\ zboare de la de po -
zite c\tre magazine precum stolurile de
r`ndunele, patronul nu s-ar fi lep\dat de
el. "C`[tigam foarte pu]in, 1.000 – 1.200
de lei", pune degetul pe ran\ Andrei.

A dat c`teva click-uri pe net, s-a
sf\tuit cu ni[te amici, [i-a încheiat so -
cotelile cu firma de distribu]ie [i du p\
c`teva s\pt\m`ni s-a urcat în avionul
spre Danemarca pentru un post de
mun citor în silvicultur\. 

Ceau[escu bate [tirile de
la ora 5.00 

„La interviul din Rom=nia m-au
întrebat ce [tiu s\ fac. Ne-am consultat
[i s-a înclinat balan]a pentru c\ a veam
permis de conducere de profesio -
ni[ti”, î[i aminte[te t`n\rul cum a ajuns
s\ st\p`neasc\ în p\durile din Da ne -
marca un Ponsse Caribou, un mon-
stru cu opt ro]i care se putea înh\ma la
un transport de 12 tone. Locul de
munc\ era prin p\durile din apro pie -
rea or\[elului Hoven. T\ia, înc\rca [i
des c\rca copaci. Apoi, la scurt timp,
lua drumul din urm\ [i planta puie]i în
loc. „Am pus vreo 10.000 într- un an de
zile”, spune t`n\rul. 

În chirie st\ tot undeva în p\dure,
l`ng\ o alt\ familie de danezi. Îl cost\
în jur de 120 de euro o cas\ cu living, cu

dormitor, baie [i buc\t\rie mari. Cum -
p\r\turile le face o dat\ pe s\pt\m`n\.
„Aici e un pic diferit de ceea ce g\ se[ -
ti la noi. N-ai s\ vezi c`rna]i [i me ze luri
în galantare. La ei totul e în vid [i pro -
por ]ionat”, spune Andrei. 

Luni bune, în fiecare diminea]\ de
munc\, dup\ salut, patronul îi punea o
întrebare cu r\spuns obligatoriu: „Ai
tot ce-]i trebuie acas\?”Conver sa ]ii le
erau în englez\, pentru c\ to]i da nezii
vorbesc limba lui Shakes pea re. Prin
zia rele daneze mai sc\pau [tiri des pre
rom=nii care au f\cut groz\vii. „C`nd
mai era c`te un caz din \sta dezb\tut pe
la [tiri spuneam cu jumate de gur\ c\-s
rom=n. Dar ei au fost tot timpul dr\ -
gu ]i, erau z`mbitori [i-mi d\deau im e -
diat replica: «Aaa, Ceau[escu!». Nu ju-
dec\ oamenii la gr\mad\”, mai po -
ves te[te ie[eanul. 

Ca[caval [i br`nz\, prima
din România

La ora 6.20 fix, e drep]i. Munca la
p\dure l-a înv\]at disciplina de ar ma t\.
În zece minute e preg\tit. La f\r\ cinci
mi nute îi d\ cheie Opel-ului gene ra ]ie
`92, cu 300.000 de kilometri la bord.
Por ne[te spre serviciu. În drum, face [i
o oprire. „Iau cafeaua în fiecare di mi -
nea]\ de la o benzin\rie. M\ cunosc bi -
ne cu v`nz\toarele, glumim, m\ simt ca
[i cum a[ merge la magazinele din car -
tier, de acas\”, spune Andrei. C`nd
a jun ge la serviciu, adap\ cu ulei hi dra -
ulic or\tania cu opt ro]i [i porne[te la
treab\ prin p\durile danezilor.

Patronul îl apreciaz\ c\ face trea b\
repede [i bine, dac\ „umbli cu fo f`r -
li ca, te simte imediat”. În Ia[i, a luat pri -
m\ de s\rb\tori o roat\ de ca[caval [i un
baton de br`nz\ de burduf, în Dane -
mar ca au fost luni c`nd a c`[tigat [i
2.000 de euro.

Ionu] FANTAZIU

Ionu] FANTAZIU este 
redactor la cotidianul
„Evenimentul zilei”

La munc\ în p\durile daneze

~n casa veche, cu o gaur\ mare `n
podea, s-au adunat sute de oameni. Au
venit cu saco[ele pline cu nimicuri,
ago nisite, pl\tite cu bani eco no mi si]i,
primite `n dar. Le-au a[ezat pe ta ra be
[i au pornit cu saco[a goal\ s\ vad\ da-
c\ g\sesc ceva ̀ n schimb. La bazarul cu
lucruri gratis s-au adus de la c\r]i la
za cusc\, de la haine la fiare de c\l cat,
tot ce umplea debaraua degeaba. Obi-
ecte care au fost iubite c`ndva, `n ca re
s-a investit, care au n\scut amintiri. Iar
acum obiectele primesc o nou\ via ]\.
E [ansa lor s\-i bucure [i pe al]ii. 

La bazarul \sta au venit [i cei ca -
re n-au avut nimic de dat, s\-[i alea g\
ceva. Au luat doar lucrurile de care
aveau nevoie sau care le-au pl\cut foar -
te mult. Nu s-au l\comit, nici dac\
toate erau gratis, nu s-au urcat pe raf -
turi s\ arunce cu borma[ini pentru toa -
t\ lumea, nici nu au str`ns c`te zece
pachete de zah\r. S`nt `nc\ pu]ini `n
co munitatea care nu cump\r\ `n
draci [i orice, dar poate de la ei `n va -
]\ [i al]ii. 

M-am mutat. ~n patru ani de
c`nd m\ dau bucure[teanc\, am ago-
ni sit cinci saci cu haine, un troler [i
trei saco[e. {i nu mi-a p\sat c\ am l\ -
sat restul `n urm\. Acum am un bal-

con mare pentru care o s\ cump\r
flori la prim\var\, o draperie frumoa -
s\, unde `mi voi bea cafeaua [i voi
privi spre blocul din fa]\. M\ simt ca
`ntr-un duplex. Am o camer\ mare un -
de pot s\ dansez [i unde, dac\ vin
trei prieteni `n vizit\, nu m\ simt ca
`n metrou, la o or\ de v`rf. Am me tro -
ul la doi pa[i, magazine cum ies din
bloc cu tot ce-mi trebuie [i deasupra,
ni[te vecini g\l\gio[i care habar n-au c\
nu m\ deranjeaz\ deloc, ci doar m\
fac s\ nu m\ mai simt singur\. ~mi pla -
ce c`nd s`nt pu[i la punct de mama lor,
m\ distreaz\ c`nd ]op\ie. 

La pas, am descoperit un nou
Bu cure[ti `n Titan, cic\ cel mai t` n\r
cartier din Capital\ sau printre cele
mai tinere. Cele mai multe blocuri au
fost construite acolo prin 1965, iar
zona era `ngr\dit\ de b\l\rii.

Acum are un parc frumos unde
mi-am promis c\ voi alerga la
prim\var\, nu din calea c`inilor f\r\
st\p`n care locuiesc cu pl\ cere `ntr-un
cartier nou, ci doar de dra gul sportu-
lui. {i mi-am promis [i c\ o s\ cum -
p\r doar ce am nevoie. Pentru c\
lucrurile nu s`nt gratis degeaba. 

Andreea ARCHIP

Nebuni dup\ lucruri
Bucure[tean f\r\ cauz\

Literele, negre pe alb erau prob\ c\ ideea prinsese pojghi]\

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

Andrei UDI{TEANU este
reporter la „DIGI 24”

Editorial, tura de noapte

� în fiecare diminea]\
primea o întrebare cu
r\spuns obligatoriu

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

� fa]\-n fa]\ cu [tirea semna t\ de ea, femeia a expli-
cat, aproape plîn gînd, c\ totul fusese în mintea ei 

� obi ectele au fost iubite c`ndva, `n ele s-a investit, au
n\scut amintiri

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

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

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

SENIORI
EDITORI: »

Anchet\ asupra unnuuii   ffaapptt   dd iivveerrss

„Sînt în 32, mai am o singur\
sta ]ie [i ajung”, am r\spuns, cu vo -
 cea înghe]at\, la telefon. Dup\
ce va timp de haiducit aiurea prin
Fe rentari, am g\sit sta]ia RATB de
care aveam nevoie; reu[isem cu
brio s\ sar peste o b\ltoac\, am de -
p\[it elegant dou\ b\trîne [i am
prins din fug\ tramvaiul, f\r\ s\ mai
alunec pe pojghi]a lucioas\ de pe
trotuar. Nici n-apucasem s\ termin
acea propozi]ie, c\ deodat\, din
fa ]a mea, cineva m\ face „rus îm -
pu]it!”. 

Cam pe la 40 de ani, blond\, cu
ni[te cercei rotunzi [i mari cît ga -
u ra covrigului la un leu, începe
s\-mi spun\ c\ i-am cotropit ]ara,
i-am furat tot ce avea mai de pre] [i
c\ o s\ îmi „mute direc]ia”. M\ spe -
rie, m\ duc la o alt\ u[\ a tram-
vaiului, dar ea î[i continu\ dis-
cur sul [i înjur\turile la adresa mea
[i a ru[ilor mei. Din spatele tram-
vaiului, deja se aude „ce i-a f\ cut,
m\i, lui asta?” [i m\ întreb, la rîn -
du-mi, cu ce am deranjat-o. Se pa -
re c\ nu-i place cînd cineva vor -
be[ te, la telefon, lîng\ ea, dar de la
amenin]\rile cu t\iatul gîtului [i
pîn\ la a m\ face rus nenorocit, e
cale lung\. 

{i a[a mi-am dat seama c\, une -
ori, am nevoie de astfel de „ciu -
pituri” în via]\, pentru a nu în ghe -
]a în rutina, care se instaleaz\ f\ r\
s\-]i dai seama. M-am speriat, c\-s
fricos de felul meu, dar s\ [ti]i c\
m-a scos din amor]eal\. La urma
urmei, de prin liceu n-am mai fost
înjurat ca la u[a cortului, de un
str\in. Nu am nevoie de c\l\torii
spi rituale în India sau plimb\ri
prin p\dure, pentru a m\ descoto -
ro si de urmele obiceiurilor zilni -
ce.

Duminic\ am descoperit,
într-un cartier,  una dintre pu ]i ne le
sifon\rii care mai exist\ în ora[.
Cu 50 de bani, am b\ut un sifon,
care mi-a trezit stomacul mai ra pid
decît o jum\tate de l\mîie în ghi -
]it\ cu ochii închi[i. 

Pr\jiturile sînt mai bune dac\
le m\nînci într-o co fet\rie de
cartier, puse pe acelea[i farfurii
ciopite [i cu dung\ al bastr\, vechi
de 20 de ani. Iar da c\ tot vre]i s\
sim]i]i pulsul unui ora[, nu da]i
banii prin barurile din centrul
ora[ului, merge]i în pia]\, la or\ de
vîrf [i încerca]i s\ v\ ale ge]i sin-
gur cartofii din sacii ne gus torului.
S\ vede]i atunci cît puls exist\!

Rutina nu e talpa iadului,
orice ar spune speciali[tii în ale tr\ -
itului s\n\tos, doar c\ trebuie s\ fim
aten]i s\ nu ne tocim prea mult sim -
]urile. Cînd v-a]i s\turat de via]\,
lua]i o gur\ de sifon, o palm\ de la
mam\ [i c\uta]i bucuriile mici, de
alt\dat\. Sînt mai frumoase [i mai
ieftine. Iar pentru 20 de bani în plus,
v\ pune [i concentrat de c\p[uni,
la sifon.

George GURESCU

Hai-hui la kilometrul 0

Cu mintea
amor]it\

� de prin liceu n-am mai
fost înjurat ca la u[a cor-
tului, de un str\in
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Spectacolul „Un toast cu
Diavolul”, `n regia lui Cristian
Pascariu se va juca miercuri, 30
ianuarie, ora 20.00 `n Cafeneaua
Maideyi.

Pre]ul unui bilet cost\ 15 lei, iar
rezerv\rile se pot face la nu m\ rul
0749382554.

PREMIER|

Dintr-o mie de CD-uri

B\ie]ilor de la Robin and the
Backstabbers le-a luat mai bine de-
un an pentru a-[i aduna toate piesele,
scoase ini]ial ca single-uri, c`ntate `n
concerte [i `ntre timp devenite hit-uri,
[i s\ le reuneasc\ sub forma unui al -
bum. A[a a ap\rut „Bacovia Over -
drive Vol. 1 Stalingrad”, o compila]ie
de 15 ecouri, eterogene [i mai enig-
matice . C-un intro ce veste[te mai
degrab\ pornirea `n lupt\ a unui grup
de b\rba]i, pe b\t\i ritualice de tobe, [i
nu a unui material indie pop-rock.
Ardoarea li se pierde ̀ n „Sat Dup\ Sat”,
ceea ce nu e neap\rat un minus, pentru
c\ intensitatea din vocea lui Robin sca -
de, „Bate-un ceas `n altar/ La tr\ timpu-
n zadar”. Ca o ex tra va gan ]\ boem\, „Ba -
covia Over drive” se perin d\ s\lt\rea]\
pe ciupituri de chitar\ [i ac cen tueaz\ r\ -
gu [eala din glasul solistului cu o dez -
l\n ]uire `n apropierea finalului, ca un
zbu cium. A[a i se face pu]in loc „Igua -
nei F\c\ toa re de Minuni”, ca re doar cu
trei sau patru note de pian [i f\r\ un re -
fren sau o explica]ie r\s co le[te: „S\ vin-
dem tot/ Ru[inea face mi nuni”. {i ̀ n ciu-
da ha o sului pres\rat pu ]in c`te pu ]in
peste fiecare pies\, `i dai dreptate so -
listului c`nd mai articuleaz\ aspru c`te-
un vers, notat ca pe-un petic de h`rtie
murdar\: „Undeva `n cap mi s-a stins o
lumin\” din „V`n\toarea Re gal\”. 

Nu trebuie neglijate nici „Nata[a”
sau „Marele Zgomot”, melodii pe ca -
re `mbin\rile corzilor de chitar\ par s\
fac\ noduri de s`rm\ ghimpat\ `n jurul
r\d\cinilor rock ale trupei. C`nd se
ive[te „SPNZRTR”, un fior ce-]i `n co -
voaie [ira spin\rii [i-]i d\ senza]ia de
fric\, e confirmarea c\ Robin and the
Backstabbers nici aici n-au uitat s\ a -
mestece moartea, frica sau violen]a cu

lirismul unor „fantome de sub pa turi/
Nu `n]elege]i? ~mi trebuie gloan ]e, nu
sfaturi”. Probabil cea mai cu nos cut\
de pe ̀ ntregul album e „Soare Cu Din]i”,
pentru c\ e singura pe care din tre toate
se [i poate dansa, cu zdr\n g\ neli de
chitar\ pe fundal [i `n cre din ]area c\
„Se las\ noaptea `n fotografii/ Dar noi
arunc\m cu zaruri noi”.

Robin and the Backstabbers
s`nt ni[te ciuda]i. Ni[te tipi anapoda ca -
re plac tocmai pentru c\ s`nt altfel, iar
la asta se pricep cel mai bine. De foar -
te pu]ine ori mecanic, iar acolo un de e
cazul vina nu cade asupra lor, ci pic\
asupra artificiilor instrumenta le. Cam
a[a ar fi ar\tat o forma]ie indie pop
rock dac\ Bacovia [i contemporanul
s\u, Virgil Mazilescu, s-ar fi apu cat de
zg`nd\rit instrumente muzicale [i le-
ar fi l\sat `n pace pe cele de scris.

M\d\lina MORARU

Glon]ul de la cap\tul sforii 

Robin and the Backstabbers —
„Bacovia Overdrive” (2012)

De la „Free Willy” (n.r. „Elibera]i-l
pe Willy”) p`n\ la recentul „War Horse”
(n.r. „Calul de r\zboi”), filmele cu c`te
un animal s\lbatic, v\zut de adul]i ca
fiind o fiar\ care ac]ioneaz\ din in -
stinct, au folost extensiv o tehnic\ de
manipulare sentimental\ a spectatori -
lor. Asta pentru c\ de fiecare dat\ era
adus ̀ n scen\ un b\iat ne`n]eles care lea -

ga o prietenie cu fiin]a. {i chiar dac\
„Life of Pi” urm\re[te aceast\ premiz\,
pelicula schimb\ pu]in formula.

Filmul spune povestea lui Pis cine
Patel, pe scurt Pi, un b\iat indian care
p`n\ la 16 ani a copil\rit al\ turi de fa -
milie, cresc`nd animalele de la gr\ dina
zoologic\ a tat\lui s\u. Dar c`nd aface -
rea nu pare s\ mai dea roa de, ace[ tia se
hot\r\sc s\ se `m bar ce al\turi de viet\]i
pe un vas de trans port cu destina]ia
Canada [i s\ v`nd\ necu v`n t\ toarele.
De-a lungul voiajului s`nt prin[i `ntr-o
furtun\ ̀ n care va po rul se scufund\, sc\ -
p`nd `ntr-o barc\ de salvare numai o ze -
br\, un urangu tan, o hien\, ti grul Ri -
chard Parker [i Pi. Nu durea z\ `ns\
mult p`n\ c`nd si ngurii naufragia]i s`nt
felina benga le z\ [i adolescentul in dian,

for]a]i s\ `n ve]e s\ se respecte unul pe
altul [i s\ su pravie]uiasc\ `mpreun\.

Mai `nt`i trebuie date la o parte la -
udele, spun`nd c\ filmul este probabil
unul din cele mai creative [i stimulan te
vizual din ultima perioad\. O mare par -
te a peliculei este compus\ din sce ne `n
care pe fundal este doar ocea nul `ntins
[i cerul albastru, dar re alizatorii au re -
u[it cumva s\ se fo lo seasc\ de a ces tea
pentru a crea un cadru pe c`t de `n -
sp\im`nt\tor, pe at`t de mirific. „Via ]a
lui Pi” are `ns\ c`teva probleme cu mo -
dul `n care `ncearc\ s\-[i transmit\ me -
sajul, pe care ]i-l aminte[te cu fiecare
ocazie. Acesta trebuia s\ fie unul cre a -
tiv, care s\ te pun\ pe g`nduri `n le g\ -
tur\ de existen]a unei for ]e superioare
care ne vegheaz\ tot tim pul [i `n toate

cele. Pe parcursul peliculei `ns\,  me -
sajul se `nc`lce[te de at`tea ori `n sub -
`n]elesuri, ̀ nc`t distruge orice fel de vi -
ziune filozofic\ sau semnifica]ie pro-
fund\. 

Poate dac\ la un moment dat bar -
ca lor de salvare s-ar fi izbit de cea a na -
ufragia]ilor din „Lifeboat” un alt film
despre supravie]uitori abandona]i `n
mijlocul oceanului, iar Willi ar fi f\ cut
schimb de locuri cu Pi, filmul nu ar
mai fi fost at`t de inutil `nc`lcit. Un ger -
man viclean, disperat s\ supra vie ]u ias -
 c\ pe aceea[i [alupa cu un tigru ben ga -
lez `nfometat. Poate pe viitor.

Paul ANDRICI

Stop cadru {alupa sufletelor `nnodate

Probabil cel mai riscant lucru pe
care-l poate face un cititor `n ceea ce-l
prive[te pe Michel Houellebecq este
s\ citeasc\, `nainte de orice alt titlu,
„Particulele elemen ta re”. Un roman
cu dou\ fe]e [i cu mi lioane de clone
ale acestora, un ro man care sperie, un
roman pe care scriitorul `l dedic\, cu
un sarcasm de loc `ndulcit, omului. O
„specie chinu it\, contradictorie, in -
di vidualist\ [i belicoas\”, omul lui
Houellebecq e scris `ntr-un cod ge -
ne tic `nc`lcit prin statornicirea lui `n -
tr-o form\ veche.  

„Regatul pierdut”, prima parte a
c\r]ii, e dedicat\ unui declin sufle -
tesc [i unuia total. Genialul Djer zin -
ski [i nevroticul Bruno Clément,
fii ai unei mame furate de boemul e -
pocii hippie, cresc, fiecare, `n c`te-o
vitregie proprie. ~nsingurarea pri mu -
lui cre[te ca o floare de mucegai ̀ n ca -
sa bunicii, violen]a [i obsesiile sexu -
ale ale celuilalt se `ncheag\ `n frigul
internatelor prin care h\l\duie[te. 

Trec`nd prin „Momente ciuda te”,
urm\torul segment al romanului, per -
sonajele cap\t\ aura unor pretexte
pentru studiu. Cititorul ajunge su bi -
ect, Michel [i Bruno s`nt doar in stru -
mentele de predare a unor idei des -
pre metafizica suferin]ei, a mor]ii [i-
a indiferen]ei. Geniul ajunge micro-
biolog [i `nva]\ s\ rescrie fiin]a u ma -
n\ din temelii, Bruno le[in\ `n bra -
]ele pl\cerii fizice [i se las\ consu -
mat de ea ca de-un scop unic, final.
Oamenii din jurul lor iubesc, se schim -

b\, societatea ajunge una a specta-
co lu lui [i-ntr-un final singura re pre -
zen ta]ie la care pot privi, pe ca re-o
pot asculta ca pe-un zgomot de fond
perpetuu, este moartea. 

Cl\dit\ din amintiri [i lecturi de
jurnal, „Particulele elementare” e o
carte odioas\ fiindc\ spune ade v\ -
ruri. Bolnave, murdare [i reci, ob -
sesiile [i decep]iile personajelor, pre -
cum [i solu]iile [tiin]ei la `ntunericul
din ele s`nt ca o ploaie de imagini
macabre, de trupuri descompuse [i
suflete m\cinate de evolu]ie sau, dim -
potriv\, de stagnare. O ploaie ca re
stro pe[te chipul cititorului `n cu vin te
fruste, s\lbatice, indiferente, la fel ca
Michel [i Bruno. „~n socie t\ ]i le con -
temporane, o via]\ trece obli ga toriu
prin una sau mai multe pe ri oade de
criz\, de puternic\ autocontestare per -
sonal\”, spune Djer zin ski. Houlle -
beck face din aceste pe ri oa de sin-
gurele lucruri care mai am`n\ sf`r [i tul.

Anca TOMA

� lirismul e amestecat cu
moartea, frica [i violen]a 

� felina bengalez\ [i adolescentul `nva]\ s\ se respecte
unul pe altul [i s\ supravie]uiasc\ `mpreun\

„Rockul românesc `ncepe s\-[i
recapete `n sf`r[it vopseaua“
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Maladiile
adev\rului
� bolnave, murdare [i
reci, ob sesiile persona -
jelor s`nt ca o ploaie de
imagini macabre
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GEMENI: De[i ai ple-
cat cu Erasmus, horoscopul
tot aici `l cite[ti. Nici noi nu

te-am uitat, a[a c\ `n sesiune vei lua nu -
mai note mari. {i vei ag\]a un marocan.

LEU: Te-ai s\turat s\ te
sune colegii [i s\ te ̀ ntrebe ce
proiecte ave]i [i c`nd s`nt pro-

gramate examenele. Le-ai editat tu turor
intr\rile `n agend\ `n „Nu r\spunde”.

FECIOAR|: Este mo -
mentul t\u s\ te r\zbuni pe
to]i colegii care ]i-au f\cut

via]a amar\ `n facultate. O cutie de laxa -
tive [i le-ai stricat tuturor sesiunea.

BALAN}|: Vrei o ma -
[i n\ a timpului, s\ te duci `n
anii ’70. Te-ai s\ turat de oa -

meni care `[i cump\r\ telefoane de 1000
de lei ca s\ se uite la poze cu pisici.

SCORPION: Te-ai s\ -
tu rat de frig, a[a c\ ai luat o
combina]ie dubioas\ de pas -

tile, ai `ntins un [ezlong pe acoperi [ul
c\minului [i ai ie[it la bronzat.

S|GET|TOR: Vrei un
c\]el, nu conteaz\ c\ stai la
c\min cu `nc\ cinci handral\i

[i muri]i to]i de foame, m\car s\ aib\
cine speria colind\torii.

CAPRICORN: Prea
multe filme, prea pu]in timp
s\ le vezi pe toate. De s\p -

t\m`na viitoare vrei s\ intri `n anii ’80.
A, [i mai ai [i examene.

V|RS|TOR: To]i co -
le gii de la facultate s`nt r\i
cu tine [i nu prea `n]elegi de

ce. ~ncearc\ un experiment, nu te mai
`mbr\ca precum Lady Gaga.

PE{TI: Nu mai ai chef
de oameni, vrei s\ te `nchizi
`n cas\ [i s\ nu mai r\spunzi

pe Mess sau la telefon, timp `n care
gole[ti orice sticl\ prinzi.

BERBEC: Evenimentul
anului pentru tine a fost po -
mana organizat\ de Prim\rie

pe 24 ianuarie. ~]i place regimul \sta, la
mai multe.

TAUR: Ai colegi de -
gea ba, se duc la ore, dar
c`nd `i `ntrebi ceva habar

n-au ce se `nt`mpl\. Va trebui s\ te
sacrifici [i s\ mergi tu la facultate.

RAC: Te deranjeaz\ c\
vezi peste tot numai oameni
care `nva]\, `n timp ce tu nu

faci nimic. Poate un tratament cu
HerbaLife te-ar mai motiva.

Aparent nici fotbalul nu este
un univers steril, ferit de bolile eco -
nomice ale lumii din afar\, care de
obicei b`ntuie c`te o firm\ sau un
datornic r\mas de c`teva luni bune
cu buzunarele goale. Prima echip\
care a ie[it `n fa]\ [i a recunoscut c\
sufer\ de boa l\ grea a fost Rapi -
dul, [i a deschis prima procedur\
de insolven]\ a u nei echipe rom= -
ne[ti ̀ n 2012. Ast fel, clubul din Giu -
le[ti, dup\ cum scrie `n regulamen-
tul UEFA, nu mai poate participa `n
vreo cup\ eu ro pean\ timp de doi
ani, vreme `n ca re va trebui s\ g\ -
seasc\ diferite me tode [i ac]iuni
prin care s\ sal veze echipa. Asta nu
`nseamn\ c\ ju c\ torii nu vor putea
participa la me ciurile din interiorul
]\rii, cu restul grup\rilor din Liga 1.

Rapidul, `ns\, nu a r\mas sin-
gurul club l\sat `n c`rje, dup\ el ur -
meaz\ s\ intre `n aceea[i oal\ [i
Universitatea Cluj. Da toriile str`n -
se de aceasta ajung un deva la su -
ma de 30 de milioane de lei, cu
aproximativ [ase milioane mai
mult dec`t giule[tenii, dar, `n mod
bizar, cererea lor de intrare `n in sol -
ven]\ a fost respins\ de Tri bu na -
lul Comercial Cluj. Instan]a ca re
s-a ocupat de acest caz [i-a mo tivat
decizia prin faptul c\ nu to]i ac]io -
narii clubului au fost de acord cu
aceast\ solu]ie. Dac\ au lipsit de la
[edin]e sau pur [i simplu s-au spe -
riat de `ncas\rile cu minus ale echi -
pei, asta r\m`ne de v\zut, `ns\, cu
astfel de datorii, nu va mai dura mult
p`n\ c`nd [i U Cluj nu va mai avea
[ansa s\ joace cu cluburile de peste
hotare.

Fa]\ de ceilal]i, ultimul bolnav
din Liga 1 care a ales insolven]a ca
pe un ultim remediu, Glo ria Bis tri -
]a, se va afla de acum p` n\ c`nd `[i
va rezolva datoriile sub con trolul
unui administrator juridic. Ast fel,
institu]ia SC Consult Ma nage -
ment UV IPURL va observa clu -
bul p`n\ c`nd acesta va putea s\-[i
pl\teasc\ datoriile de trei milioane
de euro. 

~n viitorul apropriat, nu se [tie
cum va ar\ta fotbalul rom=nesc, dar
deja se vorbe[te despre o posibil\ li -
g\ `n care, pe l`ng\ num\rul de ju -
c\tori, echipele rom=ne[ti s\ poar te
[i-un „Insolven]\” scris pe tri cou.

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

� ultimul bolnav din Liga
1 care a ales insolven]a
ca pe un ultim medica-
ment este Glo ria Bistri]a

„Life of Pi” (2012)
Regia: Ang Lee  

Gen: dram\

Fotbalul ca
o molim\



Parc\ te-ai plimba prin Disney -
land `n drumul de pe {tefan spre Pa -
lat, cu toate lumini]ele aprinse deasu -
pra capetelor noastre. La cap\tul lor se
aud ni[te instrumente muzicale care st\   -
p`nesc notele, [i din care se distinge o
melodie de muzic\ popular\. Din p\ -
cate nu dureaz\ destul c`t s\ se forme -
ze o hor\, c\ci pe scen\ apare cineva pe
nume Alexo, care ne transmite c\ „te- a[
lua la mine acas\”. ~ns\ nu [tiu dac\ ar
avea loc pentru to]i, deoarece esplana-
da seam\n\ tot mai mult cu un loc de
pe lerinaj. Oameni de toate v`rstele se
a dun\ [i a[teapt\ entuziasma]i precum
ni[te melci `n ploaie s\ se `nt`mple
ceva. Prin tre ei este [i un t\tic cu o fe -
ti]\ du p\ g`t, pe care o prinde de m`ini
[i se a puc\ s\ ]op\ie dintr-o parte `n alta
ca un irlandez fericit. 

Dup\ ce Alexo ne demonstreaz\ c\
mai [tie `nc\ o pies\, apar `n prim plan

doi b\ie]i cu ni[te mi[c\ri ciudate de
dans, d`nd din [olduri asemenea unor
[eherezade indiene, iar moderatorul eve-
nimentului ne anun]\ c\ „e timpul s\
stin gem lumina”. C`t m\ uit `n urm\ pe
„{tefan” s\ v\d dac\ `nc\ mai e lumi-
nat, celor doi dansatori li se al\tur\ Ru-
by, care vrea s\ aud\ g\l\gie. ~ns\ sin-
gurii care-i r\spund invita]iei s`nt ni[te
tineri care `nchin\ deja primele doze
goale de bere `n z\pada `nghe]at\. Cu
aceea[i ̀ nc`ntare ̀ n voce, artista mai lan-
seaz\ o provocare, [i, vr`nd s\ se „`n -
c\lzeasc\ pu]in”, trece la Gangnam
Style, `n timp ce trei jandarmi refu-
gia]i `ntr-o dub\ se amuz\ `ncerc`nd s\
reproduc\ mi[c\rile de pe scen\. 

{i dac\ tot ne-am mai pus s`ngele
`n mi[care, artista exclam\ cu puterea
unui star rock „face]i g\l\gie!, unde-s
palmele? Hai toat\ lumea palmele sus!”,
`ns\ palmele tuturor stau cumin]i la

c\ldur\ `n buzunare, iar printre sin-
gurii care se `ndur\ s\-i fac\ pe plac
s`nt doi b\rba]i mai rotofei, `mbr\ca]i
cu geci ro[ii de la E.ON, care `nv`rt
printre degete c`te o sticl\ de t\rie. U nul
dintre ei d\ s\ pice jos ca un lemn, `ns\
noroc c\ prietenul s\u `l prinde la timp.
„Gicu]\, ]i-am zis c\ te iau la b\utur\.
Acu stai a[a, c\ asta care c`nt\ o zis c\
are o surpriz\”. Deodat\, la chemarea lui
Ruby, pe scen\ apare Fresh Kid care
prin melodia sa ]ine s\ transmit\ [i un
mesaj pentru tineri: „n-ai [coal\ e nasol!”.

Rockul alb [i pufos
Dup\ ce se stinge de tot lumina, o

parte dintre tineri ̀ ncep s\ scoat\ m`inile
`n aer, `n semn de respect pentru Iris,
veni]i pentru a doua oar\ `n Ia[i `n for-
mula nou\, cu Toni {eic\rescu `n lo -
cul lui Cristi Minculescu. Chiar [i a[a,
nimeni nu pare deranjat, fanii d`nd din
cap `nc\ de pe la primele melodii mai
domoale, `n care trupa `[i g`dil\ instru-
mentele. Dup\ ce se acomodeaz\ un
pic, ace[tia devin imediat mai serio[i,
trezindu-ne dintr-un „Somn bizar”, cu „O
mie de `ntreb\ri”, [i pierdu]i pe  „Co -
rabia cu p`nze”, al\turi de care nu ne vom
`ndrepta c\tre cas\ dec`t cu „Totul sau
nimic”.

Pu]in mai la st`nga de mine, un t` -
n\r demonstreaz\ c\ [i c`nilor le pla ce
muzica rock, ]in`nd `n les\ un pui de
husky, alb [i pufos din cap p`n\-n coa -
d\, ca un urs polar. Acesta se mi[c\ prin
jur [treng\re[te, [i latr\ la fiecare acord
de chitar\ precum un critic dur. Nu-i e
fric\ de col]ii gerului, [i nici de petar -
dele pe care la arunc\ c`]iva ]igani din
apropiere, ca s\ „adauge efecte” [i s\ mai
uite de frig. Pentru c\ temperatura de

afar\ a mai sc\zut, trei b\rba]i au
abandonat concertul [i s-au ascuns `ntr-
un tramvai uitat pe [ine. Nu li se dist-
ing fe]ele ci doar ]ig\rile pe care din
c`nd `n c`nd parc\ le t`r`ie pentru
c`teva pufuri rapide, pentru a se `ndesa
`n scaune.

Moldovenii la tricou
Dup\ ce rockerii interpre tareaz\

„Love of my life” aud [i pri-mii ne -
mul]umi]i, care au venit probabil spe-
cial doar pentru Zdob [i Zdub. „Pe bune
frate, la fiecare concert Iris \[tia stric\
tot. M-am s\turat de ei”. ~ns\, spre bu -
curia acestora, trupa de rock `ncheie cu
o plec\ciune `n fa]a publicului, [i fac
loc forma]iei moldovene care porne[te
hore st`ngace odat\ cu „Cio c`r lia”. Cea
mai mare dintre ele se forme az\ `n
mijloc, `n care vreo dou\ zeci de pere -
chi de picioare `n cea rc\ s\ se adapteze

de la melodia an teri oar\ la „}iganii [i
OZN-ul”. 

~ncuraja]i [i de c\tre solistul care
`[i arunc\ geaca pe scen\, tot mai mul]i
se al\tur\ horei din centru, ori for meaz\
altele. ~ntr-o alt\ parte a mul]imii, doi
asiatici, probabil tat\ [i fiu, ambii `m -
br\ca]i elegant, la costum, cravat\ [i
pantofi, privesc curios cum graiul [i rit-
mul moldovenesc mi[c\ ca un p\pu[ar
iscusit ie[enii care p`n\ acum c`teva
mi nute se astupaser\ singuri `n geci,
fulare sau c\ciuli. {i pentru un plus de
motiva]ie, liderul Zdob [i Zdub parc\
intr\ `ntr-o frenezie [i r\m`ne `mbr\cat
la tricou, interpret`nd „Moldovenii s-au
n\scut”, care pentru seara asta au rede-
numit-o `n „Rom=nii s-au n\scut”. Nu
[tiu c`]i au `n]eles mesajul, `ns\ cu to]ii
[tiu c\ nu au nevoie de o Unire pentru
a-i numi pe cei de peste Prut fra]i. 

Iulian B~RZOI

Moda [i practicile vedetelor de la
Hollywood au `nceput s\ se prind\ din
ce `n ce mai mult [i la noi, a[a c\, dup\
modelul lui Tom Cruise, care [i-a schim -
bat la v`rsta de 23 de ani religia, [i
Mihai Bendeac a renun]at la cre[ti nism.
Motivul invocat de actorul ro m=n a fost
acela c\ ̀ l iube[te prea mult pe Dumne -
zeu [i nu vrea s\ fie p\rta[ la o religie

care-l folose[te. De aceea a ales s\ nu mai
aib\ de-a face cu preo]ii sau Biserica
Ortodox\ [i s\ caute ali nare `n alt\ par -
te. A considerat c\ scientologia ar fi cea
mai potrivit\ do gm\ pentru el, dar pe ca -
re nu o pri ve[te totu[i ca o religie ci ca un
mod de via]\. 

Spre deosebire de Bendeac care nu
e membru oficial al sectei, Tom Cruise,
potrivit scriitorului Lawrence Wright,
ar fi semnat un contract de un bilion de
ani cu Biserica de Scientologie, iar aces -
tuia i s-ar fi acordat un statut special `n
sect\, acela al unui semizeu. Tot scriito -
rul american afirm\ c\ adev\ ratul scop
al religiei starului american ar fi acela de
a proteja `ntreaga umanitate de extrate -
re[tri. Viet\]ile din spa ]iu, spune Wright,
tr\iesc `n interiorul corpurilor noastre
[i scopul lor ar fi acela de a ne distruge
pe noi [i `n trea ga planet\.

Totu[i, la Mihai Bendeac lucru -

rile func]ioneaz\ diferit. El spune c\
scientologia `l ajut\ s\-[i realizeze toa -
te visele. Actorul scrie pe pagina lui de
Facebook c\ „dac\ v\ spun c\ tot ce
vreau se `mpline[te, m\ crede]i?”. R\s -
punsul ar fi c\ nu, mai ales c\ p`n\ acum
acesta nu a c`[tigat la Loto [i nici de vreo
actri]\ american\ care s\ se fi `ndr\ -
gos tit de vedeta din Rom=nia nu s-a
scris prin pres\. Av`nd `n vedere `ns\ c\
Ben deac a descoperit secta re cent, este
timp s\ dovedeasc\ pe viitor puterile
scientologiei. 

~n compara]ie cu Tom Cruise `ns\,
lui Mihai Bendeac nu pare s\ i se fi ofe -
rit `nc\ vreun rang `n secta creat\ de
scriitorul american de science fiction
L. Ron Hubbard [i nici nu i s-a cerut s\
semneze vreun contract cu Biserica Scien -
tologic\. Deocamdat\. Pe viitor e de
a[teptat s\-l vedem pe actorul rom=n ie -
[ind la v`n\toare pe str\zile din Bu cu re[ti.
Ar putea folosi pistolul cu laser. La el
s`nt cel mai sensibili extratere[trii. 

Andrei MIHAI
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Bendeac [i extratere[trii

Concert `ncins de folclor

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Solistul trupei „Zdob [i Zdub” p`n\ la urm\ a r\mas doar `n tricou

� celor doi dansatori li se al\tur\ Ru by, care vrea s\ aud\ g\l\gie � graiul [i 
ritmul moldovenesc mi[c\ ca un p\pu[ar iscusit ie[enii 

S`nt gata s\ m\ ap\r 

� artistul spune c\ scien-
tologia `l ajut\ s\-[i 
realizeze toate visele

Odat\ cu Mica Unire, s\rb\torit\ joia trecut\,
Prim\ria Ia[ului a organizat  un concert pe

esplanada Palatului Culturii, `n care a `ncercat s\ se
dea bine pe l`ng\ toate sufletele. Pe cele tinere, dar
[i pe cele de rocker mai cu tradi]ie, pentru ca la
final s\-i fac\  s\ dea m`na  `ntr-o hor\ al c\rei
start a fost dat de c\tre Zdob [i Zdub. ~nc\lzirea
pentru cei care au venit f\r\ bere de acas\ a fost
f\cut\ de c\tre Ruby [i Iris, care au `ncercat `mpre-
un\ cu cei veni]i, s\ alunge gerul `napoi la Polul
Nord.

{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.

»

Iarna, cafeneaua Deja Vue `[i ̀ m-
podobe[te terasa c-o cascad\ de becu -
le]e, care s`nt observate cu u[urin]\
atunci c`nd traversezi peste drum de
Parcul Copou, imediat dup\ Queen’s.
~n\untru, iluminarea discret\ a celor
dou\ `nc\peri desp\r]ite printr-un [ir
de canapele e numai bun\ pentru vre -
mea de-afar\, dup\ ce `]i obi[nuie[ti
privirea cu albul bulevardului `nz\ -
pezit. 

~n continuarea barului, `n cap\t,
dou\ col]are s`nt `nc\p\toare pentru
grupurile de studen]i care `mp\r t\ -
[esc ponturile despre cum s\ `nve]i
`n sesiune. Doar c\ muzica chillout
aruncat\ din difuzoarele amplasate
chiar deasupra canapelelor `i deter-
min\ s\ vorbeasc\ mai tare atunci
c`nd rememoreaz\ c`te examene au de
trecut. {i atunci c`nd vrei s\ pl\ te[ti
ciocolata cald\ cu fri[c\ la opt lei, tre-
buie s\ te ridici `n picioare pentru a
fi z\rit de chelnerul din cel\lalt ca -
p\t al barului. Asta dac\ te-ai a[ezat pe
ultima canapea, din partea dreapt\,

a c\rei culoare aduce cu caramelul
din bomboana de ciocolat\ primit\
odat\ cu-n espresso mic cu lapte, la
cinci lei.

~n meniu g\se[ti cu u[urin]\ cea -
iul de fructe, imediat dup\ pagina care
anun]\ sortimente de cafea [i `nainte
de cea cu milkshake-uri la zece lei.
Pentru 250 de ml, fie c\ preferi ceai
negru sau verde pl\te[ti [ase lei. G\ -
se[ti [i internet wireless dac\ vrei s\
afli cum arat\ petalele de [ofr\na[
din infuzia „Blood Orange”. Fuma -
tul este permis `n toat\ cafeneaua [i
se pot consuma b\uturi alcoolice, de
la bere p`n\ la Fr=ncu[\ de Cotnari
[i [ampanie Dom Perignon. Pofticio -
[ii de dulce pot comanda `nghe]at\,
iar de pe lista cu cr\n]\nele pot alege
alune. Fresh-urile din fructe s`nt pre -
pa rate din portocale, grapefruit, ana -
nas, mere, pepene galben sau piersici. 

Doar prin fereastra mare de la
intrare mai ghice[ti c`te un trec\tor,
geamurile din spatele col]arelor fi -
ind acoperite cu draperii ro[ii. A[a
po]i s\ mai tragi de timp, av`nd scuza
c\ orele au trecut pe nesim]ite, [i
nici n-ai observat c\ deja a `nceput
s\ ning\.
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