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Speran]ele privind redresarea `n v\ ]\ m`n -
tului superior rom=nesc `ncep s\ se pr\ bu -
[eas c\ asemenea unor piese de domino:
proiectele POSDRU cad, peste ele cade cla -
si ficarea universit\]ilor, peste aceast\ clasifi-
care cade Legea Educa]iei Na]ionale `m pin -
s\ de Ordonan]a de Urgen]\ 92/2012 [i pes-
te ea bugetul pe 2013. 

3,14% (adic\ aproximativ 4,4 miliarde de
euro) din PIB s-au stabilit de c\tre Comisia
de ~nv\]\m`nt a Senatului a reveni edu ca ]i -
ei. Un buget echivalent unui Pi diform, cu
zecimale r\t\cite [i copiate, ca un raport sinis-
tru `ntre circumferin]a necesit\]ilor [i dia -
metrul nep\s\rii. Acest Pi prescurtat este o
alocare ciun g\, `n contextul `n care s-au dat
b\t\lii de-a lungul vremii de-a se introduce `n
lege ne cesitatea pentru a se aloca m\car 6%
din PIB e du ca]iei, iar apoi `n campania elec-
toral\ a USL-ului s-a relansat aceast\ promi-
siune. ~ns\, pornind de la ce preciza parla-
men tarul An ghel Stanciu, pre[edinte al Se -
na tului U ni versit\]ii Tehnice „Gheorghe A -
sa chi” din Ia[i (singura voce din USL care s-a
re vol tat `n plen cu privire la masacrul f\cut
cu acceptul cvasi-unanim al Comisiei), „cei
6% din PIB pe care `i plimb\m din 2006 ca
pe moa[tele Sfintei Paraschiva”, nu par s\
mai a jung\ s\ fie s\rutate de un sector public
care are, pe an ce trece, din ce `n ce mai
mult\ nevoie de un miracol. 

Dintre cele 2171 de amendamente aduse
bugetului Comisiei, doar cinci au primit ac -
cep tul. Restul s-au neantizat, ca [i speran]ele
studen]ilor, profesorilor, universit\]ilor sau
ins titutelor de cercetare care [i-au exprimat
de zacorduri punctuale. Dar de dolean]ele lor
[i-au b\tut joc mereu toate guvernele [i parc\
nici nimeni nu se mai a[tepta, oricum, la ni -
mic bun. Le-a r\mas tuturor revolta inte-
rioar\ [i compara]ia inutil\ cu Japonia [i cu
statele nordice, unde educa]ia este pus\ la loc
de cinste. {i care, poate nu doar independent
de aceast\ chestiune, se dovedesc [i cele mai
prolifice [i mai stabile spa]ii din punct de
vedere economic.

S\ nu ne surprind\ apoi `ns\ [i s\ ne mire,
re toric, `n discursuri publice, c\ sistemul
nos tru educa]ional e nefunc]ional. A t\ia bu -
ge tul pentru educa]ie, este ca [i cum ai l\sa o
cl\ dire f\r\ funda]ie. Orice ai vrea s\ cons tru -
ie[ti o s\ se surpe inevitabil. Cu asemenea bu-
get este ridicol s\ ne mai mir\m c\ elevii fac
sex `n toaletele [colilor `n loc s\ `nve]e s\ ex -
trag\ radicalul sau c\ studiile de master s`nt
absolvite de analfabe]i. Ori c\ migra]ia cre ie -
re lor este un fenomen `n expansiune. Sis te -
mul educa]ional este distrus sistematic [i pa -
re s\ urmeze calea industriei din care s-a ales
pra ful. ~ns\ ne putem alina cu euroscepticism,
cu dispre] fa]\ de Statele Unite ale Americii
[i cu o re`ntoarcere c\tre valorile autohtone
pe care nu le mai recunoa[tem sau pe care ge  -
nera]ia de ’89 nici nu le-a cunoscut vreodat\. 

B\t\liile de purtat s`nt altele. S`nt `n pre -
s\, s`nt cu justi]ia [i sfideaz\ bunul sim] al ce -
t\ ]eanului ce `nc\ `ncearc\ s\ mai g\seasc\
re pere `n lumea care caut\ s\-l `nghit\. Ra -
por tul Mecanismului de Cooperare [i Ve ri -
fi care pe Justi]ie (MCV) ne atrage aten]ia
c\ acei c`ini de paz\ mu[c\ din os [i caut\ s\
de voreze orice sistem func]ional. ~ns\ putem
a lege s\ credem `n continuare c\ Victor Pon -
ta ar fi fericit dac\ banii s-ar `nmul]i ca `n
minunile biblice [i c\, dac\ el ar fi fericit, a -
tunci am fi [i noi ferici]i. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Reprezentan]ii organiza]iilor mem bre ale
A lian]ei Na]ionale a Or ga niza]iilor Studen]e[ti
din Ro m= nia (ANOSR) s-au `nt`lnit vineri,  1
februarie, la Cluj-Napoca cu Mihnea Cos toiu,
ministrul de le gat pentru `n v\]\m`nt superior,
cer ce tare [ti in ]i fi c\ [i dezvoltare tehnologic\.
Pro ble mele discutate au vizat bu getul alocat
pen tru domeniul e du ca ]iei pe a nul 2013, a dop -
tarea Sta tu tu lui Stu dentului `n universit\]i [i
cre[ terea procentului de participare a stu den -
]i lor `n procesul de alegere a re c to rilor la 25%.
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ACTUALITATE Schimb\ri f\r\ garan]ie

Conform promisiunilor PSD, `nv\]\m`ntul trebuia s\ primeasc\ 6% din PIB

Nu e un sport extrem jurnalismul de
r\zboi, dar d\ o oarecare dependen]\

Via]a lui Pi 
`n universitate

� imaginea copiilor
sf`rteca]i n-o s-o la[i
niciodat\, asta o s\ vin\
cu tine `ntotde a una

Teatrul care se bea la
caraf\
� tinerii actori care fac parte din

trupe independente nu s`nt aplau-

da]i de mii de oameni `n s\li de

spectacol, ci se bucur\ de agita]ia

din baruri pagina 7

Bugetul educa]iei,
6% doar `n 

campania electoral\

paginile 8 - 9
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Studen]ii vor s\-[i negocieze
drepturile cu Guvernul

� finan]area de anul acesta pentru educa]ie va fi de 3,14% din PIB � din-
tre cele 2171 de amendamente privind proiectul de buget, doar cinci au
fost aprobate � universit\]ile din Ia[i s-au resemnat cu ideea c\ valoarea
unui politician este egal\ cu cea a promisiunilor pe care le `ndepline[te 

interviu cu jurnalistul Adelin Petri[or
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Profesorul german Andreas
Henkel va sus]ine s\pt\m`na a -
ceas ta, pe 7 februarie, un recital de
pian la Casa Bal[ a Universit\]ii
de Arte „George Enescu” (UA -
GE) din Ia[i. Evenimentul va a -
vea loc `n Sala „Eduard Ca u de -
lla”, `ncep`nd cu ora 19 [i este pri -
lejuit de vizita la Ia[i a pianistului
concertist, cadru didactic la Con -
ser vatorul de Muzic\ din Dres -
da, Germania. 

Acesta va participa, de a se me -
nea, la un proiect or ganizat de Cen -
trul Cultural German (CCG)
din Ia[i [i Colegiul Na]ional de
Ar t\ „Octav B\ncil\” (CN AOB)
din Ia[i, care const\ `ntr-un curs de
m\iestrie interpretativ\ pentru pi an.
Programul se va desf\[ura `n pe ri -
oada 1 – 9 februarie [i se a dre sea z\
e levilor [i studen]ilor. „Ac cesul la
concertul de pe 7 februarie va fi li -
ber, la fel ca ̀ n cazul activi t\]ilor di -
dactice sus]inute de Andreas Hen -
kel, iar ac]iunea este una cu tra di ]i -
e”, a explicat Alexandra Me lin te,
a sis tent programe culturale la
CCG. ~nscrierile au fost f\cute de
pro feso rii studen]ilor [i elevilor in -
te resa]i, iar cursurile se vor des f\ -
[ura zilnic pe scena s\lii de festivi -
t\]i a CN AOB. „Activit\]ile se vor
`ncheia pe 9 februarie, c`nd va a -
vea loc  con  certul de gal\ al cursan -
]ilor, `n aceea[i sal\, la ora 17.00.
Din re per toriul ̀ nsu[it ̀ n cadrul cur -
su ri lor se va alege c`te o pies\ pe
ca re o vor interpreta cu aceast\ o ca  -
zi e”, a declarat Carmen Zaharia
Da  ni cov, profesor la Catedra de
pian a CNAOB.

Andreas Henkel se afl\ la cea
de-a noua vizit\ la Ia[i. Acesta mai
sus]ine cursuri de pian [i `n Un ga -
ria, la Academia de Var\ „Cres -
cen do”. 

Iuliana LEONTI

Premierul Victor Ponta a a nun -
]at, `ntr-o conferin]\ de pres\ sus ]i -
nu t\ s\pt\m`na trecut\ la Ia[i, c\ sa -
la riile medicilor reziden]i nu vor pu -
tea fi majorate anul acesta. Prim-mi -
nistrul a explicat c\ se poate stabili
un „pa chet de sprijin care se refer\ la
ga ran tarea locuin]ei sau alte avan-
taje `n s\, referitor strict la salarii,
nu se va putea umbla `n banii statu-
lui”. A ces ta a explicat c\ nici o cat-
egorie bu ge tar\ nu va putea benefi-
cia `n 2013 de major\ri salariale. A -
fir ma ]ia prim-ministrului contraz-
ice ho t\ r`rea Ministerului S\ n\ t\ -
]ii, care a aprobat anul trecut, ̀ n luna
oc tom brie, propunerea f\cut\ de
Colegiul Medicilor din Rom=nia
(CMR) `n ceea ce prive[te dublarea
salariilor pentru medicii reziden]i
la `n ce pu tul acestui an. 

„E vorba de o lips\ de consec -
ven  ]\ `n declara]ii. ~n acest an, ven-
iturile reziden]ilor trebuie s\ se du -
bleze [i vom face ca acest lucru s\ se
`nt`mple c`t mai repede. Noi am ve -
nit cu o solu]ie anul trecut, iar im -
pactul bugetar la nivelul ]\rii ar fi de
maximum 40 de milioane de euro.
Dac\ s-a g\sit un miliard de euro
pen tru multina]ionalele din s\ n\ ta -
te, la cererea Fondului Monetar In -
ter na]ional, se vor g\si [i resursele ne -
cesare pentru dublarea veniturilor
reziden]ilor”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae, pre[edintele
CMR [i rector al Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. Po -
pa” din Ia[i. 

~n urma analizei impactului bu -

getar prezentate `n cadrul Adun\rii
Generale a CMR de la sf`r[itul a -
nului trecut s-a stabilit c\ este posi-
bil\ ob]inerea unei cre[teri a salari-
ilor de la 800 la 1.600 de lei pentru
cei care parcurg reziden]iatul `n Ro -
m=nia. 

F\r\ m\suri drastice
Pre[edintele CMR explica a tunci

c\ se a[teapt\ chiar la o tri plare a
veniturilor acestora p`n\ la sf`r[itul
anului 2013, men]ion`nd c\ medicii
reziden]i [i-au exprimat in ten  ]ia de
a demisiona `n mas\ `n ca zul `n ca -
re salariile nu le vor fi ma jo rate.
„Exist\ `ngrijorare dar [i fermitate
`n aceast\ privin]\, iar eu cred c\
ac]iunile noastre vor fi suficiente ca
s\ determine Ministerul de Finan]e
s\ se ]in\ de cuv`nt, pentru c\ [i
anul trecut mai aveam nevoie doar
de aprobarea lor. Demisia re zi den -
]ilor este una din m\suri `n caz con-
trar, dar sper s\ nu ajungem p` n\
acolo”, a ad\ugat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae. Strategia pro-
pus\ de CMR anul trecut pentru du -
blarea salariilor presupunea ca su -
ma alocat\ pentru aceast\ majorare
s\ fie transformat\ `n fond de burse
pentru reziden]i, astfel `nc`t activi-
tatea acestora s\ r\m`n\ neimpoza -
bil\. 

~n prezent, `n spitalele din Ro -
m= nia lucreaz\ aproximativ 14 .000
de medici reziden]i. 

Anca TOMA

� `n 2012, Colegiul Medicilor din România a propus o
strategie pentru dublarea veniturilor absolven]ilor

Salariile reziden]ilor nu cresc anul acesta
~ncep`nd cu anul universitar ur -

m\tor, studen]ii de la U ni ver si ta -
tea de Medicin\ [i Farmacie „Gr.
T. Popa” (UMF) din Ia[i se vor pu -
tea preg\ti pentru sesiunile se mes -
triale de examene pe baza unor su -
biecte postate pe site-ul universi t\ -
]ii. Decizia a fost luat\ s\pt\m`na
tre cut\ de Consiliul de Ad mi nis -
tra ]ie [i aprobat\ de prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul UMF
Ia[i. 

„La noi studen]ii dau exame ne
unice, to]i `n acela[i timp [i, pen-
tru a-i ajuta, toat\ baza de date cu
`n treb\ri, dar f\r\ r\spunsuri, va fi
pus\ p`n\ la 1 octombrie pe o plat -
form\ la care vor avea acces doar
studen]ii. Deci ele nu vor fi publi -
ce, ci accesibile pe baza unui cont.
Scopul nostru e de a-i ajuta s\ a si -
mileze cuno[tin]ele teoretice, lu cru
care se va ̀ nt`mpla, at`ta timp c`t a -
ceste ̀ ntreb\ri vor acoperi toat\ ma -
teria. Noi nu vrem s\ organiz\m e -
xamene grele sau u[oare ci exa -
mene obiective care s\-i determine
s\ `nve]e”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae. Astfel, dac\
p`n\ acum subiectele trase la sor]i
pentru examene erau secrete, de
a nul viitor grilele formulate de ca -
drele didactice de la fiecare disci-
plin\ vor fi afi[ate online, urm`nd
ca `ntreb\rile s\ fie selectate o bli -
ga toriu din pachetele respective. 

Anca TOMA
Curs de m\iestrie `n
pian la Ia[i

Subiecte de 
examen, pe site

Joi, 31 ianuarie a `ncetat din via -
]\ prof. univ. dr Titus Raveica,
fost cadru didactic la Facultatea de
Filosofie [i {tiin]e Social Po li ti ce
a Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” (UAIC) din Ia[i . Acesta su -
ferea de patru ani de o boal\ grav\

iar anul acesta urma s\ `mplineasc\
78 de ani.

„Era un profesor pre]uit, iubit
de studen]i pentru c\ era mai h`tru
[i cu un farmec de povestitor a par -
te [i cu o natur\ liric\ de artist”, a de -
clarat prof. univ. dr. Vasile I[an, rec -
torul UAIC. Cadrul didactic a men -
]ionat de asemenea activitatea publi -
cistic\ a filozofului, care „scria `n
revista «Cronica» pe vremea studen -
]iei mele. Avea o rubrica care se in -
ti tula «Memoria Amfiteatrelor» [i
o citeam cu mare pl\cere pentru c\
profesorul Raveica scria articole fru -
moase [i savuroase, evoc`nd figu ri -
le luminoase ale profesorilor din pe -
rioada interbelic\ sau care au fost
dasc\li `n amfiteatrele universi t\ ]i -
lor ie[ene”.

Prof. univ. dr. Titus Raveica s-a
n\scut pe 29 august 1935 `n comu-
na Grajduri [i a predat  la Fa cul ta -
 tea de Filosofie [i {tiin]e Social
Politice timp de 40 de ani, din 1958.
Timp de doi a fost senator pe liste -
le Frontului Salv\rii Na]ionale,
iar `n perioada 1992 – 1996 a fost
primul pre[edinte al Consiliului Na  -
]ional al Audiovizualului. Pro fe -
sorul a fost `nmorm`ntat duminic\,
3 februarie, ceremonia av`nd loc la
Biserica „Sfin]ii 40 de Mucenici”
din Ia[i.

Paul ANDRICI

S-a stins din via]\
filosoful Titus Raveica

� acesta a fost primul pre -
[edinte al Consiliului Na -
]ional al Audiovizualului

Anul trecut, medicii reziden]i au protestat, anun]`nd c\ `[i vor da
demisia `n mas\ dac\ nu vor fi luate m\suri

La sf`r[itul lunii ianuarie a a -
ces tui an, Senatul Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T.
Popa” (UMF) din Ia[i a aprobat
strategia universitar\ propus\ de
conducere pentru perioada 2013
– 2020. ~n planul de investi]ii al
institu]iei de `nv\]\m`nt s`nt in -
clu se proiecte `n valoare de a pro -
ximativ 67 de milioane de euro. 

Acestea vor fi finan]ate din
fondurile proprii ale universit\]ii
[i vizeaz\ 20 de obiective urbani s -
tice, educa]ionale [i de cercetare
[tiin]ific\. Acestea au fost aproba -
te `n unanimitate de c\tre mem-
brii Senatului UMF [i urmeaz\
s\ fie supuse unor studii de fezabi -
li tate pentru a se stabili con di ]iile
`n care vor putea fi demarate. „Vor
merge `n paralel c`te trei – patru
proiecte pe an. Deja am de clan[at
licita]ia pentru studiul de fezabili -
tate pentru toate [i, dup\ ce c`[ -
tig\torii vor stabili detaliile `n ceea
ce prive[te implementarea fi ec\rui
plan, le vom pune `n a plicare”, a
declarat prof. univ. dr. Vasile As -
t\ r\stoae, rector al UMF Ia[i.

Printre proiectele incluse `n
planul strategic aprobat de Senat
se num\r\ construirea unor centre
de cercetare, de instruire, evalua -
re [i examinare medical\, a unui
cen tru de testare clinic\ unic ̀ n Ro -
m=nia sau a unor s\li de confe -
rin ]e. Reprezentan]ii universit\]ii
`[i propun s\ investeasc\ `n con-
struirea de c\mine noi pentru cre[ -
terea num\rului de locuri de ca -
zare `n campusul UMF, m\ ri rea
spa]iului dedicat bibliotecii uni-
versitare [i dotarea acesteia, pre  cum
[i reamenajarea esplanadei din
fa]a universit\]ii. „Una din pri -
orit\]i va fi campusul, inclusiv
modific\rile aduse Pie]ei Na ]i u -
nii, care vor schimba aspectul a -

ces teia. Vor exista spa]ii comerci -
ale, o ceain\rie, un Muzeu al Is -
toriei Medicinei bine pus la punct,
o bibliotec\ [i o parcare subtera -
n\”, a explicat prof. univ. dr. Va -
sile Ast\r\stoae. 

Planul strategic „U ni ver si ta -
tea 2020 – 20 de proiecte, un vi -
itor” a fost prezentat studen]ilor,
profesorilor din cadrul institu]iei
de `nv\]\m`nt superior [i a uto r i -
t\]ilor locale `n luna noiembrie a
anului trecut, cu prilejul manifes -
t\rilor dedicate Zilelor UMF.

Anca TOMA

Medicina, cu 67 de
milioane de euro mai

modern\
� proiectele aprobate de Senat vizeaz\ obiective
urbanistice, educa]ionale [i de cercetare 

Sub grupul statuar va fi 
contruit\ o parcare subteran\

Prof. univ. dr. Titus Raveica



Raportul Comisiei Euro pe ne,
faimosul MCV, Mecanis mul de
Cooperare [i Verificare, a pus
degetul pe o ran\ pe care n-am
mai lins-o demult, de[i pres\r\m
sare peste ea de c`]iva ani buni.
Dincolo de punctele pe care le-am
`ndeplinit sau ̀ nc\ le mai avem de
g`dilat, dincolo de problemele de
fond ale justi]iei rom=ne[ti pe ca -
re le [tiu [i le recunosc at`t opo -
zi ]ia c`t [i puterea, a mai ap\rut o
tem\ de discu]ie. C`t de mult\ pre -
siune poate pune televiziunea pe
justi]ie? Asupra electoratului ne-
am l\murit. ~mpin[i din spate de
organele de propagand\ [i de ura
care s-a str`ns pe parcursul a do u\
mandate [i a multor nedrept\]i,
poporul a `nchis ochii [i a pus
[tampila doar pe USL. Putea s\
scrie `n dreptul numelui [i Ion A
lui }a]a Maria. Tot ar fi c`[tigat
cu mai mult de 60 de procente
da c\ s-ar fi ̀ nscris pe listele USL-
iste. 

~n schimb n-am ridicat proble -
me presiunii asupra justi]iei. Era
clar, tunurile bombardau din stu-
diourile Intactului zi [i noapte
des pre magistra]ii, procurorii, a -
gen ]iile sau for]ele de ordine de
sub mantaua pre[edintelui. Mai
aveau pu]in `i urcau pe flota fu -
ra t\ tot de el [i `i plimbau `n ju rul
lumii pe banii contribuabililor. ~n -
s\ c`nd se vede asta de la Bru xe -
lles, indiferent c`]i „informatori
progandi[ti portocalii” or fi [op -
tind minciuni la urechile parla-
mentarilor europeni, este o pro -
ble m\ de fond. O problem\ care
se putea rezolva `n interiorul bres -
lei. Pentru c\ Antena 3 nu e sin-
gur\ `n lupta asta. Pe alte c\i, la
alte niveluri, [i B1 TV, Jurnalul
Na]ional sau Evenimentul Zilei
[i-au `ncordat mu[chii `n fa]a de -
ci ziilor justi]iei de fiecare dat\,
`n propriile direc]ii. Cei de la EVZ
mai picau tangen]ial pe deonto -
lo gie, c`t despre Jurnalul Na]i o -
nal amintim doar c`teva dintre
titlurile ultimei s\pt\m`ni: „Ra -
por tul UE, cu na[ul la pr\sele p` -
n\ la cap\t” sau „Justi]ia lui B\ -
ses cu”. Nici m\car nu se mai
str\duiesc s\ par\ la mijloc.

{i `n ideea prim-minis trului
Victor Ponta, ca s\ `ncerce re -
me dierea situa]iei, trebuia luat\
o pozitie public\ din partea stat-
ului. Ciudat demers de sprijinire
a libert\]ii de exprimare dar de
`n]eles `ntr-o situa]ie de criz\.
~ns\ Ponta a c\lcat pe bec. ~n ie -
[i rea sa pentru condamnarea pre -
siunilor exercitate asupra jus ti ]i -
ei de c\tre pres\, a nimeni doar
`n ograda Evenimentului Zilei.
Despre Antena 3, numai de bi -
ne! Mircea Badea sau G=dea?
Ni[te domni, jurnali[ti adev\ ra]i!
{i nu doar c\ s`nt domni, dar prin -
tr-o pozi]ia oficial\ a unui [ef al
statului, s`nt absolvi]i `n ochii
electoratului de toate acuzele.
Degeaba `i criticam p`n\ acum. Ei,
de fapt, s`nt victimele. 
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Schimb\ri f\r\ garan]ie

� ciudat demers de
sprijinire a libert\]ii de
exprimare dar de `n]eles
`ntr-o situa]ie de criz\Reprezentan]ii organiza]iilor mem -

bre ale Alian]ei Na]ionale a Or ga -
niza]iilor Studen]e[ti din Ro m= nia
(ANOSR) s-au `nt`lnit vineri,  1 feb-
ruarie, la Cluj-Napoca cu Mihnea
Cos toiu, ministrul de le gat pentru `n -
v\]\m`nt superior, cer ce tare [ti in ]i fi -
c\ [i dezvoltare tehnologic\. Pro ble -
mele discutate au vizat bu getul alo-
cat pentru domeniul e du ca ]iei pe a -
nul 2013, adoptarea Sta tu tu lui Stu -
dentului `n universit\]i [i cre[ terea
procentului de participare a stu den ]i -
lor `n procesul de alegere a re c to rilor
la 25%.

Aceast\ `nt`lnire a avut loc `n ur -
ma solicit\rii membrilor ANOSR de
a ob]ine o `ntrevedere cu prim-mini s -

trul Victor Ponta, pentru a-i prezen-
ta amendamentele depuse la Legea
Bugetului. Una dintre propunerile a -
cestora  este cre[terea investi]iei `n E -
duca]ie cu 6% din Produsul Intern
Brut (PIB) al Rom=niei, `ncep`nd
cu acest an.

„Ministrul Mihnea Costoiu a fost
de acord cu cre[terea subven]iei pen-
tru c\mine [i cantine, `ns\ nu a men -
]ionat nici o cifr\ `n sensul unei ma -
jo r\ri. De asemenea, [i-a exprimat
sus  ]inerea fa]\ de participarea studen -
]ilor la alegerea rectorilor `ntr-un pro  -
cent de 25%, precum [i fa]\ de a dop -
tarea Statutului Studentului `n toa te
universit\]ile din ]ar\”, a men ]io nat
Br`ndu[a Lungu, vicepre[edinte pe

re la ]ii publice la ANOSR. A men da -
mentele propuse au fost incluse `n
„Scrisoarea Deschis\ pentru Viitorul
Rom=niei”, depus\ al\turi de o pe -
ti]ie semnat\ de 10.000 de studen]i la
sediul Guvernului, la Senat [i la
Mi nisterul Educa]iei. „~n acel docu -
ment au fost ini]iate trei capitole le -
gislative care vizeaz\ suplimentarea
bugetului alocat pentru educa]ie, cre[ -
terea salariilor tinerilor absolven]i din
domeniul S\n\t\]ii [i ~n v\ ]\ m` n tu -
lui [i cre[terea particip\rii studen ]i -
lor la alegerile democratice din u ni -
versit\]i”, a declarat Br`ndu[a Lun gu. 

Probleme sub lup\
Printre propunerile e nun ]ate `n

document se mai num\r\ [i construi -
rea a 1200 de locuri de c\ min sau
elimi narea taxei de bibliotec\. Scri -
soarea a fost formulat\ pe baza unui

studiu re alizat `n 2011, din care au
re zultat nevoile sociale ale studen -
]ilor ro m=ni, `n ur ma chestion\rii a
20.000 de persoane. Aspectele evi-
den]iate s`nt le gate de taxele [i burse-
le universitare, `m bu n\ t\]irea servi -
ciilor so cia le [i a siste mu lui de c\ mi -
ne [i can tine.

„Solicitarea unei `nt`lniri cu prim-
ministrul este `nc\ valabil\, nu s-a
desfiin]at sub nici o form\. Nu s`n -
tem mul]umi]i de starea actual\ a sis-
temului de `nv\]\m`nt [i nici de pro -
misiunile f\cute de ministrul Mihnea
Costoiu”, a ad\ugat Br`ndu[a Lun -
gu. Deocamdat\, membrii ANOSR
nu au primit confirmarea `ntreve -
derii cu prim-ministrul Rom=niei,
Victor Ponta.

C\t\lina DOBROVICEANU

Organiza]iile au depus o peti]ie

Studen]ii vor s\-[i neeggoocc ii eezzee
drepturile cu Guvernnuull   
� reprezentan]ii acestora au discutat cu ministrul Mih -
nea Costoiu despre majorarea bugetului pentru Educa]ie

O echip\ de studen]i ai Fa cul -
t\ ]ii de Informatic\ de la  U ni ver -
sitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i au c`[tigat concur-
sul organizat de Consiliul Ju de ]ean
Ia[i (CJ) pentru realizarea unui
portal web al jude]ului Ia[i. Ana-
Maria Daneliuc, Irina Grosu, A -
lexandra-Viorica L\c\tu[, Ana
Te odora Petrea, Dumitru Adrian
Po povici, Alexandra Mihaela Si -
ri ]eanu [i Cristina {erban, stu-
den]i `n anul I la Masterul de In gi -
ne ria Sistemelor Software au
ob]inut premiul al II-lea, reprezen-
tan]ii CJ men]ion`nd c\ nu s-a a -
cordat premiul I. 

Tinerii coordona]i de lect. univ.
dr. Adrian Iftene, decanul Fa cul -
t\ ]ii de Informatic\, [i-au propus
ca noul portal web s\ aib\ o interfa -
]\ simpl\, cu o manier\ de pre zen -
tare potrivit\ pentru tipurile de in -
for ma]ii pe care le va con]ine. 

Printre acestea se num\r\ ga le -
ri ile foto [i video, sec]iunea de a -
nun ]uri grupate `n categorii [i alter-
native de completare a unor formu-
lare online. „Am dorit s\ cre\m o so   -

lu]ie pl\cut\ [i u[or de utilizat pen tru
vizitatorii portalului, dar [i simplu
de administrat pentru o echip\
tehnic\ responsabil\ cu ad\ugarea,
modificarea sau [tergerea con ]i nu -
tu lui. Obiectivul nostru a fost cre a -
rea unei solu]ii flexibile, care s\ `n -
cor poreze tehnologii moderne”, a de -
clarat Irina Grosu, membr\ a e chi -
pei c`[tig\toare A-Team. Con ]i nu -
tul este administrat cu ajutorul teh -
no logiei Sym pho ny, folosit\ [i la
realizarea site-u ri lor web pentru
BBC sau MTV. „Aceast\ platfo r -
m\ de dezvoltare ne ajut\ s\ se pa -
r\m in for ma]iile de maniera lor de
pre zentare, o fe rin du-ne totodat\ [i
me canismul ce joac\ rolul de liant
`ntre ele”, a mai a d\ u gat Irina Gro -
su. 

Concursul de solu]ii privind
realizarea portalului web al ju de ]u -
lui Ia[i a fost organizat de CJ `n
parteneriat cu Facultatea de In -
for matic\ de la UAIC [i Fa cul ta -
tea de Automatic\ [i Cal cu la -
toare de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” (TUIA{I). La
competi]ie s-au `nscris 52 de par-
ticipan]i, grupa]i `n 11 echipe.

M\d\lina OLARIU

Informaticienii de la Cuza
pun Ia[ul pe Internet

� studen]ii au g`ndit un
portal accesibil 

Patru absolven]i ai U ni ver si t\ -
]ii de Medicin\ [i Farmacie „Gr.
T. Popa” (UMF) din Ia[i care au
sus]inut `n 2012 examenul de rezi-
den]iat preg\tesc o culegere de su -
biec te pentru viitorii candida]i. Vo -
lumul va fi elaborat `n `ntregime de
c\tre actualii reziden]i `n anul I [i
va completa bibliografia obligatorie
pentru preg\tirea studen]ilor.

„Ei [i-au propus s\ fie `n aju-
torul viitorilor candida]i. Au redactat
acest volum cu un num\r semnifi -
ca tiv de teste, `n jur de 500 de `n tre-
b\ri, iar cadrele didactice de la ca -
tedrele UMF le verific\ pentru a nu
fi erori [i a nu le transmite mai de -
parte”, a declarat prof. univ. dr. Do i -
na Azoic\i, decan al Facult\]ii de
Medicin\ a UMF Ia[i. Ini]iativa vi -
ne dup\ ce anul trecut, `n urma sus -
]i nerii examenului de reziden]iat, ab -
solven]ii au `ntocmit o peti]ie cu 424
de semn\turi din toat\ ]ara `n care
reclamau gre[eli medicale [i de tra-
ducere `n bibliografia unic\, `ns\ nu
au primit un r\spuns. „Pentru c\ s-a
schimbat bibliografia anul trecut [i
noi am fost prima genera]ie care a
studiat de pe un volum nou de `n -
treb\ri, tradus din limba francez\,
ne-am g`ndit s\ sprijinim viitorii ab -
solven]i, fiindc\ noi am trecut deja
prin materia respectiv\. Vrem ca vo -
lumul s\ fie lipsit de gre[eli [i ben-
eficiem de sprijinul universit\]ii a -
t`t pentru verificare c`t [i pentru pu -
bli care, prin Editura «Gr. T. Po pa»”,

a explicat Ovidiu Mitu, coordona-
tor al volumului de subiecte. 

Examenul de reziden]iat este
dat anual de absolven]ii universi t\ -
]i lor cu profil medical din Ro m= -
nia, de la specializ\rile Me di ci n\,
Farmacie [i Medicin\ Dentar\.
A cesta se organizeaz\ pe centre u -
ni versitare [i, `n func]ie de clasa-
mentul final realizat `n baza rezul-
tatelor ob]inute de studen]i, ei s`nt re -
partiza]i pe locurile [i posturile de
rezident disponibile `n centrul res -
pec tiv. ~n luna noiembrie a anului tre -
cut, peste 5300 de absolven]i au sus -
]inut examenul de reziden]iat, din
care 944 `n Ia[i. 

Anca TOMA

Absolven]ii rescriu 
testele pentru reziden]iat

Din ie[eni `n Viena
Am tot a[teptat s\ vin\ c\l du ra

[i s\ ne scape de z\pad\ [i hai ne
gro ase, dar dup\ ultimile zile par  -
c\ vrem `napoi [i frigul [i n\ me ]ii.
Mai a les c\ de, c`nd soarele a prins
curaj au ap\rut lacuri `n tot o -
ra[ul. Ar fi o i dee pentru Pri m\ ri -

e s\ u neas c\ o chiurile de a p\. Poa -
te a[a vom a vea tronson na vi ga -
bil [i `n Ia[i. Am economisi la
transportul `n co mun.

Ia[ul, un pic mai japonez
Decizia Prim\riei de a `n locui

teii de pe strada {tefan cel Ma re
cu ar bu[ti miniaturali e greu de ca -

talogat. Ori edilii ora[ului nu ve -
deau Mi tro polia din cauza co pa ci -
lor prea mari, ori au prins drag de
cultura ja po ne z\ [i s-au apucat de
modelat bon sai.

Student, caut loc de `nv\]at 
~n c\mine se ve de c\ sesiunea

i-a b\gat pe studen]i `n pri z\. Sa la

de lectur\ este mereu pli n\, pe v
ci de repetat pentru examene [i
`n bi blioteci nu ai unde s\ a runci
un ac. Nici m\car buc\taria nu a
sc\ pat de cursuri [i c\r]i. ~n c\ mi -
ne le din Titu Maiorescu fetele `n -
va]\ [i `n c\m\ru]ele cu fri gidere
chiar dac\ e mai frig dec`t afar\.

� au fost redactate aproximativ 500 de `ntreb\ri 
pentru cei care vor sus]ine acest examen

Candida]ii vor `nv\]a de pe o
culegere f\r\ gre[eli



Dup\ chefuri [i n\zdr\v\nii
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� nu-i mare scofal\ s\ fii femeie de serviciu, dar e ma -
re scofal\ c`nd e[ti fe me ie de serviciu `ntr-un c\min � `i
]ine minte pe to]i cei cu care a stat de vorb\, facultatea
la care s`nt sau problemele pe care i le-au po ves tit

Mic\ [i dolofan\, fredon`nd c`te
un c`ntec de fiecare dat\ c`nd tre b\ -
lu ia pe holurile c\minului. A[a `mi
amintesc de tanti Paraschiva `nc\
din anul I de facultate, c`nd ie[eam
s\-mi beau cafeaua pe treptele cl\ di -
rii `n care eram cazat. Atunci l\sa
pentru c`teva minute mopul sau m\ -
tu ra [i, ca o m\tu[\ grijulie, ne `ntre-
ba pe fiecare dac\ am m`ncat `nainte
s\ ne turn\m zeama neagr\ `n c\ni.
Ne certa dac\ r\spunsul nu era cel
a[ teptat, dar calm, ca o bunic\ care
[tie mereu ce e mai bine pentru noi.
„Vai, dar voi s`nte]i tineri. O s\ ave]i
ne voie de stom\cele. Ce o s\ mai
face]i c`nd o s\ ave]i servici [i co -
pii?”. Apoi ne lua la fug\rit cu m\ -
tura, `n glum\, s\ mergem s\ m`n c\m.

Dac\ ne vedea posomor`]i sau o -
bo si]i [tia s\ ne descoase [i ajungeam
s\ ne v\rs\m amarul, ca unui du ho v -
nic, femeii micu]e cu fa]a rotund\ [i
ha lat alb, mereu curat [i atent c\lcat.
Ne d\dea sfaturi povestind c`te o `n -
t`m plare din via]a ei din care singuri
s\-i afl\m pova]a, apoi ne `ntreba da -
c\ am reu[it s\ ne rezolv\m necazul.

Tot ea era cea care ne fug\rea la
`n v\]at `n sesiune, „s\ nu ajunge]i ca
mine, s\ da]i cu m\tura [i s\ sp\la]i
bu de”. Apoi z`mbea, ofta `ncet [i se
`n torcea la treab\. La ea g\seai me -
reu o ]igar\ dac\ banii de buzunar se
ter minau prea repede [i tot ea f\cea
rost de zah\r dac\ ceaiul ne era prea
a mar. ~mprumuta un cartof de ici, u -
nul de colo prin c\min dac\ pachetul

cuiva a `nt`rziat. „Am [i eu copii [i
[tiu c\-i greu”.

Pentru noi sigur 
va fi mai bine

~i ]inea minte pe to]i cei cu care
a stat de vorb\, facultatea la care s`nt
sau problemele pe care i le-au po ves -
tit. Dac\ nu mai vedea cazat vre un
student cu care s-a `n]eles imediat
`ntreba de colegii lui ce s-a `nt`mplat
cu el. „Da b\iatu’ \la blond [i cu cioc,
Bogdan, unde-i?”. Apoi ne asculta a -
tent, sco]`nd c`te un vaiet scurt dac\
cel cu pricina nu [i-a g\sit `nc\ un
loc de munc\, asigur`ndu-ne apoi c\
pen tru noi sigur va fi mai bine.

Anul trecut, aproape de vacan]a
de var\, tanti Paraschiva a plecat s\
lucreze `n Italia, la unul din copii
s\i. ~mi spusese c\ nu mai vrea s\
mun ceasc\ de la r\s\rit „p`n\ c`nd d\
Dom nul pe [apte milioane”. Nu a
rezistat `ns\ departe de cas\ [i s-a
`ntors. 

Am `nt`lnit-o `n toamn\ din nou
`n c\min, deretnicind la fel de neo-
bosit\ ca p`n\ acum. M-a recunoscut
de `ndat\ [i m-a `ntrebat dac\ am
]ig\ri, `ntinz`ndu-mi pachetul ei. ~n
trei ani de c`nd o cunosc nu am v\ -
zut-o niciodat\ fum`nd. „Nu cade bi -
ne unei femei s\ trag\ din lulea cot la
cot cu b\rba]ii.” ~[i mai aprinde c`te
o ]igar\ `n pauze, `ns\ departe de o -
chii celorlal]i, `n c\m\ru]a `n care `[i
]in lucrurile femeile de serviciu. M-a
m\surat apoi din cap [i p`n\-n t\lpi [i
a str`mbat din nas; „tot nu m\n`nci
cum trebuie”. 

Andrei MIHAI

„C`nd `i curat, lumea-i mai bu -
n\”, `mi spune Tanti, a[a cum o nu -
mesc copiii din blocul `n care lo cu -
ie[te, `n timp ce m\tur\ scrumul dat
pe jos prin fumuoar de „huliganii
\[tia de pe palier”. Dup\ ce mai d\
de c`teva ori cu m\tura `ncep s\ m\
pl`ng c\ nu reu[esc niciodat\ s\ ]in
min te c`nd au ele pauz\ la sp\ l\ torie
pentru c\ mereu ajung acolo c`nd

nu e nimeni. „Dac\ a[ fi sp\ l\ to reas\
]i-a[ spune”, m\ l\mure[te a ceasta
f\c`ndu-m\ s\ m\ ru[inez pu ]in din
cauza confuziei f\cute. Cu rentul din
fumoar `i zburle[te c`r li on]ii din p\ -
rul ei ro[cat, f\cut permanent dup\
moda anilor ’90, a mu z`n d-o pe colega
ei de munc\. „Te faci ca cio c\ ni toa -
rea aia c`nd te `n drep]i spre geam”, `i

zice ne ]in`nd cont c\ [i p\rul ei
e deranjat de la curent, numai
c\ ea nu `ndr\zne[te s\ se a pro -
pie de fereastr\ [i r\m`ne la u[\
cu un mop `n m`n\ probabil
pen tru c\, dup\ c`t de r\ gu [i t\
e, a prins-o o nenorocit\ de
r\ cea l\. 

L\s\m coafurile la o
parte, de[i lor le place s\

glu  measc\ una pe seama ce -
lei lalte pentru c\ „a[a tre ce

timpul mai repede” [i Tan -
ti `ncepe s\-mi po ves teas -
c\ c\ nu-i mare scofal\ s\

fii femeie de serviciu, dar e
mare scofal\ c`nd e[ti fe me -
ie de serviciu `ntr-un c\min
de studen]i pentru c\ te

enervezi mult. „Luni e cel mai miz-

e rie mai ales aici, la fu moar. Bine c\
acuma m\car e frig [i nu prea stau
dr\cu[orii \[tia pe aici s\ petreac\,
pentru ca s\ avem noi ce str`n ge `n
urma lor”, `mi spune spriji nindu-se
de m\tura pu]in cam [u bre d\. Apoi
`mi zice  pu]in amuzat\ c\ mai nou 
i-a apucat `nv\]atul [i stau pe ca na -
pele, `n hol, cu o carte `n m` n\ [i m\ -
n`nc\ pufule]i [i biscu i]i o bi[ nui]i de
zor. „Le e lene s\ mear g\ p`n\ `n sala
de lectur\. Cred c\ nu-i deranjeaz\
c\ tot trece lu mea [i se uit\ la ei. P`n\
la etajul pa tru `i ca le lung\”. 

Dup\ pu]in\ vorb\raie Tanti o b -
serv\ c\ `ncep s\ m\ `nfofolesc `n
hai ne. „Du-te tu `n camer\ c\ tre mu -
r\ halatul pe tine”, `mi spune Tanti,
`ncep`nd un soi de moral\ despre
cum fetele din ziua de azi umbl\ cu

buricul [i spatele gol [i dup\ aceea
iau c`te un pumn de pastile [i dau ba ni
la doctori. „Nu tremur de frig, tre -
mur c\ am emo]ii pentru sesiune”, `i
zic r`z`nd pu]in. Dar se pare c\ ea se
a muz\ mai tare dec`t mine pentru c\
„a[a spunem to]i [i dup\ ne d`rd`ie
pantalonii pe noi la examene [i ne
rug\m s\ lu\m un cinci”. {i cum ea a
trecut de v`rsta `n care s\ stea cu
capul `n c\r]i, numai eu mai pot s\
m\ pl`ng c\ am de studiat. Iar ea nu
trebuie dec`t s\ str`ng\ `n urma celor
care se spetesc `nv\]`nd ori care beau
vin, [i nu bere pentru c\ s-a emanci-
pat studentul, `n fumoar, unde pro -
ba bil curentul face scrum pe jos, [i
nu ei, „dr\g\la[ii”. 

Iuliana LEONTI

„S\ru’ m`na, `mi cer scuze c\
v\ deranjez. S`nt student la Psi ho -
logie, iar un profesor mai ]icnit
ne-a dat tem\ s\ compar\m c\ mi -
ne le de la «Cuza» cu cele de la
Politehnic\. M-am uitat un pic
prin jur, mi-am f\cut o idee, [i vo -
iam s\ v\ `ntreb cum s`nt studen]ii
pe aici”. Nu se uit\ la mine nici
do u\ secunde, c\ femeia de servi-
ciu din T3 `[i apuc\ v`njos m\tura
[i m\ descurajeaz\ cu un „nu vezi
c\-s ocupat\? Mai l\sa]i-m\ cu
pros tiile voastre”. 

Cum aici nu pare s\ am suc-
ces, m\ mut c\tre T17, unde dou\
doamne `n halat alb co boa r\ `n
pa[i de felin\ sc\rile de la e ta jul
cinci. Arunc acela[i c`rlig, doar cu
o fa]\ mai naiv\, iar de da  ta asta
am noroc. Dup\ ce aflu c` te ceva
despre politehni[ti, doam  na Ana
`mi spune chicot`nd c\ se siu nea
este partea ei preferat\ din an,
deoarece atunci are de cur\]at cel
mai pu]in dup\ „s\lbatici”, ca re
parc\-s mai „obraznici” de la an
la an. „Deci parc\ s-ar `ntrece; to]i
\[tia noi fac chefuri [i n\z dr\ v\nii
mai mari dec`t \ilal]i”. Nu a pu c\
s\ termine tot ce are de spus, c\ci
colega sa de mop, o contrazi ce:
„Nu-i adev\rat fat\, \[tia-s ni[ te
pui[ori fa]\ de ce erau odat\. Nu-i
vezi c\ stau `nchi[i `n ca mere la
computer toat\ ziua?” Tan ti Ioa na
lucreaz\ `n c\min, ca femeie de
serviciu de foarte mult timp, [i de[i
pare c\ o enerveaz\ studen]ii, ea
[i-i aminte[te cu un z`mbet `n col -
]ul gurii, av`nd c`te un rid pe frun -
te pentru fiecare. „Pe c`]iva `i mai
rev\d pentru c\ au ajuns profesori
aici, `ns\ chiar dac\ au cres  cut, tot
copii de-ai mei au r\ mas”.

Tema: trei mese pe zi
Unul dintre cele mai impor-

tante lucruri de care femeia crede
c\ un student ar trebui s\ ]in\ cont
e alimenta]ia, spun`nu-mi a proa -
pe secretos c\-i ceart\ pe ingineri
dac\ mai trebuie pus vreun mor-
cov la bor[ sau dac\ las\ prea mult
pireul pe foc. Analiz`ndu-m\ un
pic din priviri, tanti Ioana e de
p\rere c\ [i eu am dat `n „boa la
calculatorului”. „Adic\, uite la
tine, e[ti numai piele [i os, a proa -
pe c\-]i pot num\ra coastele. {i
pariez c\ nu-i pentru c\ stai s\ m\ -
n`nci doar c\r]i pe p`ine”. Iar `n
timp ce primesc o d\d\ceal\ des-
pre cele trei mese ale zilei,  o t` n\ -
r\ o salut\ pe doamna Ana, `n tre -
b`nd-o ce-i mai face feti]a. „Doam-
n\, vede]i s\ nu ajung\ ca noi, cu
cearc\ne [i haine p\tate de cafea”.

Andreea, fiica `ngrijitoarei e
`n clasa a noua la liceu. {i chiar
da c\ nu-i prea place matematica,
mama sa tot vrea s\ o trimit\ la a -
ce ea[i Universitate pentru care
ea cur\]\ gunoiul altor copii; m\ -
car ea s\ fac\ cocoa[\ de la scris,
[i nu de la datul cu m\tura.

Iulian B~RZOI

Un morcov 
`n plus pentru

ingineri

Dac\ n-ar fi ele s\ ne poarte de grij\, am uita c\
trebuie s\ mai [i m`nc\m sau c\ ar fi cazul s\ ne

mai facem curat prin via]\. Le strig\m „tanti”, a[a, cu
drag, fiindc\ se g\sesc mereu prin preajm\ c`nd
avem nevoie de ele. Chiar dac\ se pl`ng c\ trebuie
s\ str`ng\ `n urma noastr\ dup\ toate chefurile, avem
`n  credere `n ele fiindc\ ne trezesc la realitate `n se siu -
ne [i ne reamintesc c\ mai trebuie [i s\ `nv\]\m. Des -
pre necazurile lor afl\m f\r\ s\ vrem, dup\ ce le-am
zis [i noi, la r`ndul nostru, tot ce aveam pe suflet.

Dau Italia pe mopul din Ia[i

C`rlion]ii de serviciu

„Luni e cel mai mizerie mai ales aici, la fu moar”

� `i ]inea minte pe to]i cei cu care a stat de vorb\, facultatea la care s`nt sau 
problemele pe care i le-au po ves tit

� ea nu trebuie dec`t s\ str`ng\ `n urma celor care se
spetesc `nv\]`nd ori care beau vin

� Ioana e de p\rere c\
[i eu am dat `n „boa la
calculatorului”

Doamnele care ne-ngrijesc studen]ia
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~n a[teptarea procentelor

~nc\ de la `nceputul anului 2013,
de c`nd s-au n\scut discu]iile privind
bugetul educa]iei, liderii ]\rii nu s-au
pus `n acord cu promisiunile. Dac\
premierul Victor Ponta declara la
televizor c\ bugetul va ajunge „un -
de va pe la 4,2%, dar nu va fi faimo-
sul 6%”, ministrul delegat pentru `n -
v\ ]\m`nt superior, cercetare [tiin]i fi -
c\ [i dezvoltare tehnologic\, Mihnea
Costoiu, declara c\ se zbate ca aces-
ta s\ dep\[easc\ pragul de 3%. „În -

dr\znesc s\ spun c\ bugetul edu ca ]iei
va fi mai mare în 2013 dec`t în 2012.
S`nt convins c\ va fi peste 3% din
PIB. Este primul an în care exist\ o
perspectiv\ real\ ca bugetul execu-
tat, finalizat s\ fie mai mare dec`t cel
prognozat”, explica acesta. 

~n mod concret, bugetul de anul
acesta va fi de 3,14% din PIB, 8,5
miliarde de lei, cu 6,59% mai mare
dec`t cel de anul trecut, care num\ra
7,97 de miliarde. „Educa]ia este tra -

ta t\ de c\tre politicienii no[tri `n dis-
cursul public drept prioritatea na ]io -
nal\, dar constat\m c\ este doar o
sus ]inere superficial\, doar termen-
umbrel\, [i c\ niciodat\ nu are aco -
pe rire aceast\ afirma]ie. Nu [tiu dac\
propor]ia de 6% din PIB este ceva
optim. S`nt ]\ri care aloc\ 9%, ca Japo -
nia, sau peste 10% `n ]\rile nordice.
Ca s\ nu mai vorbim c\ `n SUA, ca -
re din `ntregul buget ofer\ 12-13%
pentru educa]ie, marile universit\]i

precum MIT, Harvard sau
Stanford au bugete anuale
de c`teva ori mai mari dec`t
bugetul alocat ̀ nv\]\ m`n tu lui
superior rom=nesc. E drept
c\ `n acel buget intr\ [i sur -
se le private”, a declarat prof.
univ. dr. Vasile I[an, rectorul
Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza” din Ia[i. 

Dac\ pentru `nv\]\m`nt nu
s-au g\sit resursele pentru a
cre[te aloca]ia bugetar\ p`n\
la pragul de 6%, Ecaterina
Andronescu a explicat la `n -
ceputul lunii c\ ̀ n proiectul de
buget pentru educa]ie va fi
dublat\ suma care este oferi -
t\ cercet\rii, „o cre[tere sem -
nificativ\, care se leag\ de
faptul c\ avem ̀ n derulare pro -
iectul laserului de la M\ gu -
rele”. Practic, suma destina -
t\ cercet\rii va r\m`ne la fel
sau mai mic\ dec`t cea din
anul trecut, mai ales `n con -
di ]iile `n care `ncep`nd cu
anul 2010, bugetul pentru cer -
cetare a fost sc\zut drastic.
„C`t cercetarea a prins o pe -
ri oad\ de finan]are foarte bu -
n\, `n c`]iva ani, din 2004-
2005 [i p`n\ `n 2010 s-a
observat imediat o cre[tere
a produc]iei [tiin]ifice rom= -
ne[ti: a crescut num\rul lu -
cr\ rilor ̀ n reviste recunoscu te
interna]ional, al patentelor
sau num\rul particip\rilor la
conferin]e interna]ionale de
calitate. ~ns\, cercetarea care
finan]at\ `n 2008 era `n jur
de un miliard de euro a ajuns
anul trecut la 200 de mili -

oane. Pe de alt\ parte, nu este sufi-
cient s\ aloci bani mai mul]i pen tru
educa]ie `n general [i pentru cer ce -
tarea universitar\ `n special, at`ta vre-
me c`t aceast\ aloca]ie este f\cut\ pe
baza unei viziuni mai cur`nd co lec -
tiviste dec`t etatiste”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Vasile I[an.

Ca pe vremuri
Unul dintre parlamentarii care a

criticat public decizia comisiei pen-
tru `nv\]\m`nt a Senatului Rom= niei
este prof. univ. dr. Anghel Stanciu,
pre[edintele Senatului de la Uni ver -
sitatea Tehnic\ „Gheorghe Asa chi”
din Ia[i (TUIA{I). Acesta a apreciat
c\ forma pe care o are acum bugetul
este aceea[i ca pe vremea Gu ver nu -
lui Boc, iar cre[terea insesizabil\. ~n
plus, membrii opozi]iei au criticat fap -
tul c\ s-au dat fondurile necesare pen -
tru a construi 230 de gr\dini]e `n ac -
tuala formul\ a bugetului, `ns\ nu [i
pentru `nv\]\m`ntul superior sau cer -
cetare. „~n orice sistem de `nv\ ]\ m`nt,
faptul c\ acest buget pe educa]ie nu
cre[te nu este un lucru benefic. ~n timp
lucrurile se pot reflecta [i `n activi-
tatea universit\]ilor. ~n cazul univer-
sit\]ii noastre, at`ta timp c`t bugetul
nostru este format numai 30% prin
contracte institu]ionale [i prin ceea
ce vine de la ministerul educa]iei, res -
tul fiind construit din venituri extra-
bugetare, nu ne afecteaz\ `n mod di -
rect. ~n schimb, bine`n]eles c\ am fi
bucuro[i s\ primim mai mult”, a de -
clarat prof. univ. dr. Vasile Ast\r\s -
toae, rectorul Universit\]ii de Me -
di cin\ [i Farmacie „Grigore T. Po -
pa” din Ia[i (UMF).

Acesta aduce la r`ndul s\u `n dis-
cu]ie faptul c\ dezbaterile privind im -
portan]a educa]iei [i a bugetului acor -
dat pentru ea apar `n special `n tim-
pul campaniilor electorale sau la `n -
ce putul ori sf`r[itul mandatelor mini[ -
trilor. „Majoritatea universit\]ilor s`nt
afectate, dar eu s`nt un tip realist [i
stiu c\ pentru politicienii rom=ni con -
secven]a `n declara]ii [i `n ac]iune nu
constituie o caracteristic\. Ei dep\ [esc
limita demagogiei acceptate [i fac mul -
te promisiuni, apoi explic\ c\ vor dar
nu pot. Exist\ un anumit diagnostic
`n medicin\ pentru oamenii «care vor,
dar nu pot», `ns\ eu nu pot s\ vi-l
spun acum. De aceea nu mi-am f\ -
cut niciodat\ mari iluzii cu privire la
declara]ii, indiferent de culoarea lor”, a
precizat rectorul UMF. 

Solu]ii f\r\ fonduri
~n acest an, pentru universit\]ile

ie[ene, ar fi fost cu at`t mai impor-
tant s\ existe o cre[tere la bugetul de

stat care s\ se resimt\ `n finan]area
de baz\, `n investi]ii sau `n subven -
]iile pentru c\mine [i cantine, fiindc\
`nc\ exist\ `nt`rzieri foarte mari la
ramburs\rile proiectelor europene
finan]ate prin Programul Opera ]io -
nal Sectorial Dezvoltarea Resur se lor
Umane (POSDRU). ~n acest sens,
rectorul UAIC sugereaz\ c\ ar fi fost
util ca o parte din bugetul educa]iei
s\ con]in\ fonduri pentru ca Guver nul
s\ pl\teasc\ universit\]ilor banii in -
ves ti]i `n proiectele respective p`n\
la momentul ramburs\rii. „Dar pl\ ] i -
le s-au efectuat, `n medie, nu `n 45
de zile cum scria `n manualul de apli -
care al programului, ci `ntre nou\ [i
12 luni. Dac\ ar fi existat, pentru mi -
nisterele sau agen]iile coordonatoa re,
un fond de rezerv\ prev\zut `n bu get,
lucrurile ar fi decurs mult mai bine [i
probabil [i activitatea desf\[urat\ pe
baza acestor proiecte ar fi fost mai
de calitate. Dar a[a se `nt`mpl\ c`nd
tragi de pe un an pe altul numai de -
za m\giri”, a precizat prof. univ. dr.
Vasile I[an.

Aceea[i idee o subliniaz\ [i prof.
univ. dr. Neculai Seghedin, prorec-
tor responsabil cu activitatea didac-
tic\ la TUIA{I, care apreciaz\ c\ exis -
t\ o discrepan]\ `ntre felul `n care este
v\zut\ educa]ia din birourile minis-
terului [i realitate din s\lile univer-
sit\]ilor. „Explica]ia o au cei care sta -
bilesc bugetul ]\rii. De acolo de sus,
lucrurile se v\d altfel. Nu cred c\
este vorba de o rea voin]\, nu a[ mer -
ge p`n\ acolo. Cred c\ este vorba de
faptul c\ Rom=nia este o ]ar\ care nu
dispune de resursele necesare pentru
a putea s\ ofere `nv\]\m`ntului acel
procentaj din PIB pe care ni-l dorim
cu to]ii. Nu putem vorbi de o priori-
tate zero, cred c\ `n toate componen-
tele activit\]ii academice este nevoie
de o injec]ie de fonduri. ~ns\ s\ nu
credem c\ alocarea unui procentaj co -
respunz\tor ar rezlva de la sine pr o -
blema. Trebuie s\ [i cheltuim acei
bani eficient astfel `nc`t s\ existe re -
zultate pe termen lung.”

***
Dup\ ce nici promisiunile des pre

cre[terile bugetului din preajma ale -
gerilor din decembrie nu s-au `n de -
plinit, universit\]ile se preg\tesc s\
depun\ armele. Cu legea educa]iei sfre -
delit\, cu cercetarea subfinan]at\ [i a[ -
tept`nd de mai bine de un an la coa d\
pentru ramburs\rile de la POSDRU,
conducerile institu]iilor de `nv\ ]\ m`nt
superior nu mai cred c\ educa]ia va
ajun ge vreodat\ s\ fie prioritate [i `n
pla nul de buget, cum este la fiecare
pa tru ani `n cel de campanie. 

C\t\lin HOPULELE

Bugetul educa]iei, 6% ddooaarr   
`n campania electoral\

Promisiunile parlamentarilor privind bugetul educa]iei `n România se opresc `n
fiecare an la por]ile comisiei pentru `nv\]\m`nt a Senatului. ~n 2013 au fost

aduse 2171 de amendamente proiectului de finan]are aprobat ini]ial de c\tre
comisie, care ofer\ 3,14% din PIB educa]iei. De[i s-a spus c\ num\rul lor e umflat
de parlamentari care cer bani pentru [colile din colegiile lor, printre amendamente
s-au reg\sit [i cele ale studen]ilor, profesorilor, institu]iilor de `nv\]\m`nt superior sau
ale institutelor de cercetare. Dintre cele 2171, doar cinci au fost aprobate. S-a
votat, `n bloc, `mpotriva oric\rei sugestii care con]inea `n interiorul ei ideea de a
oferi mai multe fonduri pentru educa]ie. Iar anul acesta se `mplinesc zece ani de la
promisiunea PSD-ului din 2003 c\ bugetul educa]iei va ajunge la 6% din PIB p`n\
`n 2007. Cu cercetarea `ntr-o stare de subfinan]are cronic\, cu ramburs\rile pro-
gramelor europene blocate [i cu venituri nesigure din fonduri extrabugetare, univer-
sit\]ile din Ia[i s-au resemnat cu ideea c\ valoarea unui politician este egal\ cu cea
a promisiunilor pe care le `ndepline[te. De 3,14%.

Mini[trii f\r\ solu]ii pentru finan]area `nv\]\m`ntului

� finan]area de anul acesta pentru educa]ie va fi de 3,14% din PIB, 8,5 miliarde de
lei, cu 6,59% mai mare dec`t cea de anul trecut, care num\ra 7,97 de miliarde
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Gramatica cursului de diminea]\

Se pune problema c\ „lumea nu  ̀n -
]e lege studen]ii”. Bun, pe l`ng\ co mi -
cul ideii c\ noi n-am fi oameni ca to]i cei -
lal]i, portretul studentului ca celul\ a u  -

nei clase sociale dezavantajate m\ irit\
ca o alergie de prim\var\. Nu pentru c\
nu mi-ar conveni s\ se aprobe toate a -
men damentele din lume care s\ ne dea

c\mine de 5 stele, cu iri[i albi la geam,
cantine cu banane flambate [i icre ne gre
[i burse c`t un salariu de demnitar. Nu
pentru c\ n-a[ `ng\dui s\ o ducem m\ -
car „bine”. Ci pentru c\ noi, studen]ii,
s`ntem ipocri]i. 

Convenabil sau nu, c\minul gri prin
pere]ii c\ruia mai [uier\, sezonier, un
v`nt care-]i `ncremene[te [ira spin\rii [i
care se umple noaptea de colegi aghez-
mui]i e baza celor mai „tari” pove[ti sca -
tofilice din studen]ie. M`ncarea ieftin\
de la cantin\ [i gustul \la departe de „ca
la mama acas\” a fost, poate, de multe
ori, motivul pentru care mai mul ]u meai
prin telefon c`nd primeai pachetul plin
de pachete mai mici cu bun\t\]i. 

Dintr-astea n-am tr\it, fiindc\ m-a
`mbrobodit Ia[ul de copil\, dar [tiu c-am
ascultat studen]ia altora de-aproape. {i
n-a fost nenorocit\ dec`t aceea a celor
care n-au apucat s\-[i ias\ din cocon,

cei care-au r\mas larve os`ndite s\ nu le
creasc\ niciodat\ aripi, s\ nu ples neas -
c\ prin firele sub]iri de co pi l\rie. {i nici
pe aceia nu i-a p\lit `n moalele capului
„sis temul”, ci faptul c\ s-au l\sat `n -
gr\  m\di]i c`nd aveau ceva de spus. C\
n-au crezut `ntr-o schimbare pornit\ de
pe limbile lor. Iar cei ce n-aveau o p\ -
re re, o idee sau mai multe, cei ce a[ tep -
tau sf`r[itul fa cult\]ii ca pe coacerea unei
p`ini `n ca re [tiau c\ n-au pus sare, pe ei
„siste mul” `i indigneaz\ fiindc\ nu i-a
g` dilat des tul. Pentru ei, de fapt, „sis-
temul” `nseamn\ cei ce dau abonamen -
te mai ie ftine la tramvai sau, dimpo tri -
v\, `l dau cu pre]ul prea ma re al tocitu-
lui de coa te `n am fi tea tre.

S`ntem vinova]i c\ ne-am `mp\r]it
pe straturi, c\ ne-am `nvelit `n p\tura
„celor care nu cuv`nt\” [i-am a[ teptat s\
spun\ al]ii ce ne doare. Nor mal c\
„lumea nu ne `n]elege”. S`ntem mu]i [i
nici nu vrem s\ `nv\]\m s\ vorbim prin
semne.  

Anca TOMA

Un lucru nu se schimb\ pe tot par-
cursul vie]ii, noi nu ne dezv\]\m s\
vis\m. Doar c\ s`ntem cu at`t mai ma -
turi, cu c`t avem mai des co[maruri `n
care `ncerc\m s\ ]ip\m dispera]i p` n\
ne crap\ venele. }ip\m doar c\ nu ne
auzim, vocea nu se rupe din noi.

Maturizarea nu se poate am`na. Ne
dorim sau nu, la un moment dat ob ser -
v\m c\ fe]ele noastre nu mai radiaz\ a
i no cen]\ copil\reasc\. Privirea nu mai
exprim\ acum aceea[i sinceritate, pu -
tem s\ masc\m g`ndurile cu grimase
con trarii [i apel\m at`t de des la acest
truc `nc`t ochii no[tri lic\resc dubios,
pentru c\ irisul tremur\ confuz. {i vo -
cea se schimb\. Sun\ impun\tor [i de -
vine ins tru mentul care e `n stare s\ con -
ving\ al te perechi de ochi dubio[i, du -
bi o[i cu vechime. 

Felul `n care g`ndim, percepem lu -
cru rile [i reac]ion\m e [i el altfel. Un -
de va, `ntr-un sertar cu chei]\ p\str\m

bi le ]ele cu r\spunsuri de-gata, ca `n ca -
zul `n care o s\ fim `ntreba]i, s\ `m pu[ -
c\m o replic\. Da, s\ `mpu[c\m, pentru
c\ vi teza conteaz\ la aceast\ v`rst\, doar
nu ar\t\m la fel de conving\tor a tunci
c`nd `ntindem r\bdarea cuiva `n medi-
ta]ii. Mai mult de-at`t, aceast\ rapidi-
tate las\ impresia unei min]i agere ce
r\spunde sincer, s\ cread\ cei ce s`nt na -
ivi sau cei care nu apeleaz\ la aceste
mo dele de conduit\.

{i dac\ e s\-i men]ion\m [i pe al]ii,
ei aleg s\ tac\. Poate pentru c\ nu au
prins regulile jocului, poate pentru c\
au principii. Ne-am obi[nuit cu ei, re -
pre zint\ majoritatea care se las\ condu -
s\ de acele priviri agere, care, ca vu l tu -
rul, `[i v\d oaia de la `n\l]ime, ` n\l ]i me
care niciodat\ nu va fi atins\ de oa ie. 

Daniela VORTOLOMEI

Pe limba studentului de r`nd

Doamne, ocrote[te-ne toca!
� nu i-a p\lit `n moalele capului „sis temul”, ci faptul c\
s-au l\sat `n gr\ m\di]i c`nd aveau ceva de spus

Glasul care nu se aude

C`nd e[ti mic, ]i se face semn dis-
cret cu degetul la gur\ s\ taci. Sau s\
`i la[i pe cei mai mari s\ vorbeasc\ `n
locul t\u, chiar dac\ tu [tii cel mai bi -
ne ce anume te doare. C\ ei s`nt mari
[i c\ tu `nc\ nu g`nde[ti, c\ ai pl`ns doar
de c`teva zeci de ori [i nu de mii de ori
ca ei. Tu pui m`inile la spate [i a[tep]i
o schimbare sau o reac]ie. Dac\ nu o
s\ apar\ nici una, nu ai voie s\ spui
nimic, e[ti prea mic s\ ripostezi.

C`nd e[ti `n cre[tere te r\zvr\te[ti
la orice [i chiar dac\ [tii c\ nu ai drep-
tate acum sim]i c\ ai o voce mai puter -
nic\ [i c\ o acoperi destul de bine pe
cea a celor care alt\dat\ te f\ceau s\
taci. Acum au `mb\tr`nit, vocea le e gu -
tural\ [i se pierde u[or, deci nu ar reu[i
s\ te conving\. Unde mai pui c\ nu te
pot face s\ taci mereu pentru c\ mai
t`rziu s-ar putea s\ `]i afecteze per so na -
litatea [i felul de a fi.

C`nd e[ti deja student, ai impresia
c\ ai crescut `ndeajuns de mult `nc`t s\
`]i m`nuie[ti lucrurile primor-
diale. Ai glas, nu mai ai de ge -
 te puse la gur\ [i zi de zi `n -
t`lne[ti alte sute de persoa  ne
cu acelea[i p\reri ca ale tale.
~]i dai dru mul la voce [i ob -
servi c\ pe m\sur\ ce ridici tonul te
con vingi tot mai mult, iar cei de l`ng\
tine dau aprobator din cap. {i pleac\
mai departe s\ le spun\ [i altora p\ re -
rea ta care chiar e argumentat\ [i ar
schi mba ceva. Se adun\ c`teva zeci de
glasuri care cred c\ str`nse `n fa]a u ni -
versit\]ii o s\ atrag\ aten]ia. {i o g\ -
seasc\ pe cineva ca re o s\-i `ntrebe ce
caut\ acolo, de ce nu `[i folosesc tim-
pul `n mod practic, c\ oricum nu o s\

aib\ nimeni urechi [i pentru ei.
{i renun]\, oricum erau s\tui s\ li se

pun\ acela[i deget noduros la gur\.

M\d\lina OLARIU 

T\cere cu iz de nep\sare

X salut\ un coleg [i trece gr\bit pe
l`ng\ altul c`nd se a[az\ cu un r`nd
mai `n fa]a [i `ncepe s\-[i r\sfoiasc\
foile de curs, pe care le scoate [i le ̀ m -
pr\[tie pe toat\ suprafa]a b\ncii. De -
vo reaz\ calupuri mari de informa]ie [i
mai c-ar termina [i ultimul paragraf de
nu i-ar spune profesoara din `n fa]\
c\ ar cam fi timpul s\ str`ng\ mate-
rialele. Acum are `naintea sa doar o
foaie goa l\. {i-un pix `n m`na st`ng\.
Da, X e st`ngaci. Oric`t l-au certat c`nd
era mic s\-ncerce s\ scrie cu dreap ta,
tot n-a fost chip s\-i schimbe felul,
a[a c\, p` n\ la urm\ l-au l\sat `n pa -
ce. Chit c\ nu `i e la `ndem`n\, ar fi
vrut s\ poa t\ scri e cu dreapta repede
[i cursiv, ca s\ se mai fereasc\ de
ghionturile co le gi  lor.

Foaia e la fel de goal\. ~i r\ su ce[ -
te un col] de sus [i se semneaz\. „X”.
Bate de dou\ ori cu pixul `nchis `n
ma  sa m\zg\lit\ de at`tea mesaje cu
„a jutor”, „m\ plictisesc” , „mor”. ~i e

cald. Ba nu, brusc i se face frig. ~[i
trece podul palmei pe frunte [i se ri di -
c\. S-a hot\r`t. N-a `nv\]at mare lu cru
a[a c\, cel mai corect i se pare s\ ple -
ce [i s\ nu-ncerce vreun tertip, a[a c\
le arunc\ o privire colegilor care tran-
s criu de zor. ~ntinde foaia [i-o pe tre -
ce sub ochii celei de la catedr\.  

La ie[ire, `[i aprinde o ]igar\ [i
`[i descre]e[te fruntea. De el se a pro -
pie o t`n\r\ care-i `ntinde `nc`ntat\ o
foaie cu scris `ngr\m\dit [i-l `n trea b\
dac\ are c`teva minute, de-un chestio -
nar. Are destule, doar a c`[tigat vreo
dou\ ore `n plus. ~[i scoate un pix. Da,
`i plac cartofii pr\ji]i, are profil de Fa -
cebook, vorbe[te cu amicii c`te [ase
ore pe mess, merge `n club, face sa l\.
De dou\ ori pe s\pt\m`n\ cump\r\ bi-
lete de RATP [i `nva]\ pentru exame -
ne pentru c\ trebuie. 

Apas\ v`rful pixului pe p\tr\]el
c`nd i se pare c\ nu mai scrie. „X”. Nu
vrea. ~nc\ o dat\, „X”. Tot nu merge.
~i e din nou cald, ca-n sala de examen.
Mai agit\ o clip\ foaia apoi i-o `n tin de
fetei. Oric`t ar fi `ncercat, tot n-ar fi
mers s\ pun\ bifa. La ultimul punct
e rugat s\ marcheze dac\ se crede `n
vreun fel deosebit. 

X e doar st`ngaci. Oricum n-ar fi
nimerit `n caseta care trebuie.

M\d\lina MORARU

S`nt o oaie
neagr\ [i

elitist\ 
� cel mai corect i se
pare s\ ple ce [i s\ nu-
ncerce vreun tertip

� putem s\ masc\m g`ndurile cu grimase contrarii 

De anul \sta Andrei nu mai este
student. Cel pu]in a[a zice el. „Acum
am alt statut. S`nt masterand”, se mai
laud\ `n pauzele de ]igar\ „bibani -

lor”, bobocii care abia [i-au `nceput
via]a de c\min. Pe la facultate d\ rar,
c`nd Internetul sau lumina cad prin c\ -
mine. E rupt astfel de „munca” de
toa te zilele. Atunci el este cel mai vo -
cal, statutul i se schimb\ brusc [i a me -
nin]\ pe toat\ lumea c\ de asta stu-
den]ii nu `nva]\. Li s-a r\pit, zice el,

sursa care le alimenteaz\ cu no[ tin ]e -
le. De bibliotec\ a uitat.

***
R\zvan se ridic\ din pat `n capul

oaselor, cu p\rul ciufulit, cearc\ne [i
cu o durere crunt\ de cap. Se duce
apoi ]int\ la frigider. {i-a f\cut din
timp rezerve de mur\turi pentru ast-
fel de dimine]i. Iar dimine]i din astea
vin mereu c\ci e client fidel [i la ba -
rul din col] [i la alimentara de l`ng\ c\  -
min. ~n sala de curs nu a mai dat. Are
orele „puse neinspirat”, diminea]a,
c`nd cafeaua aburind\ e mai a tr\ g\ -
toa re dec`t „vorb\ria profului”, pe
care oricum nu o `n]elege. De o bi cei e
calm, dar nori negri i se v\d `n pri -
viri c`nd nu mai are bani. }ig\rile [i
be rea nu se dau pe ochi frumo[i la pr\ -
v\lie.

***
Corina e fata care le [tie pe toa te.

Nu ezit\ s\ comenteze nici despre `n -
c\lzirea global\, nici despre noile
descoperiri din medicin\ [i d\ sfaturi
tuturor. E greu s\ nu o crezi c`nd `i
auzi vocea sigur\ [i afirma]iile care
dau sentin]e. Cel mai mult `i place s\
co menteze despre profi. |sta-i su biec -
tul preferat, de[i pe unii i-a v\zut doar
o singur\ dat\, c`nd a trecut s\ vad\
ce mai e pe la facultate. Cu toate as -
tea [tie [i pune etichete. La universi-
tate oricum nu se face nimic.

Andrei MIHAI

� are orele „puse nein-
spirat”, diminea]a

Leli]e de c\min

Era mai bun\ cafeaua

De mic a fost st`ngaci

Ni se pare c\ locul `n care ni se hot\r\[te viitorul e
prea departe de noi. Cifrele [i legile care ne cl\ -

desc c\mine [i ne dau burse par s\ vin\ pe c\i ne cu -
nos cute [i ajungem s\ pl\tim un bon de plat\ str\in. A
fi student „de r`nd” nu `nseamn\, `ns\, a nu avea glas.
Doar c\ nu ne vom putea striga p\rerea despre
`nv\]\m`ntul superior românesc p`n\ nu-l vom `n]elege. 

� ei s`nt doar c`teva zeci de glasuri cred c\ a du nate `n
fa]a universit\]ii o s\ atrag\ aten]ia

� li s-a r\pit sursa care le alimenteaz\ cuno[tin]ele � ai
impresia c\ ai crescut `ndeajuns c`t s\ `]i m`nuie[ti via]a
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Magia de dup\ cortin\

Pe holurile de la Ateneul T\t\ra[i e
g\l\gie. Peste tot unde ̀ ntorci privirea dai
peste tineri z`mbitori, care parc\ a[ teap -
t\ o singur\ not\ muzical\ pentru a st`r -
ni un dans. Se cunosc ̀ ntre ei, [i fac glu -
me unul pe seama altuia, pornind de la ce -
le mai mici motive.

„B\, tu [tii c\ m-am apucat de tea -
tru ̀ n ’96, la unsprezece ani, c`nd aveam
v\rsat de v`nt [i oreion concomitent?”.
„Cred c\ ai mai `ncercat de c`teva ori
s\-mi poveste[ti, dar ca de obicei, eu nu
te ascultam”, `i r\spunde Ivan, colegu -
lui s\u de trup\, Codrin D\nil\. Obi[ -
nuia s\ citeasc\ c`te o poezie  ziua, iar sea -
ra, c`nd veneau ai s\i de la serviciu, `i
chema `n camer\ [i interpreta. Astfel, a
dat mai departe la Liceul de Arte, un de

[i-a cunoscut [i colegii din trupa de tea -
trul de improviza]ie IDIOT. ~nc\ de pe
atunci ace[tia se g`ndeau s\ joace ̀ m pre -
un\, ̀ ns\ abia dup\ facultate s-au apucat
spontan. „A venit Alex Petrila, [i ne-a zis
hai s\ facem o trup\. «Hai!» «Da’ ce ju-
c\m?» «Improviz\m!»” 

Pu]in mai t`rziu, [i-a dat seama c\ de -
geaba faci ceea ce-]i place, dac\ stai [i
mori de foame. Astfel, Codrin a ̀ n ce put
s\ `mbrace costume de clovni, arlechini
sau faraoni, anim`nd petreceri pentru co -
pii, sau centre comerciale pentru Funny
Art. {i chiar dac\ `ntre actori se spune
c\-i vindere ieftin\, t`n\rul nu conside r\
asta, spun`nd c\ o ia `n serios p`n\ la
ca p\t. De asemenea, nici m\car nu-i mai
u[or aici dec`t `n cealalt\ parte, pentru

c\ trebuie s\ atrag\ aten]ia tuturor ce -
lor din jur, [i s\-i fac\ pe oameni s\ ui te
c\ au venit la cump\r\turi cu c\ru cioa re,
copii [i probleme de zi cu zi. De ase me  -
nea, „La «Funnyart» vorbim despre o
afa cere. IDIOT nu este o afacere, e un
loc de munc\, o profesie”, `mi spune
t` n\rul salut`nd ni[te fete abia venite.

Teatru cu femei goale
IDIOT, denumirea trupei, nu este

da t\ doar de romanul lui Dostoievski,
ci este [i rezultatul perseveren]ei „pentru

c\ practic, noi am fost idio]i c\ am r\ mas
aici”. ~n timpul spectacolelor, inspira -
]ia vine `n principal de la „public, din ce
ai v\zut, ce te inspir\ ̀ n secunda aia [i de
la parteneri”, explic\ Codrin, imit`nd pe
un scaun pozi]ia „Becali spune c\...”I
s-a `nt`mplat s\ aib\ [i blocaje, `ns\ pen -
tru c\-s prieteni de aproape zece ani, se
[tiu `ntre ei, [i cineva salveaz\ situa]ia
„C`nd pic\ unul, vine cel\lalt [i ri di c\”.
I s-a `nt`mplat [i `n timpul spectaco le lor
ca oamenii s\ ̀ njure, ̀ ns\ ori au mers mai
departe, ori au ̀ ncercat s\-l introduc\ pe
c`rcota[ `n spectacol. „De[i `n ma joritatea
chestiilor merge, noi nu s`n tem agresivi.
Po]i s\-i zici «Taci din gu r\ c\ joc pe
scen\», [i omul tace pentru c\ se sim te
privit de toat\ lumea”. De ase me nea,

t`n\rul men]ionaz\ c\ ei prefer\ s\ nu fie
obsceni [i mai degrab\ s\ fac\ o alu zie,
dec`t s\ numeasc\ `n mod special. „O
femeie e de trei ori mai mi[to c`nd e
`mbr\cat\ ̀ ntr-un anumit fel dec`t c`nd e
goal\. E goal\ [i gata. S-a rupt miste -
rul”.

Nu [i-a pus nicidat\ problema s\ se
an ga jeze la teatrul de stat, [i e con[ ti ent
c\ majoritatea locurilor s`nt blocate. Iar
dac\ ar avea de ales `ntre ce face acum [i
un loc asigurat pe scena mare, Codrin e
de p\rere c\-i prea t`n\r s\-[i pun\ pro -
ble ma. „{i maic\-mea m\ `ntreab\ «dar
tu c`t crezi c\ o s\ mai improvizezi?».
Pot s\ fac asta toat\ via]a dac\-s des chis
la min te”.

Iulian B~RZOI

Un Cub Rubik este format din 26
de cuburi mai mici, 6 culori, pentru fi-
e care fa]\ [i are peste 43 de miliarde de
posibilit\]i de rezolvare. Cam a[a ar
ar\ta [i ideile lui Iustin {urp\nelu, asta
dac\ le-ar muta de pe o muchie pe alta a

cubului, iar culorile le-ar ̀ nlocui cu for -
mele de art\ pe care le-a tot r\sucit. 

Cristina `[i arunc\ ghiozdanul pe-un
um\r [i cu o privire `napoi apas\ c-un
deget `n mas\ „ce mult `nseamn\ cu -
v`ntul, vezi”, referindu-se la lumea ac -
torilor de teatru independent. Pu]in bui-
mac, Ius tin spune c\ i-a fost coleg\ `n
„Vi sul unei nop]i de var\”, o pies\-n
care au jucat mai to]i actorii tineri de
tea tru, plus al]ii pe care Radu Afrim s-a
g`ndit s\-i ia. Dac\ st\ s\ socoteasc\, „nu
s`n tem mai mul]i de-ar fi s\ ne aduni.
~ntr-o camer\ de doi pe doi avem loc s\
[i res pir\m”. 

Asta l-a impulsionat s\-[i fa c\ pro  -
pria trup\ de teatru, una `n care s\ poa-
t\ debuta nu doar cei care „termi n\ o
facultate `n domeniu”, ci to]i „cei ca re
au treab\ cu cultura underground”. A[a
a fost c\ {’Art-ul a de ve  nit pen tru el [i
al]i prieteni o alterna tiv\ a teatrului tra -
di ]ional. Pentru c\ „atunci c`nd e[ti
an gajat `ntr-un loc, ceea ce faci s-ar
putea s\ devin\ mo no ton, chiar da c\
e[ti actor”, m\ l\ mu re[te Iustin, [i-[i
nume[te [i celelalte `n cer c\ri „artisti -
ce” `n muzic\, film sau fo tografie,
„ex perimente”. 

„Dar de acolo, de la teatru ar fi cel
mai bine s\ ̀ ncepi. Trebuie s\ [tii cum s\
stai pe-o scen\, c`t s\ te aud\ [i s\-]i
vad\ fa]a [i cineva din ultimul r`nd”.
Mai poveste[te [i c\ „magia e f\cut\ de
ce se `nt`mpl\ dup\ cortin\”, c`nd `n c` -
teva secunde trebuie s\ sari pentru a `n -
gr\m\di `n decor dou\ sau trei obiec te,
c`t e stins\ lumina. „{i `n capul t\u,
to]i pa[ii \[tia s`nt deja pu[i la punct, nu
po]i fi doar personajul”. Doar c\ prin ba -
ruri, unde a jucat cele mai multe ro -
luri, deseori c`nd n-are sub picioare

„sf`n ta sc`ndur\”, `ntregul moment se
ba zeaz\ pe improviza]ie.

~n spatele lui Iustin, Laura `[i re -
pe t\ `nfl\c\rat\ dialogul c-o persoan\
imaginar\, ale c\rei replici le mai ve -
rific\ din c`nd `n c`nd pe foaie [i-[i flu -
tur\ de zor m`na dreapt\-n care are o
]igar\ Lucky Strike. A[a-i vin `n g`nd
t` n\rului „tiparele [i exerci]iile de dic -
]ie”, pe care ai crede c\ le-a `nv\]at la
r`ndul s\u la [coal\, dar le-a prins din
mers fie de la al]i colegi de trup\, fie
de la regizori. 

Oamenii cred c\ dragostea exist\
doar `ntre persoane de sexe opuse.
Dar nu e a[a.

C`nd era `n anul al doilea la E -
lectronic\ [i Telecomu ni ca]ii a mers
la un casting ̀ mpreun\ cu prietena sa [i
`mpins de curiozitate s-a prezentat `n
fa]a lui Radu Apostol c-un monolog
dintr-un vis pe care-l avuse se cu o sea -
r\ `nainte. „Eram `n du[, mi-a su nat te -
lefonul, iar cineva ̀ mi spunea c\ mor ̀ n
dou\ minute”. Ne[tiind dac\ s\-[i su -
ne mama sau iubita, pentru c\ n-ar fi a -
vut timp s\ vorbeasc\ cu am`n  dou\, a -
lege mai bine s\-[i ̀ nchid\ aragazul. „{i
ca o ultim\ dorin]\, c`nd mai aveam
doar dou\ secunde, decid c\ vreau s\
zbor [i m\ arunc pe geam”. 

~[i a[az\ cu grij\ m`neca pulove -
ru lui carmin `napoi peste c\ma[\ [i se
ri dic\ c`nd e strigat de b\ie]ii afla]i
du p\ u[ile mari din lemn vopsite ̀ n ver -
de. ~n preg\tirile care se fac pentru ur -
m\toarea pies\ e nevoie tot de intui]ia
unui inginer, s\ vad\ care-i treaba cu
`nregistr\rile. 

M\d\lina MORARU

Nu este o afacere, e un loc de munc\, o profesie

Un IDIOT `n joac\

� actoria i-a intrat `n s`nge ca un vi rus [i asta se observ\ din fiecare gest al s\u chiar
[i atunci c`nd st\ pe loc � {’Art-ul a de ve  nit o alterna tiv\ a teatrului tradi]ional

� i s-a `nt`mplat s\ aib\ [i blocaje, `ns\ pen tru c\-s pri-
eteni de aproape zece ani, cineva salveaz\ situa]ia

Tinerii pentru care rolurile din piesele
de teatru s`nt fr`nturi de via]\ nu s-au

n\scut actori.
Au venit pe lume ca oameni simpli, `ns\
[i-au jucat pe degetele talentul [i creativi -
tatea p`n\ le-au modelat dup\ personali-
tatea lor. Nu s`nt aplauda]i de mii de

oameni `n s\lile mari de spectacol, ci se
bucur\ de murmurul publicului din
barurile Ia[ului [i se hr\nesc cu energia
pe care o primesc dup\ fiecare specta-
col. Iar asta `i face pe tinerii arti[ti inde-
penden]i actori `n adev\ratul sens al
cuv`ntului.

„Teatrul de improviza]ie e ca ce -
va dulce. E o pl\cere. ~ns\ nu po]i tr\i
f\r\ felurile de m`ncare principale”,
este concep]ia dup\ care se ghideaz\
Alexandru Petrila. Ideea a adus-o de
la Bucure[ti dup\ un workshop, ̀ ns\ nu
pentru divertisment, ci din dorin]a de
a face teatru pur. E momentul ̀ n care se
rup de realitate [i ofer\ publicului
viziunea lor asupra g`ndurilor adu -
na te `n timpul s\pt\m`nii. Asta pentru
c\ spectacolul de improviza]ie e r\s -
f\] duminical pentru tinerii din trupa
de teatru IDIOT. „Cei din public per -
cep ceea ce facem noi ca fiind ceva
distractiv, `ns\ acolo noi ne cizel\m
ca actori”, spune Alexandru aprin -
z`n du-[i ultima ]igar\ din pachet. 

Mai mult, actorii de pe scen\ tre-
buie s\ se cunoasc\ `ndeajuns de mult
`nc`t s\ anticipeze mi[c\rile celui de
l`ng\ el. „Noi ne b\g\m efectiv `n
gu ra leului pentru c\ e ceva pur spon -
tan. Prime[ti un cuv`nt, s\ zicem
«t`mplar» [i ]i se spune: joac\! Ai de
f\cut o poveste, de asumat un perso -
naj, de lucrat cu ceilal]i”, spune r` -
z`nd scurt.

Norocul ca glum\
~[i aminte[te c\ acum ceva timp

au chemat un actor cu zeci de ani de
experien]\ `n teatru s\ joace o im pro -
vi za]ie. „C`nd [i-a dat seama c\ se
pierde, s-a oprit efectiv `n mijlocul exer -
ci]iului. Po]i s\ ie[i foarte prost dintr-un
astfel de spectacol”, mai adaug\
Alexandru imit`nd figura ru[inat\ a
u nui copil. De aceea, [i-a format

propriul obicei: se dezbrac\ `nainte de
fiecare spectacol pentru ca s\ se sim -
t\ mai aproape de public. „La `nce put
era la mi[to, ca ̀ n cazul trupelor  proas -
te de muzic\, nu au nimic ̀ n cap, dar au
ce ar\ta. De fapt, tu `]i sco]i sufletul
acolo, `n fa]a celor care te privesc”,
ex plic\ amuzat `n timp ce `[i des che ie
c\ma[a [i las\ la vedere tricoul alb pe
care scrie „Cel mai norocos om din
lume”.

Norocul s\u vine din faptul c\
fa ce totul dintr-o pasiune care ̀ l rupe de
realitate [i care `i ocup\ aproape tot
timpul, ̀ ns\ f\r\ de care nu ar putea s\
continue. De aceea, faptul c\ pre zin t\
[i editeaz\ [tiri la Radio Ia[i este ca o
extindere a teatrului pentru c\ `n am -
be le are nevoie de dic]ie [i prezen]\
de spirit. Chiar dac\ nu mai ]ine [irul
nop]ilor `n care a uitat s\ se mai g`n -
deas c\ la somn. „Uneori `]i dai sea -
ma c\ e ora dou\ diminea]a [i exact
atunci ̀ ]i vine o idee grozav\ pentru un
exerci]iu. La[i balt\ somnul [i tot.”

Teatrul i-a intrat `n s`nge ca un vi -
rus [i asta se observ\ din fiecare gest
pe care ̀ l face chiar [i atunci c`nd st\ pe
loc. M`inile sale trebuie s\ formeze `n
aer ceva imaginar [i trebuie s\ exem-
pli fice chiar [i cele mai banale lu -
cruri. Ca atunci c`nd vorbe[te despre
profesoara lui de teatru din li ceu. „La
prima lec]ie, at`t ne-a zis: fi]i buni.
Pen tru c\ dac\ ve]i fi buni [i ve]i fa ce
bine nu are ce s\ mearg\ r\u sau s\ nu
ias\ `n regul\”, spune d`nd din m`ini
du p\ fiecare idee. Nu [tie dac\ a re -
u [ it `ntr-adev\r s\ fie bun `n ceea ce
fa ce, `ns\ [tie c\ `[i poate g\si oriunde
o scen\ unde s\ apar\ din nou. {i de[i e
pentru prima dat\ aici deja [tie c\ `n
viitor `[i dore[te o reprezenta]ie la
Atelierul de bere.

M\d\lina OLARIU

Desertul de duminic\ seara
{'atra de arlechini nonconformi[ti� cei din public percep

improviza]ia ca ceva dis-
tractiv � tiparele [i exerci]iile de

dic]ie le-a prins din mers fie
de la al]i colegi de trup\,
fie de la regizori

TTeeaa tt rruu ll care se bea la caraf\

„Nu po]i fi doar personajul”



O.V.: Cum a fost s\ tr\i]i, chiar [i
pentru c`teva zile, `n Coreea de Nord,
av`nd `n vedere c\ a]i crescut p`n\ la
paisprezece ani `n comunism?

A.P.: Este `nfrico[\tor. Pe mine m-a
speriat foarte tare ideea c\ a[a ar putea
ar\ta Rom=nia f\r\ 1989. S`nt perfect
con[tient c\ s`nt probleme [i ast\zi `n
]ar\. Capitalismul nu e un sistem per-
fect, s`nt o groaz\ de oameni `ngenunchia]i
de nevoi. ~ns\, dac\ a[ avea de ales `n-
tre a tr\i laKabul sau `nMogadishu `n
Somalia [i Coreea de Nord, cu sigu-
ran]\ a[ alege Kabul sau Mogadishu.
Poate c\ e greu, n-au canalizare, n-au ce
m`nca, dar e[ti liber la cap, po]i g`ndi.

O.V.: Ce [tia]i la v`rsta aceea des-
pre ceea ce se `nt`mpl\ `n ]ar\?

A.P.: Aveam treisprezece ani [i ce-
va, eram la liceu, `n primul an. Am fost
dat de mic la [coal\, de la [ase ani. {i
[tiam ce-i aia coad\, [tiam ce-i aia s\ nu
m`n`nci ciocolat\ dec`t o dat\ la s\rb\-
tori. Nu am v\zut o b\utur\ carbogazoa-
s\, pe care acum nu o beau pentru c\ nu

`mi place, dar atunci voiam s\ beau [i nu
puteam. G\seam doar cutii pe care oa-
menii le ]ineau pe post de port-creion.
{tiu ce-i aia s\ ]i se opreasc\ lumina la
anumite ore [i s\ `]i faci temele la lamp\
sau la lum`nare. {tiu ce-i aia s\ ai ap\
cald\ o zi da, o zi nu. M`ncare pe car-
tel\, cozi...am prins asta.

O.V.: V\ aminti]i zilele de 23-24
decembrie?

A.P.: Da, `mi amintesc. Eram la Bu-
z\u, acas\. {i bunica era s\ moar\, pen-
tru c\, Dumnezeu s-o ierte, era surd\.
{i s-a dus s\ `[i pun\ sticlele la lapte, la
coad\. S-a prins c\ se trage `n momentul
`n care a c\zut tencuiala de la alimen-
tar\ `n capul ei, pentru c\ tr\geau cu mi-
traliera de peste drum. Ne aducem
aminte de v`n\toarea a[a-zi[ilor terori[ti.

O.V.: V-a bucurat c\derea regi-
mului?

A.P.: Da, m-am bucurat. Pentru c\
`n noaptea aceea am v\zut „Omul p\-
ianjen” la televizor. Mi s-a p\rut a[a o
chestie senza]ional\, unde noi aveam doar

dou\ ore de program. Pe de alt\ parte,
au fost [i lucruri bune. ~n sensul c\, ne-
av`nd televizor, neav`nd acces la un
teatru, la cinematograf mergeam foarte
rar – erau foarte multe filme nord core-
ene extraordinar de t`mpite – `n condi-
]iile astea citeai foarte mult. Eu am citit
foarte mult `n copil\rie [i `n liceu, ple-
c`nd de laCire[arii, trec`nd prinWinne-
tou [i ajung`nd la Joyce, care mi-a dat
probleme, la Sartre.

IImmaaggiinneeaa  ccooppiiiilloorr  ssff`̀rrtteeccaa]]ii
nn--oo  ss--oo  llaa[[ii  nniicciiooddaatt\\,,  aassttaa  oo
ss\\  vviinn\\  ccuu  ttiinnee  `̀nnttoottddeeaauunnaa

O.V.: Ave]i o experien]\ de aproa -
pe dou\zeci de ani `n zonele de r\z-
boi. Cum reu[i]i s\ r\m`ne]i echilibrat
dup\ ce v\ `ntoarce]i din astfel de
zone?

A.P.: Moartea face [i ea parte din
via]\ [i via]a, chiar [i `n Rom=nia, un de
nu e r\zboi [i foamete, tot e greu de tr\it.
E dur. S`nt oameni cu studii superioare
care nu `[i g\sesc de munc\ [i nu au cu
ce s\ ̀ [i hr\neasc\ copii. Haide s\ fim sin-
 ceri. E complicat s\ reu[e[ti ̀ ntr-o me se ri -
e, s\ faci ceva. {i de asta spun c\ `n cerc
s\ v\d via]a si cu bune [i cu rele. Nor-
mal c\ m\ impresioneaz\ un copil care
sufer\ `ntr-o zon\ de conflict. Nor mal c\
te `ncarc\ negativ c`nd vezi o groa p\
comun\ sau vezi o baie de s`nge un de -
va. Dar ̀ ncerci s\ te echilibrezi, av`nd pa-
siuni frumoase, av`nd familie. ~]i ]ii
mintea ocupat\. P`n\ la un punct e ok,
depinde [i de psihicul fiec\rui corespon -
dent de r\zboi. Trebuie s\ `ncerci m\ car
s\ subminezi c`t mai mult din energiile
negative. Imaginea copiilor sf`rteca]i n-o
s-o la[i niciodat\, asta o s\ vin\ cu tine
`ntotdeauna, dar mie mi se pare c\ s`nt
`nc\ normal [i echilibrat. Astfel, cred c\
func]ioneaz\. 

O.V.: Care v\ e scutul atunci c`nd
v\ afla]i `ntr-o zon\ de conflict?

A.P.: Dumnezeu... Norocul... Nu
exist\, mai degrab\. Exist\ conven]iile
de la Geneva potrivit c\rora e[ti civil [i
e[ti protejat `n zone de r\zboi. Iar com-
batan]ii trebuie s\ fac\ orice s\ te ape re.
Dar asta doar pe h`rtie. ~n teren nu
func]ioneaz\, dac\ st\m s\ ne uit\m la
c`te sute de jurnali[ti au murit `n ultimii
patru-cinci ani. 

DDee  ffrriicc\\  nnuu  ttrreebbuuii  ss\\  ssccaappii
ppeennttrruu  cc\\  ttee  aajjuutt\\  ss\\  nnuu
ddeepp\\[[ee[[ttii  lliimmiittaa

O.V.: V-a scos vreodat\ din neca -
zuri simplul fapt c\ avea]i o camer\
cu dumneavoastr\? 

A.P.: Da, mi s-a `nt`mplat. De cele
mai multe ori `ns\, te bag\ `n necazuri.
~n Egipt, unde eram cu C\t\lin Po pes -
cu, filmam cu camera ascuns\, pentru c\
`n momentul c`nd atr\geai aten]ia cu o
camer\, `]i luai b\taie. Au fost ziari[ti
care au murit `njunghia]i de civilii care
nu voiau s\ fie filma]i, sus]in\tori ai lui
Mubarak. ~n zilele acelea `ncercai s\
nu te ̀ mbraci ̀ n blugi, s\ ̀ ]i la[i barba c`t
mai mare, de[i s`ntem albi, era clar c\ nu
s`ntem din film. ~n nebunia aia, o ca me -
r\ pe um\r ar fi `nsemnat sinucidere
curat\. Noi am avut probleme. Ne-au
re]inut ni[te civili zic`nd c\ s`ntem spi-
oni. Ne-au amenin]at cu cu]itul, ne-au
a me nin]at cu pistolul. C\ ne omoar\ da -

c\ nu le d\m caseta. Camera avea un
sistem dublu, [i caset\ [i card. C\t\lin
le-a dat caseta, dar nu le-a dat [i cardul.
A[a am avut imagini. Euronews a dat
ima ginile noastre o zi `ntreag\, vorbind
despre jurnali[ti b\tu]i [i brusca]i ̀ n Cairo.
Nu mai erau alte imagini. Televiziunea de
stat din Polonia avea dou\ echipe, iar
unul dintre operatori ̀ mi povestea c\ au
avut dou\ camere sparte [i un coleg
disp\rut. L-au g\sit ulterior. Noi filmam
`ntr-un cartier foarte s\rac, unde s`nt
familii care tr\iesc cu un dolar pe
s\pt\m`n\ [i, la un moment dat, au ve -
nit, ne-au ̀ ncercuit, au scos cu]ite, au zis
c\ s`ntem spioni, c\ translatorul nostru
de arab\ e spion [i lucreaz\ pentru oc ci-
 dentali. Norocul nostru a fost c\ ne-au
luat ni[te militari care ne-au predat ar-
 ma tei. Au venit [i poli]i[ti, au venit oa-
 meni care strigau lozinci pro Muba rak,
ne-au b\gat `ntr-o chicinet\, poli]istul a
scos pistolul, c\ ne `mpu[c\ dac\ nu `i
d\m caseta [i c\ dac\ avem acreditare
s\ film\m pe strad\. I-am spus, frate,
am trecut camera prin vam\, am pus o
scrisoare de garan]ie, s`ntem jurnali[ti.
Uita]i documentele. Nu, c\ dac\ avem
documente de la Ministerul Informa -
]i ilor. {i i-au spus c\, uite cum facem.
Eu le am la hotel. Sun\m, vine cineva
cu documentele [i voi le vede]i. {i am
sunat la ambasad\. Ambasada mi-a dat
un vorbitor de arab\. Acesta a vorbit cu
poli]istul respectiv. Armata nu prea s-a
b\gat c\ era ocupat\ s\ `i ]in\ la distan ]\
pe \ia care voiau s\ ne sparg\ capetele
c\ s`ntem spioni str\ini. S-au ̀ n]eles un -
de s\ se `nt`lneasc\ [i-au plecat spre noi.
I-am spus poli]istului c\ a vorbit cu
cineva de la ambasada Rom=niei, care
vine s\ aduc\ documentele. C`nd a au zit,
s-a albit la fa]\ [i ne-au aruncat `ntr-un
taxi. (r`de) Am sunat pe urm\ la am ba -
sad\, le-am zis c\ s`ntem `n regul\.

O.V.: Vi s-a `nt`mplat vreodat\ s\
zice]i: asta e, nu mai scap de aici?

A.P.: }i se `nt`mpl\ s\ te sperii, dar
niciodat\ nu m-am g`ndit dac\ mai scap
sau nu. Nu stau s\ m\ g`ndesc la lucru -
ri le astea. Nu ai timp s\ te g`nde[ti la lu-
crurile astea. Pentru c\ nu m-ar ajuta.
Crezi c\ Daniel Pearl s-a g`ndit c\ va fi
decapitat dup\ nou\ zile, dup\ ce a fost
r\pit `n Pakistan? Nu s-a g`ndit. S`nt
energii consumate foarte aiurea. C`nd e[ti
`ntr-o situa]ie din asta, frica e bun\, c\ te
]ine `n via]\. De fric\ nu trebuie s\ scapi
pentru c\ te ajut\ s\ nu dep\[e[ti limita.
E un fel de sistem imunitar al organis-
mului. Frica ar putea fi considerat\ ce -
lu lele albe ale jurnalistului.

O.V. : Dar curajul v\ ajut\?
A.P.: Nu [tiu. Nu cred c\ e o me se rie

doar pentru curajo[i. ~]i trebuie o oare-
care nebunie, probabil. Mi-e greu s\ vor -
besc despre mine din punctul \sta de
vedere. 

NNuu  ss`̀nntt  uunn  ssoollddaatt  ttrriimmiiss  llaa
rr\\zzbbooii

O.V.: C\t\lin Tolontan spunea c\
este o dilem\ pentru el de ce `[i risc\
jurnali[tii via]a pentru a transmite
din astfel de zone.

A.P.: Pentru c\ e o meserie [i unii
s`nt dependen]i de lucrurile astea. Nu e
un sport extrem jurnalismul de r\zboi,
dar d\ o oarecare dependen]\. C\t\lin
Tolontan se alint\, pentru c\, nu c\zu -
se r\ bine talibanii, c`nd el s-a dus de la
Prosport cu un fotoreporter s\ fac\ `n

Afganistan reportaje despre sporturile
na]ionale. Deci [tie foarte bine de ce se
duc jurnali[tii. E o meserie ca oricare alta.
{i dac\ o faci cu pl\cere, te duci, nu stai
s\ te g`nde[ti.

O.V.: Nu este nevoie [i de un oa -
recare spirit patriotic?

A.P.: Nu are nici o leg\tur\ cu pa-
 tri otismul. Nu s`nt un soldat trimis la
r\zboi. S`nt destul de activ pe Face book,
pe blog [i m\ mai felicit\ oamenii pen-
tru ceea ce fac pentru ei. {i le spun, fra -
]ilor, eu nu fac nimic pentru noi. Nu
di rect. Indirect, da. Jurnalistul lucreaz\
pen tru oameni. ~ns\, eu lucrez pentru c\
`mi place, din asta tr\iesc. Nu v\d munca
mea ca pe o chestie `n folosul societ\]ii.
A, c`nd particip cu nevast\-mea la di-
verse programe caritabile sau c`nd
`ncerc s\ ajut pe unde pot, c`nd pot, asta
e altceva. O fac pentru c\ s`nt om, pen-
tru c\ al]ii mi-au dat mie [i eu trebuie s\
le dau altora. Dar meseria mea o fac pen-
tru mi ne. N-am ur`t nimic mai mult
dec`t jurnali[tii care se lamenteaz\ [i
care vor besc despre c`t de greu le e lor.
Nu te ]ine nimeni legat s\ faci asta. Am
v\zut coresponden]i transmi]`nd de la
diver se calamit\]i vorbind despre c`t de
greu le e lor s\ tr\iasc\ acolo. Prietene,
nu te-a trimis nimeni ca s\ spui c`t de
greu e pentru tine, spune c`t de greu e
pentru oamenii \ia lovi]i de tragedie. 

O.V.: Spune]i c\ nu e vorba de

spirit patriotic, dar totu[i ave]i me reu
cu dvs. un tricolor atunci c`nd s`n te]i
plecat.

A.P.: Asta e altceva. ~mi place c\
s`nt rom=n. Niciodat\ nu am considerat
asta o ru[ine sau un handicap. Am fo t o -
grafii cu steagul peste tot. ~l am `n gean -
ta foto tot timpul, dar nu o fac din
pa tri otism. Eu cred c\ ]ara e mul]umit\
de mine, ca cet\]ean, at`t timp c`t `mi
fac meseria ok. Dar eu o fac, `n primul
r`nd, pentru mine. Nu s`nt Mihai
Viteazul. S`nt un om care pleac\ s\ fac\
treab\. Pe urm\, normal c\ s`nt mul]umit
s\ v\d c\ mult\ lume se uit\. Dar cred
c\ ar fi o ipocrizie s\ spun\ jurnali[tii c\
lu crea z\ pentru oameni.

O.V.: V-a fost greu s\ v\ integra]i
printre jurnali[tii str\ini, veni]i de la
BBC, de la CNN?

A.P.: Dar nu trebuie s\ te integrezi.
E greu, normal. Una e s\ fii reprezen-
tantul CNN-ului [i s\ `ncerci s\-i iei un
interviu lui Mubarak [i alta s\ re pre zin]i
o televiziune dintr-o ]ar\ mic\. Dar cred
`n steaua norocoas\ a fiec\ruia. Nicio-
 da t\ nu m-am sim]it complexat de asta.
C`nd am f\cut interviul cu Yasser Ara fat,
am fost a treia televiziune din lume care
a intrat la el, dup\ CNN [i Associated
Press. Eu eram [i cameramanul atunci.
Iar `n momentele tensionate exist\ sol-
i d aritate ̀ ntre jurnali[ti. Nu prea mai exis -
t\ timp de teatru social, de conven]ii. Nu

po]i s\ nu aju]i pe cineva c`nd [tii c\ are
nevoie. Dac\ po]i s\ aju]i, o faci. E
vorba de umanitate, p=n\ la urm\.

O.V.: Mai conteaz\, `n cazul aces -
ta, s\ ai exclusivitate?

A.P.: S-a cam perimat termenul aces -
ta, mai ales `n Rom=nia. Dar, cred c\
niciodat\ unul de la BBC nu va fi `ngri -
jorat c\ unul de la TVR sau Pro TV `i
va fura o exclusivitate. Hai s\ nu ne `m -
b\t\m cu ap\ de ploaie. Noi trimitem un
operator [i un reporter, adic\ doi oa-
 meni, `n cel mai fericit caz. Iar ei au
echipe de zeci de oameni. Plus c\ pl\ -
tesc cei mai buni jurnali[ti locali, au cele
mai bune surse. Dac\ va exista vreodat\
competi]ie, exist\ `ntre re]elele mari de
pres\. Niciodat\ tu, o Lapona Eni gel, n-
o s\ te po]i lupta cu CNN sau BBC.
Dar, din c`nd `n c`nd, po]i s\ fii [i tu
l`ng\ ei, ceea ce deja e un lucru important.

O.V.: Deseori trebuie s\ a[tepta]i
foarte mult timp `nainte de a pleca
„pe teren”. Pleca]i cu anumite a[tep -
t\ri?

A.P.: Vrei s\ [tii multe, e clar c\ e[ti
subiectiv. Cred c\ doar Dumnezeu se
poate deta[a de propria-i fiin]\ [i s\ g`n -
deasc\ obiectiv. Oamenii nu pot face
asta. Unii s`nt subiectivi la extrem. Al -
]ii `ncearc\ s\ fie c`t de obiectivi posibil.
Dar subiectiv e[ti oricum pentru c\ e[ti
tributar propriului background, pro pri-
ilor cuno[tin]e. Dar c`nd pleci ca jurnalist

acolo, ̀ n orice loc, ̀ ncerci s\ pleci echili-
brat. Bun, [i eu auzisem o groaz\ de
tr\sn\i despre Coreea de Nord, dar ide-
alul meu nu a fost s\ m\ duc [i s\ ar\t
c\ a[a e, ci am vrut s\ v\d cum e. Bi -
ne`n]eles c\ p\rerea mea ar putea diferi
de p\rerea altuia, gradual. Exist\ nuan ]e.
Unul a citi mai mult, altul mai pu]in. Unul
are IQ-ul mai mare, altul mai mic. S`n -
tem subiectivi, dar apreciez jurnali[tii
ca re m\car `ncearc\ s\ fie obiectivi. ~n -
s\, nu [tiu cum ai putea s\ faci ca lu cru -
rile s\ ]i se par\ ok acolo. Nu s`nt un
judec\tor [i nu spun c\ e bine sau e r\u
`n Coreea de Nord, dar pot s\ spun
dac\ lucrurile pe care le-am v\zut m-au
`nfiorat sau nu. 

Dac\  n-a[  fi  optimist,  n-a[
mai  fi  jurnalist

O.V.: V-a descurajat vreodat\ fap-
tul c\ mereu trebuie s\ face]i rost de
sponsorizare pentru a putea pleca s\
face]i un material? 

A.P.: Nu e at`t de complicat. Face
parte, oarecum, din fi[a postului. Nu lu -
cr\m cu ni[te re]ele care s\ `[i permit\
s\ aib\ ni[te coresponden]i interna ]io nali
[i reguli interne de genul: reporterul, co -
respondentul, nu c\l\tore[te dec`t cu
business class. Lucr\m la ni[te televi -
ziuni mici, mari `n ]ara noastr\, dar mici
dac\ ne raport\m la ce exist\ ̀ n lume. Eu
am povestit `n carte c\ mi se pare in te -
resant, c\ s`nt tot r\zboaiele mele. De
multe ori, un refuz te motiveaz\. G\ se[ti
argumente [i mai bune. {efii refuz\ ce -
le mai multe dintre subiecte [i asta te aju -
t\ pe tine, de cele mai multe ori, s\
g\ se[ti subiectele cu adev\rat relevante
[i importante. E o chestie, iar\[i, asuma -
t\. Nu o v\d `n tragic.

O.V.: Dac\ lupta pentru sponso -
ri zare poate fi motivant\, cum r\ m` -
ne cu atitudinea din redac]ie, unde,
a[a cum spunea]i `ntr-un interviu, de
multe ori s`nte]i v\zut ca o „povar\”
pentru c\ nu face]i materiale zilnic?

A.P.: Nu e o atitudine f\]i[\. S`nt
unii, nu s`nt to]i. ~n toate redac]iile `n
care am lucrat – [i am lucrat `n redac]ii
foarte mari, la TVR, la Anten\, la Rea -
litatea – s`nt oameni care comenteaz\
[i ce po]i s\ le faci? E dreptul lor s\ co-
 menteze. Nimeni nu ]i-o spune `n fa]\,
dar to]i s`nt sup\ra]i. Dom’le, uite, \sta
are salariu mai mare ca nu [tiu cine. De
ce trebuie s\ aib\ salariu mai mare? Ce
a[ putea face eu? Nu m\ intereseaz\.
Ni ciodat\ nu m-am dus la un [ef s\ cer
o m\rire de salariu doar pentru c\ altul
avea un salariu mai mare. Mereu mi-am
negociat salariul `n baza celor f\cute,
nicidecum `n baza celor f\cute de al]ii.
Mi se pare o t`mpenie. E o chestie de
care, probabil, vom sc\pa peste mul]i
ani. E o chestie care vine din comunism,
care func]ioneaz\ `n Coreea de Nord [i
a func]ionat `n Rom=nia p`n\ `n ’89.
S`ntem ingineri, s`ntem to]i pl\ti]i la fel.
Avem zece ani vechime, s`ntem to]i pl\ -
ti]i la fel. Nu, `n capitalism nu s`ntem
to]i pl\ti]i la fel. Eu `ntotdeauna am tr\ it
pe propria-mi piele lucrurile astea. Nici
o chestie bun\ nu vine f\r\ o chestie rea.
Adic\, pl\te[ti un pre] pentru orice lu cru
pe care `l faci. 

O.V.: Cum a]i pl\tit p`n\ acum?
A.P.: S\ zicem c\ am fost internat

`n spital de nenum\rate ori c`nd al]ii nu
aveau nici m\car r\ceal\. C\ m-am `n t-
ors din Irak cu o hepatit\ C cu care m-am

luptat un an de zile. C\ am plecat la fil-
mare [i m-am `ntors cu avionul pentru
c\ aveam m`na st`ng\ f\cut\ praf, de era
gata s\ mi-o taie. Am acum o plac\ cu
17 [uruburi de titan `n m`n\. Deci, s`nt
lucruri pe care le pl\te[ti. Vin la pachet,
nu exist\ doar icre negre. 

Dac\  TVR-ul  e  politizat,  e
politizat  taman  prin  lege.

O.V.: ~ntr-un interviu, acum doi
ani, spunea]i c\ s`nte]i optimist `n
privin]a situa]iei presei din Rom= nia.
Mai s`nte]i optimist?

A.P.: Dac\ n-a[ fi optimist, n-a[ mai
fi jurnalist. E complicat, pentru c\ pre sa
e din ce `n ce mai tabloidizat\. {tirile
externe s`nt difuzate foarte rar. Uneori
doar atunci c`nd se ̀ nt`mpl\ lucruri foar -
te grave, c`nd Japonia e m\turat\ de
tsunami, lovit\ de cutremur [i de o catas -
trof\ nuclear\. ~n rest, dac\ vrei s\ faci
meseria asta, lucrezi `n mediul \sta [i
`ncerci s\-l faci mai bun, f\c`ndu-]i trea -
ba. Dac\ vrei doar s\ te lamentezi, un
lu cru destul de des `nt`lnit `n societatea
noastr\, po]i s\ stai s\ te lamentezi [i s\
nu realizezi nimic. Eu v\d [i partea nea -
gr\ a paharului. V\d [i titlurile sen za -
]io naliste de la di verse televiziuni. V\d
[i [tirile de trei lei despre Irinel Colum-
beanu la posturi care ar trebui s\ fie de
[tiri. Dar le iau ca atare [i `mi v\d de tre-
aba mea. Ce s\ fac acum? S`nt perioa de
trec\toare `n dezvoltarea fiec\rei so-
 ciet\]i, le parcurgem [i noi. Nu po]i a[a,
`n 23 de ani, s\ treci de la totalitarism
la capitalism [i s\ fii Ger mania.

O.V.: S\ fie actuala situa]ie din
TVR, disponibiliz\rile care s-au f\ -
cut, un pas c\tre o pres\ mai bun\?

A.P.: Nu [tiu. TVR-ul va performa
`n momentul `n care politicienii vor fi
de acord s\ schimbe legea de func]io n-
a re, care, dup\ p\rerea mea, e o mize -
rie. Dac\ TVR-ul e politizat, e politizat
taman prin lege. C`t timp nu se va schim -
ba legea, nu cred c\ se vor schimba
multe lucruri. E o societate comercial\
care are 150 de milioane datorii. Dac\
st\m s\ ne g`ndim la dob`nzi [i la pier -
deri, ne iese p\rul prin basc\. E foarte
complicat. Dar m\ distreaz\ ipocrizia
politicienilor de toate culorile. ~n mo-
 men tul `n care s`nt `n opozi]ie te-ar aju -
ta at`t de tare s\ schimbi legea, s\ schimbi

statutul TVR-ului, iar c`nd ajung la pu t-
e re uit\ instantaneu despre ce clamau
c`nd erau `n opozi]ie. {i asta au f\cut-o
absolut toate partidele care s-au pe rin -
dat la putere `n Rom=nia [i o vor face [i
de aici `ncolo, dovad\ c\ legea este `nc\
`n vigoare.

O.V.: La ce v\ g`ndi]i atunci c`nd
v\ sui]i `n avion, l\s`nd `n urm\ o ]ar\
aflat\ `n r\zboi?

A.P.: M\ g`ndesc c\ am s\ m\ `n torc
acas\. Mi-e dor de fiic\-mea, de Maria.
Mi-e dor s\ stau s\ beau o ca fea, s\
fumez o ]igar\ lini[tit [i s\ m\ uit la oa-
menii care trec pe strad\.

O.V.: Cum a]i `nv\]at s\ v\ bu-
cura]i de lucrurile m\runte?

A.P.: Prima oar\ c`nd am `nv\]at s\
m\ bucur de lucrurile m\runte a fost `n
2000 c`nd am avut un accident ur`t de
ma[in\. Veneam la Ia[i, am plecat des -
tul de t`rziu, goneam. La Roman, noi
aveam vitez\, un tip nu s-a asigurat [i a
`ntors pe linia dubl\ continu\. Am f\cut
accident. Eu mi-am spulberat humeru -
sul st`ng. Am ajuns `n spital, m-au ope -
rat. Opera]ia a durat vreo opt ore, eram
sub anestezie total\. Am stat s\pt\m`ni
bune la reanimare [i `mi doream foarte
tare s\ ies din spital, s\ stau s\ beau o
ca fea [i s\ m\ uit la oameni. Atunci am
realizat c\ ̀ n goana asta – diminea]a trans-
miteam de la prim\rie, unde B\sescu
alunga tarabagii [i seara transmiteam de
la Moscova, de la teatrul care era luat
cu asalt de terori[ti – nu mai apucam s\
m\ bucur de diverse lucruri din astea
mici. Ei, `n momentul `n care via ]a m-a
f\cut s\ stau pe bar\ c`teva luni bune [i
s\ trec pe l`ng\ ni[te momente foarte na-
soale, t`njeam mult dup\ lu crurile astea
[i mi-am dat seama c\ s`nt foarte im-
portante. 

O.V.: Cu cine v\ mai duce]i r\z -
boaiele acum?

A.P.: Cu mine ̀ n primul r`nd, pentru
c\ cel mai complicat r\zboi pe care `l ai
e \la cu tine `nsu]i. Nu `ntotdeauna ai
chef s\ faci lucruri, nu `ntotdeauna ]i-e
bine s\ stai trei s\pt\m`ni `n Af ga -
nistan, s\ dormi pe un pat de campa nie,
sau cum mi s-a `nt`mplat `n Irak, s\
dorm pe vesta anti-glon], afar\ pe pie tre.
Dar, te g`nde[ti ce vrei s\ faci [i atunci faci.
De asta spuneam, cel mai important
r\zboi pe care `l am e cu mine.

Alexandra  FILIPO
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Nu e un sport extrem jurnalismul de r\zboi, dar d\ o oarecare dependen]\

Transmitea pentru prima dat\ din Liban, `n 1996, c`nd
agita]ia de pe front a `nceput s\-i plac\. ~n 2003, era

singurul jurnalist român care informa despre bombarda-
mentele din Bagdad, iar `n ]ar\ era declarat „Cores pon -
dentul anului”. Opt ani mai t`rziu, era singurul reporter
din ]ar\ ce transmitea de la Tripoli, c`nd Gaddafi se
r\zboia cu rebelii. L-a intervievat pe liderul palestinian,
Yasser Arafat, `n 2002, iar peste cinci ani avea s\ se
`nt`lneasc\ cu Ayatolahul Mohammad Fadlallah, liderul
spiritual al Hezbollah. ~n aproape dou\ decenii, Adelin
Petri[or [i-a dus luptele fie de sub veste anti-glon], fie sub
amenin]\ri cu pistolul. „Mi-am f\cut doar meseria”, `mi
spune [i chiar crede c\ este at`t de simplu. ~n 2010 [i-a
a[ezat r\zboaiele pe h`rtie, iar amintiri ar mai avea pen-
tru `nc\ o carte. Nu are, `ns\, timp. A adunat, totu[i,
imagini [i le-a legat `n albumul „Coreea de Nord — un
lag\r c`t o ]ar\” cu care a c`[tigat premiul „Editorial non-
pro” la International Photography Awards, anul trecut.
Acum, `[i duce r\zboaiele cu el. At`t c\ nu [tie cine va flu-
tura steagul alb `nc\.

„N-am ur`t nimic mai mult dec`t jurnali[tii care se lamenteaz\”

� interviu cu jurnalistul Adelin Petri[or

Opinia Veche: ~n albumul „Co -
reea de Nord – un lag\r c`t o ]ar\”,
mai toate pozele surprind oameni
serio[i, `mbr\ca]i `n haine `nchise,
monotone. Apar [i femei `mbr\cate
`n costume tradi]ionale foarte colora -
te, dar cu fe]e la fel de serioase. A]i
v\zut z`mbete `n Coreea de Nord?

A.P.: Da, am v\zut oameni z`m -
bind, dar z`mbind `n fa]a camerei. E o
]ar\ complet cenu[ie, indiferent `n ce
culori ai zugr\vii blocurile. C\ci s`nt
unele albastre, numai din sticl\, cu lu-
 mini. Arat\ noaptea ca-n Las Vegas.
Au cincizeci-[aizeci de etaje, dar s`nt
nelocuite. Ei zic c\-s nelocuite pentru
c\ abia le-au terminat, `ns\ se pare c\
e o practic\ s\ fac\ lucrurile doar pen-
tru show-of, doar pentru a impresiona

pu]inii occidentali care ajung pe aco lo.
E o ]ar\ cu oameni, `n mare parte, de-
personaliza]i. ~n Coreea de Nord e
complicat s\ te duci s\-]i vizitezi ru -
dele f\r\ s\ ai aprobare. Nu po]i s\
mergi dintr-un ora[ `n altul liber. S`nt
`mbr\ca]i `n costumele lor alea colora -
te, dar s`nt serio[i, pentru c\ dac\ fa -
cem apel la memorie [i ne aducem amin te
de ce s-a `nt`mplat p=n\ `n 1989, chiar
dac\ am tr\it sa nu, oamenii s`nt adu[i
la astfel de manifesta]ii cu zece-
dou\sprezece ore `nainte. ~n multe din
fotografii se v\d foarte multe capete [i
dac\ te ui]i cu aten]ie o s\ vede]i oa-
 meni care dorm `n picioare. 

O.V.: Cum a]i reu[it s\ re la -
]iona]i cu oamenii din postura de ju-
rnalist?

A.P.: Cumplit. Ca ziarist str\in nu
po]i s\ faci nimic f\r\ un ghid. Ai o ban-
derol\ albastr\ pe m`n\ care certific\
faptul c\ e[ti corespondent str\in [i oa-
me nii care te v\d pe strad\ te ocolesc
c`nd v\d banderola. E interzis s\ ai
leg\turi cu str\inii `n Coreea de Nord.
Po]i s\ ajungi `n lag\r pentru c\ i-ai
r\spuns unuia la o `ntrebare de genul:
unde e po[ta? P=n\ [i pu]inii turi[ti ca -
re ajung acolo s`nt escorta]i [i nu se
duc ei unde vor, se duc unde trebuie.
Nimeni nu se plimb\. Cred c\ e ]ara `n
care nu te pierzi niciodat\, din punctul
\sta de vedere. E extrem de sigur\.
Nu-mi imaginez de ce ar vrea cineva
s\ tr\iasc\ acolo. Eu cred c\ s`nt doar
teribili[ti sau cu IQ de 45. C\ `i auzi cu
lucruri de genul: dom’le, face]i pro pa-
gand\ american\. Nu fac propagan d\,
eu `nc\ sper c\ oamenii \[tia s`nt ni[te
oameni neb\ga]i `n seam\ [i care vor
aten]ie. Pentru c\, eu tare c\lduros le
recomand s\ se duc\ `n Coreea de
Nord [i s\ tr\iasc\ acolo. Phenianul
i-ar primi cu bra]ele deschise. Un ce t\ -
]ean UE care cere azil `n Coreea de
Nord ar fi senza]ional pentru ei. S\ se
duc\ [i s\ ne lase. S\ aib\ grij\ `ns\, c\
e doar un bilet pentru dus, nu exist\ [i
`ntors. Cam asta e triste]ea. ~nc\ o da t\,
s`nt con[tient c\ regimul din Ro m= nia
nu e perfect, c\ ce se ̀ nt=mpl\ `n State
e departe de perfec]iune, ce se `nt`mpl\
`n UE e departe de perfec ]iu ne. Dar ca
s\ ajungi o legum\ depersonalizat\, un
om speriat c\ ajungi `n lag\r pentru
faptul c\ ai ridicat ochii la un str\in... 

Coreea de Nord e o ]ar\ cu 
oameni depersonaliza]i



O.V.: Cum a fost s\ tr\i]i, chiar [i
pentru c`teva zile, `n Coreea de Nord,
av`nd `n vedere c\ a]i crescut p`n\ la
paisprezece ani `n comunism?

A.P.: Este `nfrico[\tor. Pe mine m-a
speriat foarte tare ideea c\ a[a ar putea
ar\ta Rom=nia f\r\ 1989. S`nt perfect
con[tient c\ s`nt probleme [i ast\zi `n
]ar\. Capitalismul nu e un sistem per-
fect, s`nt o groaz\ de oameni ̀ ngenu n chia]i
de nevoi. ~ns\, dac\ a[ avea de ales `n -
tre a tr\i la Kabul sau `n Mogadishu `n
Somalia [i Coreea de Nord, cu sigu -
ran]\ a[ alege Kabul sau Mogadishu.
Poate c\ e greu, n-au canalizare, n-au ce
m`nca, dar e[ti liber la cap, po]i g`n di.

O.V.: Ce [tia]i la v`rsta aceea des -
pre ceea ce se `nt`mpl\ `n ]ar\?

A.P.: Aveam treisprezece ani [i ce -
va, eram la liceu, `n primul an. Am fost
dat de mic la [coal\, de la [ase ani. {i
[tiam ce-i aia coad\, [tiam ce-i aia s\ nu
m`n`nci ciocolat\ dec`t o dat\ la s\r b\ -
tori. Nu am v\zut o b\utur\ carbogazoa -
s\, pe care acum nu o beau pentru c\ nu

`mi place, dar atunci voiam s\ beau [i nu
puteam. G\seam doar cutii pe care oa-
 me nii le ]ineau pe post de port-creion.
{tiu ce-i aia s\ ]i se opreasc\ lumina la
anumite ore [i s\ `]i faci temele la lam p\
sau la lum`nare. {tiu ce-i aia s\ ai ap\
cald\ o zi da, o zi nu. M`ncare pe car-
tel\, cozi...am prins asta.

O.V.: V\ aminti]i zilele de 23-24
decembrie?

A.P.: Da, `mi amintesc. Eram la Bu -
z\u, acas\. {i bunica era s\ moar\, pen-
tru c\, Dumnezeu s-o ierte, era surd\.
{i s-a dus s\ `[i pun\ sticlele la lapte, la
coad\. S-a prins c\ se trage `n momentul
`n care a c\zut tencuiala de la alimen-
tar\ `n capul ei, pentru c\ tr\geau cu mi-
traliera de peste drum. Ne aducem
amin te de v`n\toarea a[a-zi[ilor terori[ti. 

O.V.: V-a bucurat c\derea re gi -
mu lui?

A.P.: Da, m-am bucurat. Pentru c\
`n noaptea aceea am v\zut „Omul p\ -
ian jen” la televizor. Mi s-a p\rut a[a o
chestie senza]ional\, unde noi aveam doar

dou\ ore de program. Pe de alt\ parte,
au fost [i lucruri bune. ~n sensul c\, ne -
av`nd televizor, neav`nd acces la un
teatru, la cinematograf mergeam foarte
rar – erau foarte multe filme nord co re -
e ne extraordinar de t`mpite – `n con di -
]i ile astea citeai foarte mult. Eu am citit
foarte mult `n copil\rie [i `n liceu, ple -
c`nd de la Cire[arii, trec`nd prin Wi nne -
tou [i ajung`nd la Joyce, care mi-a dat
pro bleme, la Sartre. 

Imaginea  copiilor  sf`rteca]i
n-o  s-o  la[i  niciodat\,  asta  o
s\  vin\  cu  tine  `ntotdeauna

O.V.: Ave]i o experien]\ de aproa -
pe dou\zeci de ani `n zonele de r\z-
boi. Cum reu[i]i s\ r\m`ne]i echilibrat
dup\ ce v\ `ntoarce]i din astfel de
zone?

A.P.: Moartea face [i ea parte din
via]\ [i via]a, chiar [i `n Rom=nia, un de
nu e r\zboi [i foamete, tot e greu de tr\it.
E dur. S`nt oameni cu studii superioare
care nu `[i g\sesc de munc\ [i nu au cu
ce s\ ̀ [i hr\neasc\ copii. Haide s\ fim sin-
 ceri. E complicat s\ reu[e[ti ̀ ntr-o me se ri -
e, s\ faci ceva. {i de asta spun c\ `n cerc
s\ v\d via]a si cu bune [i cu rele. Nor-
mal c\ m\ impresioneaz\ un copil care
sufer\ `ntr-o zon\ de conflict. Nor mal c\
te `ncarc\ negativ c`nd vezi o groa p\
comun\ sau vezi o baie de s`nge un de -
va. Dar ̀ ncerci s\ te echilibrezi, av`nd pa-
siuni frumoase, av`nd familie. ~]i ]ii
mintea ocupat\. P`n\ la un punct e ok,
depinde [i de psihicul fiec\rui corespon -
dent de r\zboi. Trebuie s\ `ncerci m\ car
s\ subminezi c`t mai mult din energiile
negative. Imaginea copiilor sf`rteca]i n-o
s-o la[i niciodat\, asta o s\ vin\ cu tine
`ntotdeauna, dar mie mi se pare c\ s`nt
`nc\ normal [i echilibrat. Astfel, cred c\
func]ioneaz\. 

O.V.: Care v\ e scutul atunci c`nd
v\ afla]i `ntr-o zon\ de conflict?

A.P.: Dumnezeu... Norocul... Nu
exist\, mai degrab\. Exist\ conven]iile
de la Geneva potrivit c\rora e[ti civil [i
e[ti protejat `n zone de r\zboi. Iar com-
batan]ii trebuie s\ fac\ orice s\ te ape re.
Dar asta doar pe h`rtie. ~n teren nu
func]ioneaz\, dac\ st\m s\ ne uit\m la
c`te sute de jurnali[ti au murit `n ultimii
patru-cinci ani. 

De  fric\  nu  trebui  s\  scapi
pentru  c\  te  ajut\  s\  nu
dep\[e[ti  limita

O.V.: V-a scos vreodat\ din neca -
zuri simplul fapt c\ avea]i o camer\
cu dumneavoastr\? 

A.P.: Da, mi s-a `nt`mplat. De cele
mai multe ori `ns\, te bag\ `n necazuri.
~n Egipt, unde eram cu C\t\lin Po pes -
cu, filmam cu camera ascuns\, pentru c\
`n momentul c`nd atr\geai aten]ia cu o
camer\, `]i luai b\taie. Au fost ziari[ti
care au murit `njunghia]i de civilii care
nu voiau s\ fie filma]i, sus]in\tori ai lui
Mubarak. ~n zilele acelea `ncercai s\
nu te ̀ mbraci ̀ n blugi, s\ ̀ ]i la[i barba c`t
mai mare, de[i s`ntem albi, era clar c\ nu
s`ntem din film. ~n nebunia aia, o ca me -
r\ pe um\r ar fi `nsemnat sinucidere
curat\. Noi am avut probleme. Ne-au
re]inut ni[te civili zic`nd c\ s`ntem spi-
oni. Ne-au amenin]at cu cu]itul, ne-au
a me nin]at cu pistolul. C\ ne omoar\ da -

c\ nu le d\m caseta. Camera avea un
sistem dublu, [i caset\ [i card. C\t\lin
le-a dat caseta, dar nu le-a dat [i cardul.
A[a am avut imagini. Euronews a dat
ima ginile noastre o zi `ntreag\, vorbind
despre jurnali[ti b\tu]i [i brusca]i ̀ n Cairo.
Nu mai erau alte imagini. Televiziunea de
stat din Polonia avea dou\ echipe, iar
unul dintre operatori `mi povestea c\ au
avut dou\ camere sparte [i un coleg
disp\rut. L-au g\sit ulterior. Noi filmam
`ntr-un cartier foarte s\rac, unde s`nt
familii care tr\iesc cu un dolar pe
s\pt\m`n\ [i, la un moment dat, au ve -
nit, ne-au ̀ ncercuit, au scos cu]ite, au zis
c\ s`ntem spioni, c\ translatorul nostru
de arab\ e spion [i lucreaz\ pentru oc ci-
 dentali. Norocul nostru a fost c\ ne-au
luat ni[te militari care ne-au predat ar-
 ma tei. Au venit [i poli]i[ti, au venit oa-
 meni care strigau lozinci pro Muba rak,
ne-au b\gat `ntr-o chicinet\, poli]istul a
scos pistolul, c\ ne `mpu[c\ dac\ nu `i
d\m caseta [i c\ dac\ avem acreditare
s\ film\m pe strad\. I-am spus, frate,
am trecut camera prin vam\, am pus o
scrisoare de garan]ie, s`ntem jurnali[ti.
Uita]i documentele. Nu, c\ dac\ avem
documente de la Ministerul Informa -
]i ilor. {i i-au spus c\, uite cum facem.
Eu le am la hotel. Sun\m, vine cineva
cu documentele [i voi le vede]i. {i am
sunat la ambasad\. Ambasada mi-a dat
un vorbitor de arab\. Acesta a vorbit cu
poli]istul respectiv. Armata nu prea s-a
b\gat c\ era ocupat\ s\ `i ]in\ la distan ]\
pe \ia care voiau s\ ne sparg\ capetele
c\ s`ntem spioni str\ini. S-au ̀ n]eles un -
de s\ se `nt`lneasc\ [i-au plecat spre noi.
I-am spus poli]istului c\ a vorbit cu
cineva de la ambasada Rom=niei, care
vine s\ aduc\ documentele. C`nd a au zit,
s-a albit la fa]\ [i ne-au aruncat `ntr-un
taxi. (r`de) Am sunat pe urm\ la am ba -
sad\, le-am zis c\ s`ntem `n regul\.

O.V.: Vi s-a `nt`mplat vreodat\ s\
zice]i: asta e, nu mai scap de aici?

A.P.: }i se `nt`mpl\ s\ te sperii, dar
niciodat\ nu m-am g`ndit dac\ mai scap
sau nu. Nu stau s\ m\ g`ndesc la lucru -
ri le astea. Nu ai timp s\ te g`nde[ti la lu-
crurile astea. Pentru c\ nu m-ar ajuta.
Crezi c\ Daniel Pearl s-a g`ndit c\ va fi
decapitat dup\ nou\ zile, dup\ ce a fost
r\pit `n Pakistan? Nu s-a g`ndit. S`nt
energii consumate foarte aiurea. C`nd e[ti
`ntr-o situa]ie din asta, frica e bun\, c\ te
]ine `n via]\. De fric\ nu trebuie s\ scapi
pentru c\ te ajut\ s\ nu dep\[e[ti limita.
E un fel de sistem imunitar al organis-
mului. Frica ar putea fi considerat\ ce -
lu lele albe ale jurnalistului.

O.V. : Dar curajul v\ ajut\?
A.P.: Nu [tiu. Nu cred c\ e o me se rie

doar pentru curajo[i. ~]i trebuie o oare-
care nebunie, probabil. Mi-e greu s\ vor -
besc despre mine din punctul \sta de
vedere. 

Nu  s`nt  un  soldat  trimis  la
r\zboi

O.V.: C\t\lin Tolontan spunea c\
este o dilem\ pentru el de ce `[i risc\
jurnali[tii via]a pentru a transmite
din astfel de zone.

A.P.: Pentru c\ e o meserie [i unii
s`nt dependen]i de lucrurile astea. Nu e
un sport extrem jurnalismul de r\zboi,
dar d\ o oarecare dependen]\. C\t\lin
Tolontan se alint\, pentru c\, nu c\zu -
se r\ bine talibanii, c`nd el s-a dus de la
Prosport cu un fotoreporter s\ fac\ `n

Afganistan reportaje despre sporturile
na]ionale. Deci [tie foarte bine de ce se
duc jurnali[tii. E o meserie ca oricare alta.
{i dac\ o faci cu pl\cere, te duci, nu stai
s\ te g`nde[ti.

O.V.: Nu este nevoie [i de un oa -
recare spirit patriotic?

A.P.: Nu are nici o leg\tur\ cu pa-
 tri otismul. Nu s`nt un soldat trimis la
r\zboi. S`nt destul de activ pe Face book,
pe blog [i m\ mai felicit\ oamenii pen-
tru ceea ce fac pentru ei. {i le spun, fra -
]ilor, eu nu fac nimic pentru noi. Nu
di rect. Indirect, da. Jurnalistul lucreaz\
pen tru oameni. ~ns\, eu lucrez pentru c\
`mi place, din asta tr\iesc. Nu v\d munca
mea ca pe o chestie ̀ n folosul societ\]ii.
A, c`nd particip cu nevast\-mea la di-
verse programe caritabile sau c`nd
`ncerc s\ ajut pe unde pot, c`nd pot, asta
e altceva. O fac pentru c\ s`nt om, pen-
tru c\ al]ii mi-au dat mie [i eu trebuie s\
le dau altora. Dar meseria mea o fac pen-
tru mi ne. N-am ur`t nimic mai mult
dec`t jurnali[tii care se lamenteaz\ [i
care vor besc despre c`t de greu le e lor.
Nu te ]ine nimeni legat s\ faci asta. Am
v\zut coresponden]i transmi]`nd de la
diver se calamit\]i vorbind despre c`t de
greu le e lor s\ tr\iasc\ acolo. Prietene,
nu te-a trimis nimeni ca s\ spui c`t de
greu e pentru tine, spune c`t de greu e
pentru oamenii \ia lovi]i de tragedie. 

O.V.: Spune]i c\ nu e vorba de

spirit patriotic, dar totu[i ave]i me reu
cu dvs. un tricolor atunci c`nd s`n te]i
plecat.

A.P.: Asta e altceva. ~mi place c\
s`nt rom=n. Niciodat\ nu am considerat
asta o ru[ine sau un handicap. Am fo t o -
grafii cu steagul peste tot. ~l am `n gean -
ta foto tot timpul, dar nu o fac din
pa tri otism. Eu cred c\ ]ara e mul]umit\
de mine, ca cet\]ean, at`t timp c`t `mi
fac meseria ok. Dar eu o fac, `n primul
r`nd, pentru mine. Nu s`nt Mihai
Viteazul. S`nt un om care pleac\ s\ fac\
treab\. Pe urm\, normal c\ s`nt mul]umit
s\ v\d c\ mult\ lume se uit\. Dar cred
c\ ar fi o ipocrizie s\ spun\ jurnali[tii c\
lu crea z\ pentru oameni.

O.V.: V-a fost greu s\ v\ integra]i
printre jurnali[tii str\ini, veni]i de la
BBC, de la CNN?

A.P.: Dar nu trebuie s\ te integrezi.
E greu, normal. Una e s\ fii reprezen-
tantul CNN-ului [i s\ `ncerci s\-i iei un
interviu lui Mubarak [i alta s\ re pre zin]i
o televiziune dintr-o ]ar\ mic\. Dar cred
`n steaua norocoas\ a fiec\ruia. Nicio-
 da t\ nu m-am sim]it complexat de asta.
C`nd am f\cut interviul cu Yasser Ara fat,
am fost a treia televiziune din lume care
a intrat la el, dup\ CNN [i Associated
Press. Eu eram [i cameramanul atunci.
Iar `n momentele tensionate exist\ sol-
i d aritate ̀ ntre jurnali[ti. Nu prea mai exis -
t\ timp de teatru social, de conven]ii. Nu

po]i s\ nu aju]i pe cineva c`nd [tii c\ are
nevoie. Dac\ po]i s\ aju]i, o faci. E
vorba de umanitate, p=n\ la urm\.

O.V.: Mai conteaz\, `n cazul aces -
ta, s\ ai exclusivitate?

A.P.: S-a cam perimat termenul aces -
ta, mai ales `n Rom=nia. Dar, cred c\
niciodat\ unul de la BBC nu va fi `ngri -
jorat c\ unul de la TVR sau Pro TV `i
va fura o exclusivitate. Hai s\ nu ne `m -
b\t\m cu ap\ de ploaie. Noi trimitem un
operator [i un reporter, adic\ doi oa-
 meni, `n cel mai fericit caz. Iar ei au
echipe de zeci de oameni. Plus c\ pl\ -
tesc cei mai buni jurnali[ti locali, au cele
mai bune surse. Dac\ va exista vreodat\
competi]ie, exist\ `ntre re]elele mari de
pres\. Niciodat\ tu, o Lapona Eni gel, n-
o s\ te po]i lupta cu CNN sau BBC.
Dar, din c`nd `n c`nd, po]i s\ fii [i tu
l`ng\ ei, ceea ce deja e un lucru important.

O.V.: Deseori trebuie s\ a[tepta]i
foarte mult timp `nainte de a pleca
„pe teren”. Pleca]i cu anumite a[tep -
t\ri?

A.P.: Vrei s\ [tii multe, e clar c\ e[ti
subiectiv. Cred c\ doar Dumnezeu se
poate deta[a de propria-i fiin]\ [i s\ g`n -
deasc\ obiectiv. Oamenii nu pot face
asta. Unii s`nt subiectivi la extrem. Al -
]ii `ncearc\ s\ fie c`t de obiectivi posibil.
Dar subiectiv e[ti oricum pentru c\ e[ti
tributar propriului background, pro pri-
ilor cuno[tin]e. Dar c`nd pleci ca jurnalist

acolo, ̀ n orice loc, ̀ ncerci s\ pleci echili-
brat. Bun, [i eu auzisem o groaz\ de
tr\sn\i despre Coreea de Nord, dar ide-
alul meu nu a fost s\ m\ duc [i s\ ar\t
c\ a[a e, ci am vrut s\ v\d cum e. Bi -
ne`n]eles c\ p\rerea mea ar putea diferi
de p\rerea altuia, gradual. Exist\ nuan ]e.
Unul a citi mai mult, altul mai pu]in. Unul
are IQ-ul mai mare, altul mai mic. S`n -
tem subiectivi, dar apreciez jurnali[tii
ca re m\car `ncearc\ s\ fie obiectivi. ~n -
s\, nu [tiu cum ai putea s\ faci ca lu cru -
rile s\ ]i se par\ ok acolo. Nu s`nt un
judec\tor [i nu spun c\ e bine sau e r\u
`n Coreea de Nord, dar pot s\ spun
dac\ lucrurile pe care le-am v\zut m-au
`nfiorat sau nu. 

DDaacc\\  nn--aa[[  ffii  ooppttiimmiisstt,,  nn--aa[[
mmaaii  ffii  jjuurrnnaalliisstt

O.V.: V-a descurajat vreodat\ fap-
tul c\ mereu trebuie s\ face]i rost de
sponsorizare pentru a putea pleca s\
face]i un material? 

A.P.: Nu e at`t de complicat. Face
parte, oarecum, din fi[a postului. Nu lu -
cr\m cu ni[te re]ele care s\ `[i permit\
s\ aib\ ni[te coresponden]i interna ]io nali
[i reguli interne de genul: reporterul, co -
respondentul, nu c\l\tore[te dec`t cu
business class. Lucr\m la ni[te televi -
ziuni mici, mari `n ]ara noastr\, dar mici
dac\ ne raport\m la ce exist\ ̀ n lume. Eu
am povestit `n carte c\ mi se pare in te -
resant, c\ s`nt tot r\zboaiele mele. De
multe ori, un refuz te motiveaz\. G\ se[ti
argumente [i mai bune. {efii refuz\ ce -
le mai multe dintre subiecte [i asta te aju -
t\ pe tine, de cele mai multe ori, s\
g\ se[ti subiectele cu adev\rat relevante
[i importante. E o chestie, iar\[i, asuma -
t\. Nu o v\d `n tragic.

O.V.: Dac\ lupta pentru sponso -
ri zare poate fi motivant\, cum r\ m` -
ne cu atitudinea din redac]ie, unde,
a[a cum spunea]i `ntr-un interviu, de
multe ori s`nte]i v\zut ca o „povar\”
pentru c\ nu face]i materiale zilnic?

A.P.: Nu e o atitudine f\]i[\. S`nt
unii, nu s`nt to]i. ~n toate redac]iile `n
care am lucrat – [i am lucrat `n redac]ii
foarte mari, la TVR, la Anten\, la Rea -
litatea – s`nt oameni care comenteaz\
[i ce po]i s\ le faci? E dreptul lor s\ co-
 menteze. Nimeni nu ]i-o spune `n fa]\,
dar to]i s`nt sup\ra]i. Dom’le, uite, \sta
are salariu mai mare ca nu [tiu cine. De
ce trebuie s\ aib\ salariu mai mare? Ce
a[ putea face eu? Nu m\ intereseaz\.
Ni ciodat\ nu m-am dus la un [ef s\ cer
o m\rire de salariu doar pentru c\ altul
avea un salariu mai mare. Mereu mi-am
negociat salariul `n baza celor f\cute,
nicidecum `n baza celor f\cute de al]ii.
Mi se pare o t`mpenie. E o chestie de
care, probabil, vom sc\pa peste mul]i
ani. E o chestie care vine din comunism,
care func]ioneaz\ `n Coreea de Nord [i
a func]ionat `n Rom=nia p`n\ `n ’89.
S`ntem ingineri, s`ntem to]i pl\ti]i la fel.
Avem zece ani vechime, s`ntem to]i pl\ -
ti]i la fel. Nu, `n capitalism nu s`ntem
to]i pl\ti]i la fel. Eu `ntotdeauna am tr\ it
pe propria-mi piele lucrurile astea. Nici
o chestie bun\ nu vine f\r\ o chestie rea.
Adic\, pl\te[ti un pre] pentru orice lu cru
pe care `l faci. 

O.V.: Cum a]i pl\tit p`n\ acum?
A.P.: S\ zicem c\ am fost internat

`n spital de nenum\rate ori c`nd al]ii nu
aveau nici m\car r\ceal\. C\ m-am `n t-
ors din Irak cu o hepatit\ C cu care m-am

luptat un an de zile. C\ am plecat la fil-
mare [i m-am `ntors cu avionul pentru
c\ aveam m`na st`ng\ f\cut\ praf, de era
gata s\ mi-o taie. Am acum o plac\ cu
17 [uruburi de titan `n m`n\. Deci, s`nt
lucruri pe care le pl\te[ti. Vin la pachet,
nu exist\ doar icre negre. 

DDaacc\\  TTVVRR--uull  ee  ppoolliittiizzaatt,,  ee
ppoolliittiizzaatt  ttaammaann  pprriinn  lleeggee..

O.V.: ~ntr-un interviu, acum doi
ani, spunea]i c\ s`nte]i optimist `n
privin]a situa]iei presei din Rom= nia.
Mai s`nte]i optimist?

A.P.: Dac\ n-a[ fi optimist, n-a[ mai
fi jurnalist. E complicat, pentru c\ pre sa
e din ce `n ce mai tabloidizat\. {tirile
externe s`nt difuzate foarte rar. Uneori
doar atunci c`nd se ̀ nt`mpl\ lucruri foar -
te grave, c`nd Japonia e m\turat\ de
tsunami, lovit\ de cutremur [i de o catas -
trof\ nuclear\. ~n rest, dac\ vrei s\ faci
meseria asta, lucrezi `n mediul \sta [i
`ncerci s\-l faci mai bun, f\c`ndu-]i trea -
ba. Dac\ vrei doar s\ te lamentezi, un
lu cru destul de des `nt`lnit `n societatea
noastr\, po]i s\ stai s\ te lamentezi [i s\
nu realizezi nimic. Eu v\d [i partea nea -
gr\ a paharului. V\d [i titlurile sen za -
]io naliste de la di verse televiziuni. V\d
[i [tirile de trei lei despre Irinel Colum-
beanu la posturi care ar trebui s\ fie de
[tiri. Dar le iau ca atare [i `mi v\d de tre-
aba mea. Ce s\ fac acum? S`nt perioa de
trec\toare `n dezvoltarea fiec\rei so-
 ciet\]i, le parcurgem [i noi. Nu po]i a[a,
`n 23 de ani, s\ treci de la totalitarism
la capitalism [i s\ fii Ger mania.

O.V.: S\ fie actuala situa]ie din
TVR, disponibiliz\rile care s-au f\ -
cut, un pas c\tre o pres\ mai bun\?

A.P.: Nu [tiu. TVR-ul va performa
`n momentul `n care politicienii vor fi
de acord s\ schimbe legea de func]io n-
a re, care, dup\ p\rerea mea, e o mize -
rie. Dac\ TVR-ul e politizat, e politizat
taman prin lege. C`t timp nu se va schim -
ba legea, nu cred c\ se vor schimba
multe lucruri. E o societate comercial\
care are 150 de milioane datorii. Dac\
st\m s\ ne g`ndim la dob`nzi [i la pier -
deri, ne iese p\rul prin basc\. E foarte
complicat. Dar m\ distreaz\ ipocrizia
politicienilor de toate culorile. ~n mo-
 men tul `n care s`nt `n opozi]ie te-ar aju -
ta at`t de tare s\ schimbi legea, s\ schimbi

statutul TVR-ului, iar c`nd ajung la pu t-
e re uit\ instantaneu despre ce clamau
c`nd erau `n opozi]ie. {i asta au f\cut-o
absolut toate partidele care s-au pe rin -
dat la putere `n Rom=nia [i o vor face [i
de aici `ncolo, dovad\ c\ legea este `nc\
`n vigoare.

O.V.: La ce v\ g`ndi]i atunci c`nd
v\ sui]i `n avion, l\s`nd `n urm\ o ]ar\
aflat\ `n r\zboi?

A.P.: M\ g`ndesc c\ am s\ m\ `n torc
acas\. Mi-e dor de fiic\-mea, de Maria.
Mi-e dor s\ stau s\ beau o ca fea, s\
fumez o ]igar\ lini[tit [i s\ m\ uit la oa-
menii care trec pe strad\.

O.V.: Cum a]i `nv\]at s\ v\ bu-
cura]i de lucrurile m\runte?

A.P.: Prima oar\ c`nd am `nv\]at s\
m\ bucur de lucrurile m\runte a fost `n
2000 c`nd am avut un accident ur`t de
ma[in\. Veneam la Ia[i, am plecat des -
tul de t`rziu, goneam. La Roman, noi
aveam vitez\, un tip nu s-a asigurat [i a
`ntors pe linia dubl\ continu\. Am f\cut
accident. Eu mi-am spulberat humeru -
sul st`ng. Am ajuns `n spital, m-au ope -
rat. Opera]ia a durat vreo opt ore, eram
sub anestezie total\. Am stat s\pt\m`ni
bune la reanimare [i `mi doream foarte
tare s\ ies din spital, s\ stau s\ beau o
ca fea [i s\ m\ uit la oameni. Atunci am
realizat c\ ̀ n goana asta – diminea]a trans-
miteam de la prim\rie, unde B\sescu
alunga tarabagii [i seara transmiteam de
la Moscova, de la teatrul care era luat
cu asalt de terori[ti – nu mai apucam s\
m\ bucur de diverse lucruri din astea
mici. Ei, `n momentul `n care via ]a m-a
f\cut s\ stau pe bar\ c`teva luni bune [i
s\ trec pe l`ng\ ni[te momente foarte na-
soale, t`njeam mult dup\ lu crurile astea
[i mi-am dat seama c\ s`nt foarte im-
portante. 

O.V.: Cu cine v\ mai duce]i r\z -
boaiele acum?

A.P.: Cu mine ̀ n primul r`nd, pentru
c\ cel mai complicat r\zboi pe care `l ai
e \la cu tine `nsu]i. Nu `ntotdeauna ai
chef s\ faci lucruri, nu `ntotdeauna ]i-e
bine s\ stai trei s\pt\m`ni `n Af ga -
nistan, s\ dormi pe un pat de campa nie,
sau cum mi s-a `nt`mplat `n Irak, s\
dorm pe vesta anti-glon], afar\ pe pie tre.
Dar, te g`nde[ti ce vrei s\ faci [i atunci faci.
De asta spuneam, cel mai important
r\zboi pe care `l am e cu mine.

AAlleexxaannddrraa  FFIILLIIPP
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Nu e un sport extrem jurnalismul de r\zboi, dar d\ o oarecare dependen]\
� interviu cu jurnalistul Adelin Petri[or

Opinia Veche: ~n albumul „Co -
reea de Nord – un lag\r c`t o ]ar\”,
mai toate pozele surprind oameni
serio[i, `mbr\ca]i `n haine `nchise,
monotone. Apar [i femei `mbr\cate
`n costume tradi]ionale foarte colora -
te, dar cu fe]e la fel de serioase. A]i
v\zut z`mbete `n Coreea de Nord?

A.P.: Da, am v\zut oameni z`m -
bind, dar z`mbind `n fa]a camerei. E o
]ar\ complet cenu[ie, indiferent `n ce
culori ai zugr\vii blocurile. C\ci s`nt
unele albastre, numai din sticl\, cu lu-
 mini. Arat\ noaptea ca-n Las Vegas.
Au cincizeci-[aizeci de etaje, dar s`nt
nelocuite. Ei zic c\-s nelocuite pentru
c\ abia le-au terminat, `ns\ se pare c\
e o practic\ s\ fac\ lucrurile doar pen-
tru show-of, doar pentru a impresiona

pu]inii occidentali care ajung pe aco lo.
E o ]ar\ cu oameni, `n mare parte, de-
personaliza]i. ~n Coreea de Nord e
complicat s\ te duci s\-]i vizitezi ru -
dele f\r\ s\ ai aprobare. Nu po]i s\
mergi dintr-un ora[ `n altul liber. S`nt
`mbr\ca]i `n costumele lor alea colora -
te, dar s`nt serio[i, pentru c\ dac\ fa -
cem apel la memorie [i ne aducem amin te
de ce s-a `nt`mplat p=n\ `n 1989, chiar
dac\ am tr\it sa nu, oamenii s`nt adu[i
la astfel de manifesta]ii cu zece-
dou\sprezece ore `nainte. ~n multe din
fotografii se v\d foarte multe capete [i
dac\ te ui]i cu aten]ie o s\ vede]i oa-
 meni care dorm `n picioare. 

O.V.: Cum a]i reu[it s\ re la -
]iona]i cu oamenii din postura de ju-
rnalist?

A.P.: Cumplit. Ca ziarist str\in nu
po]i s\ faci nimic f\r\ un ghid. Ai o ban-
derol\ albastr\ pe m`n\ care certific\
faptul c\ e[ti corespondent str\in [i oa-
me nii care te v\d pe strad\ te ocolesc
c`nd v\d banderola. E interzis s\ ai
leg\turi cu str\inii `n Coreea de Nord.
Po]i s\ ajungi `n lag\r pentru c\ i-ai
r\spuns unuia la o `ntrebare de genul:
unde e po[ta? P=n\ [i pu]inii turi[ti ca -
re ajung acolo s`nt escorta]i [i nu se
duc ei unde vor, se duc unde trebuie.
Nimeni nu se plimb\. Cred c\ e ]ara `n
care nu te pierzi niciodat\, din punctul
\sta de vedere. E extrem de sigur\.
Nu-mi imaginez de ce ar vrea cineva
s\ tr\iasc\ acolo. Eu cred c\ s`nt doar
teribili[ti sau cu IQ de 45. C\ `i auzi cu
lucruri de genul: dom’le, face]i pro pa-
gand\ american\. Nu fac propagan d\,
eu `nc\ sper c\ oamenii \[tia s`nt ni[te
oameni neb\ga]i `n seam\ [i care vor
aten]ie. Pentru c\, eu tare c\lduros le
recomand s\ se duc\ `n Coreea de
Nord [i s\ tr\iasc\ acolo. Phenianul
i-ar primi cu bra]ele deschise. Un ce t\ -
]ean UE care cere azil `n Coreea de
Nord ar fi senza]ional pentru ei. S\ se
duc\ [i s\ ne lase. S\ aib\ grij\ `ns\, c\
e doar un bilet pentru dus, nu exist\ [i
`ntors. Cam asta e triste]ea. ~nc\ o da t\,
s`nt con[tient c\ regimul din Ro m= nia
nu e perfect, c\ ce se `nt=mpl\ `n State
e departe de perfec]iune, ce se `nt`mpl\
`n UE e departe de perfec ]iu ne. Dar ca
s\ ajungi o legum\ depersonalizat\, un
om speriat c\ ajungi `n lag\r pentru
faptul c\ ai ridicat ochii la un str\in... 

Coreea de Nord e o ]ar\ cu 
oameni depersonaliza]i

„Nu po]i a[a, `n 23 de ani, s\ treci de la 
totalitarism la capitalism [i s\ fii Ger mania”



Ultimul drum — 30 de lei
Intr\ pl`ng`nd `n compartiment

[i spune „ave]i ocazia s\ face]i o ma -
re fapt\”. Tr\g`ndu-[i vocea [i nasul
ne zice c\ are nevoie de bani s\
ajung\ acas\, la Ia[i, c\ a vorbit cu
na[ul [i-l d\ jos la urm\toarea. Am
crezut, cum ar crede oricine, c\ e
doar un alt boschetar cu o poveste.
Pare trecut de 50 de ani, dar nu ne -
`ngrijit, [i `[i [terge la cri mile cu p\ -
l\ria `n timp ce ne vor be[te. ~i spun
din reflex c\ n-avem dar Claudiu,
mai milostiv dec`t mine, `l pofte[te
s\ se-a[eze [i s\ ne povesteasc\ ce s-
a `nt`mplat.

Nu apuc\ s\ ne spun\ prea mul -
te [i trece na[ul, cioc\ne[te ame nin -
]\ tor `n geamul compartimentului [i
omul nostru se ridic\ [i pleac\ s\ vor -
beasc\ cu el. Claudiu m\ roag\ s\-l
`mprumut cu ni[te bani [i, mai mult
de dragul lui, `i dau 30 de lei, c`t avea
nevoie s\-i dea na[ului s\ nu-l dea
jos p`n\ la Ia[i. Se `ntoarce, prime[te
banii [i `ncepe s\ ne povesteasc\. E
instalator [i electrician, se ocup\ cu
asta de vreo 20 de ani [i [tie s\ fac\
mai de toate printr-o cas\, mai pu]in
s-o construiasc\. De[i, dac\ l-ai l\sa,

probabil ar face [i asta. „Ultima lu -
cra re mare a fost c`nd am stat trei
zile `ntr-o vil\ mare, cu dou\ etaje,
[i-am f\cut-o pe toat\ cu `nc\ doi
me[teri, oameni buni, de-ai mei”, [i
`ncepe s\ ne `n[ire tehnici [i materi-
ale folosite pe care oricum n-aveam
s\ le re]inem. ~ns\ lumea i-a fost d\ -
r` mat\ `ntre timp, c`nd a aflat c\
b\iatul pe care l-a crescut 19 ani de
fapt nu-i al lui, ci al proprietarului a -
partamentului `n care-i locuia nev-
asta c`t el era plecat ̀ n Italia, cu mun -
ca. C`nd a `ncercat s\-l confrunte pe
b\iat el [tia deja toat\ povestea [i i-a
spus c\ nu-l mai vrea ca tat\.

~n urma divor]ului n-a r\mas cu
prea multe [i-acum umbl\ hoi nar
prin ]ar\, din c`nd `n c`nd mai prinde
c`te o lucrare pe care numai el [tie
cum o termin\. C\ci de c`nd s-au
`nt`mplat toate nici nu mai lucreaz\
la fel de bine. ~i place ce face, dar
ceva `n el nu-l mai las\ s\ fie om.
Nu ne spune asta, dar par c\ ar vrea
s\ moar\, c\ oricum aici nu mai are
mare lucru de f\cut.

Dup\ ultima lucrare, la N\vo -
dari, [i-a b\ut to]i banii de su p\ rare
[i-acum sper\ s\ mai g\seasc\ ceva
din fosta cas\ a p\rin]ilor, un deva pe

l`ng\ Ia[i, m\car o carcas\ pe care s-
o umple cu golul lui. Dac\ nu, ori s-
o arunca `n alt tren, ori sub el.

~n coniac
M\ `ntreab\ dac\ e liber locul din

fa]a mea [i se a[eaz\. Poart\ o c\ ma -
[\ albastr\ [i ochelari de soare cu
ram\ groas\. E aproape t`n\r, vreo
30 [i ceva de ani, [i miroase a par-
fum [i `n cur`nd a alcool. Eu am un
PET de bere, el o sticl\ de coniac
ieftin, Cava d’Oro. ~ncepem s\ le
pas\m de la unul la altul [i `mi spune
c\-l cheam\ Florin. „S`nt ]igan, dar
nu ca ]iganii cum `i [tie lumea. ~mi
place munca, nu fur, n-am furat ni -
cio dat\, dar m-a pus p\catul s\ m\
`ndr\gostesc de-o rom=nc\ [i de aco -
lo mi se trag toate p\catele”.

S-a c\s\torit mai mult pe-as cuns
cu Ana [i vreun an [i ceva au locuit
`mpreun\, `ns\ p\rin]ii ei n-au fost
niciodat\ de-acord cu treaba [i le-au
f\cut numai zile amare, p`n\ au re u -
[it s-o conving\ pe fat\ s\-l lase pe
Florin, adic\ acum c`teva zile. Aca -
s\ la ea nu mai are cum s\ se `n -
toarc\ [i nici la ai lui, care i-au `ntors
spatele demult. ~ntre timp trenul o -
pre[te `n F\urei, unde se schimb\
locomotiva, [i Florin coboar\ s\ mai
cumpere o sticl\ de bere.

De[i drama lui nu pare lucru prea
mare, se vede din felul `n care vor -
be[te [i mai ales din cum bea c\ nu
mai are `ncotro s\ se `ndrepte; c\,
de[i e t`n\r, a `nlocuit „o via]\-n trea -
g\ `nainte” cu c`teva vie]i pe care le-
a l\sat `n urm\ [i sticlele care-i ]in de
ur`t. Adoarme, `n scurt timp adorm [i
eu ne trezim abia aproape de Ia[i.
Cobor`m [i Florin r\m`ne `n gar\, cu
speran]a c\ nu [i-o va face cas\.

C\lare pe m\gar
Vasile a fost „[ofer de radio [i

televiziune” timp de 29 de ani pe
vremea comunismului. Mi-o spu ne
iar [i iar, ca be]ivii a c\ror band\ se
[terge dup\ fiecare fraz\. ~mi po -
veste[te cum `l trimitea partidul de
la Ia[i cu echipa de filmare prin toa -
t\ Moldova „de sus, din nord, de la
Darabani, de l`ng\ Sofia Vicoveanca
p`n\ jos `n Bac\u [i Tecuci”. ~ncear -
c\ s\-mi spun\ de ce nu vrea s\ ias\
la pensie dar nu reu[e[te, probabil nici
el nu [tie prea bine, [i mai trage-o gu -
r\ din sticla de plastic de Frutti Fresh
din care vine miros de tescovin\. Tr\ -
ie[te de pe-o zi pe alta, din tren `n
tren, `n haine [i suflet pline de praf.
Controlorii `l alung\, mai s\ nu-l
bat\, c\ le murd\re[te sca u ne le, [i
ceilal]i pasageri se uit\ scurt la el,
dup\ care se fac c\ nu l-au v\zut.
„Am lucrat destul c`t s\-mi dea ceva
pensie”, mai `ncearc\ o dat\ s\-mi
explice, dar se pierde iar `n alte g`n -
duri.

L-a l\sat nevasta de cur`nd [i acum
s-a `ntors `n Moldova, locul unde s-a
n\scut. „Am fost golan, am iubit-o,
da’ tot golan am fost. Toat\ via]a am
umblat dup\ femei [i n-am iertat nici
una. Asta e, dac\ am fost gagicar,
acum la b\tr`ne]e s`nt singur”, spune
Vasile. Acum e `n drum spre Tecuci,

„unde-i vinul mai bun”, dup\ cum
spune, unde-l a[teapt\ o bucat\ de p\-
m`nt [i-o cas\ ̀ n paragin\, at`t. Aproa -
pe de Vaslui se termin\ ]uica [i vrea
s\ coboare s\ cumpere o sticl\ de
bere, dar piciorul nu-l las\. {i l-a
rupt din cauza unui „m\gar n\z dr\ -
van” acum c`]iva ani; „[i eu am fost
nebun s\ m\ urc pe el”, [i se g`n -
de[te acum c\ „n-oi pierde eu trenul
pentru o bere, mai beau ni[te ]uic\”,
[i mai scoate o sticl\ de Frutti Fresh
de care parc\ acum [i-a adus aminte
din saco[a de plastic.

Vrea s\-mi mul]umeasc\ c\ l-am

ascultat at`ta drum [i mai scoate din
saco[\ jum\tate de p`ine [i-o bucat\
de parizer din care taie do u\ felii
groase, c`t un deget, din care-mi face
un senvi[. Mai combin\ ni[te idei,
„am fost la v` n\ toare cu Ceau[escu”,
„dormeam la un hotel al Partidului
c`nd m-au sunat [i m-au trimis cu
Franz la o filmare `n Foc[ani” [i „eu
sem\n cu Ionu] Dol\nescu, c`nd `l
v\d c\ se uit\ a[a `n zare parc\ m\
v\d pe mine” [i adoarme. ~l trezesc
cu greu aproape de Tecuci [i-l ajut
s\ coboare, [chiop\t`nd, din tren. R\-
m`ne cu ]uica, saco[a cu p`ine [i pa -
rizer [i c\ciula c\ptu[it\ cu praf.

Ma[ina din sc`nduri
Borya opre[te [i m\ ia din l\ -

tratul c`inilor de la ie[irea din Un -
gheni. E noapte [i stau singur cuc de
vreo or\, de nici nu [tiu care sin-
gur\tate l-a f\cut s\ fr`neze ca mio -
neta, a mea sau a lui. El vor be[te ru -
s\, eu rom=n\, [i ne `n ]e legem prin -
tr-o combina]ie de sem ne [i cuvinte
care sun\ aproape la fel. Norocul meu
e c\ merge la Chi[in\u [i Str\ [e -
niul, unde trebuie s\ ajung, e unde-
va `n drum. Fumeaz\ ]ig\ri cu filtru
ro[u, din c`nd `n c`nd mai sparge
semin]e ale c\ror coaj\ o arunc\ pe
jos, undeva `ntre noi [i conduce cu
maxim o m`n\ cu care se sprijin\
obosit de volan.

~ntre melodii mai vorbe[te cu mi -
ne, chiar dac\ [tie c\ nu `n]eleg ni -
mic, dar dup\ ton se pl`nge de di ver -
se [i `njur\. Asta se `nt`mpl\ rar
oricum, `n trei ore mai mult de 200
de cuvinte n-au fost rostite. Ascult\
o muzic\ trist\, balade ruse[ti care-i
]in de ur`t sute de kilometri [i care
acoper\ zdr\n g\ ni tul fiarelor vechi
pe care le car\ `n spate.

Ma[ina e la fel de b\tr`n\ ca el;
galben\, pr\fuit\ [i abia se mai ]ine
s\ nu se dezmembreze `n zeci de bu -
c\]i de metal, carton, plastic [i cau-
ciuc. S`nt ca unul, el [i ma[ina, ca un
alchimist care a ui tat s\ mai ias\ din
laborator [i f\r\ de care n-ar putea
tr\i. Scaunul din dreapta, cel pe care
stau, e de fapt o jum\tate de sc`n du -
r\ acoperit\ cu o c`rp\ [i centura de
siguran]\ care n-are unde intra e
acolo doar de form\. Adorm ]in`n -
du-m\ de ea, `n caz de ceva.

Intr\m `n Str\[eni, ne `n]ele gem
asupra cuv`ntului „centrum” [i `n -
cear c\ s\ m\ duc\ c`t mai aproape de
locul unde ar trebui s\ cobor. ~i dau
19 lei moldovene[ti, vreo cinci de-ai
no[tri, prea pu]in pentru cei aproape
300 de kilometri, c`t am mers, dar nu
pare s\-l deranjeze, nici s\-i pese.
M\car a fost cineva acolo l`ng\ el,
]in`ndu-se de centura aia rupt\ de
siguran]\, ascult`ndu-i vorbele, muz-
i ca [i hu ru itul motorului.

Ioan STOLERU

Ro]i cr\pate de tren [i benzin\ lungit\

REPORTAJ10

De multe ori pe drum am `nt`lnit oameni sf`r[i]i,
oameni care nu mai au pentru ce tr\i [i pe care

trenul sau ma[ina `i poart\ precum b\tr`nii car\
co[ciugul recentului r\posat pe ultimul drum. Pentru
c\ asta fac, merg din loc `n loc c\ut`nd un rost pe
care nici ei nu [tiu dac\ mai vor s\-l g\seasc\. Unii
vor s\-[i spun\ pove[tile, s\ te fac\ s\ ascul]i, al]ii
doar s\ `mpart\ o sticl\ ca s\ mai compenseze 
pentru at`tea pe care le-au golit singuri. {i odat\ cu
sticlele `[i mai golesc [i ei din triste]i, p`n\ adorm
l`ng\ tine, se trezesc [i o iau de la cap\t: alt drum,
alte b\uturi `mp\r]ite cu al]i necunoscu]i [i acelea[i
triste]i.

R\t\ci]ii-n lume [i ultimele drumuri

O
pi

ni
a 

ve
ch

e 
— 

N
r. 

44
8 

— 
4 

- 
10

 fe
br

ua
rie

 2
01

3

� pare trecut de 50 de ani, dar nu ne`ngrijit, [i `[i [terge la cri mile cu p\l\ria `n timp
ce ne vor be[te � se vede din felul `n care roste[te [i mai ales din cum bea c\ nu mai
are `ncotro s\ se `ndrepte � vrea s\-mi mul]umeasc\ c\ l-am ascultat [i scoate din
saco[\ jum\tate de p`ine [i-o bucat\ de parizer din care taie do u\ felii groase

~nc\ nou\ ore p`n\ la urm\torul tren

Vasile [i via]a din saco[\



Fiecare pas f\cut de mine tre mur\
a nesiguran]\, pentru c\ am fost de
acord s\-mi leg ochii cu propria-mi
e[arf\ [i s\-l urmez pe Andrei D\ ni l\,
profesorul de englez\ [i ghidul meu
de ast\zi. Acesta nici m\car nu m-a
`ntrebat dac\ s`nt de acord sau nu s\
m\ supun unui asemenea experiment,
d`ndu-mi de `n]eles c\ musafirii [co -
lii trebuie s\ treac\ de partea cealalt\ a
ochiului, partea `n care lumin\, cu lori
[i imagini nu exist\. ~ndat\ ce-mi aco -
p\r ochii, Andrei m\ apuc\ de m`n\
[i `ncearc\ s\ m\ ghideze. „Cum te
sim]i? ~]i place? Cam brutal, nu?”.
„Da”, `i morm\i eu, sim]indu-m\ ca

un copil `nghiontit cu brutalitate. „Ei,
exact a[a nu faci cu un nev\z\tor, nu
pui m`na pe el, se simte incomod, se
simte t`r`t de tine”, `mi explic\ pro-
fesorul. Dac\ dore[ti s\ fii un punct
de sprijin pentru un nev\z\tor `i ofe -
ri cotul, iar acesta, ridic`nd bra]ul la
nou\zeci de grade, se ]ine cu dosul
palmei de tine. „E o chestie de `n cre-
dere”. Urmez instruc]iunile [i, cu fie-
care pas f\cut `n plus, mersul meu d e -
vine mai sigur, f\r\ ca s\ m\ mai cla -
tin din cauza fricii.

„Okay, teacher”
~l urmez pe Andrei pas cu pas,

p`n\ la ultimul nivel `n sala `n care `l
a[teapt\ clasa a XII-a. Urc`nd sc\ ri le,
pierd num\r\toarea nivel dup\ cel
de-al doilea, „din cauza faptului c\
s`ntem a[eza]i `ntre dou\ str\zi [i nu
avem cum s\ ne extindem dec`t `n
`n\l]ime”, `mi explic\ Andrei, mai
t`rziu, g`f`ind. ~ntr-adev\r, `nainte s\
intru `n [coala cu pere]ii proasp\t vop -
si]i, ca s\ pot cuprinde cl\direa cu
privirea `nc\ din strad\, am fost ne -
vo it\ s\-mi lungesc g`tul [i s\-mi adap -
tez ochii la lumina cerului `nce]o[at.
Andrei D\nil\ este un profesor ti pic,
trecut de treizeci de ani, `mbr\cat sim
plu, dar `ngrijit. E slab [i are o fa]\
lunguia]\, ochii c\prui deschis, aproa -
pe de un verde mai [ters [i `narmat
cu un sim] bun al umorului. ~mi spu ne
`ntr-o voce calm\ [i joas\ c\ e aici
de c`nd a hot\r`t s\ se fac\ profesor.

Ora a `nceput [i „teacher”, dup\
cum `i spun elevii s\i, m\ prezint\
b\ie]ilor, deoarece clasa a XII-a este
„`n exclusivitate o clas\ de b\ie]i”.
Dup\ ce Andrei le spune c\ eu voi
asista la lec]ie din ultimul r`nd, se au -
de un „okay” permisiv, din pieptul
unui b\iat ascuns `n partea cealalt\ a
s\lii. Cu acceptul primit, profesorul
alege un text, [i, printr-un program
special, `l traduce `n alfabetul Braille
ca mai apoi s\-l printeze. Impri man ta
lucreaz\ zgomotos, de parc\ mai mul -
te chitan]iere ar c`nta la unison, ca ̀ n -
tr-o simfonie, la care Andrei ne do -
re[te ironic „audi]ie pl\cut\”. Foile
ce ies, `n loc s\ fie p\tate cu cer nea l\,
s`nt g\urite, ca [i cum un copil, care

a g\sit un ac [i o foaie, s-ar fi jucat
cu ele `n fa]a noastr\. Doar c\ aces-
tea s`nt aranjate linear, form`nd sim-
boluri din combina]ii a c`te trei g\ uri,
pe orizontal\, vertical\ sau oblic.

Copii la figurat
La fiecare mas\ stau suspendate

c`te o pereche de c\[ti cu microfon [i
o ma[in\ de scris. Ne punem cu to]ii
c\[tile. „E important pentru ei s\ se
aud\ ca s\ `nve]e mai bine”, `mi spu -
ne „teacher”, dup\ care face un test
pentru a verifica dac\ microfoanele
func]ioneaz\. Andrei cite[te textul
cu un accent perfect `n englez\, iar
Silviu, care `[i a[teapt\ r`ndul, ne te -
ze[te foaia rapid [i minu]ios, de la
st`nga la dreapta, r`nd cu r`nd, ur m\ -
rind astfel textul. B\iatul cu p\rul [a -
ten spre blond, care scap\ c`te un z`m -
bet timid, e total nev\z\tor, iar, de
emo]ii, cite[te textul `ntrerupt [i pe
silabe, `ncurc`nd cuvintele. „Silviu,
ce ai drag\\\?”, ̀ l ̀ ntreab\ Andrei dul-
ceag, schimonosindu-se [`[`it. Dup\
aceea, revenind la timbrul s\u normal,
se `ntoarce spre mine [i-mi zice c\
„are emo]ii, de altfel e un copil foar -
te inteligent, le pun ni[te dialoguri s\
asculte [i dup\ aia s\ r\spund\ la `n -
treb\ri, e `nc\ un fel de exerci]iu pe
ca re `l practic\m [i e foarte impor-
tant pentru ei. Fiind nev\z\tori ascul -
ta rea e o metod\ de baz\ pentru `n -
v\ ]are”. Andrei `mi poveste[te c\,
pentru a-i ajuta s\ `n]eleag\ mai bine
ce gre[eli fac, `i `nregistreaz\ citind
[i apoi `i pune s\ se asculte singuri.

~nainte ca lec]ia s\ ia sf`r[it, pro-
fesorul le spune c\ s`nt liberi, pentru
c\ urmeaz\ s\ vizit\m [i alte s\li. Ast -
fel ajungem `n clasa de geografie,
unde a[teapt\ Ion Haciu, `nv\]\torul
`mbr\ cat `ntr-o c\ma[\ [i o pereche
de blugi care se a[az\ perfect pe el.
Pe o voce mieroas\, `mi prezint\ cu
m`ndrie locul s\u de munc\ cu h\r]i
`n relief [i cu inscrip]ii Braille, cu
un glob care „e din anii ’70”, a proa -
pe de-o seam\ cu [coala, [i un aparat
cu ecran sub care o camer\ video m\ -
re[te tex tul sau imaginea din manu-
al. Poate p\stra imaginea original\
sau s-o con trasteze f\c`nd ca literele
deja galben-neon s\ apar\ pe fundal
albastru-indigo. „~mi prinde foarte
bine la h\r]ile tematice, pe care le
am doar ̀ n manuale [i s`nt mici pentru
copii”, `mi spune Ion. „Mai avem
unul din \sta [i la igien\, s\-[i poat\
vedea co piii degetele c`nd vor s\-[i
taie un ghiile”, `l completeaz\ An drei
pu n`ndu-[i propria m`n\ sub ochiul
ca merei.

Practicarea cursurilor de „igie n\”
[i „gastro” a fost adus\ aici `n [coal\
datorit\ ini]iativei [i proiectelor rea -
li zate de voluntara Jennifer Brooks.
Ea a ajuns cu patru ani `n urm\ `n
Rom=nia, din propria ini]iativ\, prin
Corpul P\cii, organiza]ia care a fost
`nfiin]at\ `nc\ `n 1961 `n SUA „pen-
tru a promova pacea mondial\ [i pri-
etenia `ntre popoare”. Voluntara cu
p\rul lung, blond [i lucios l\sat pe spa -
te, mic\ de statur\ [i cu fa]a senin\
st\ de trei ani `n T`rgu Frumos. ~n
urm\ cu pu]in timp, contractul ei a
expirat [i va pleca `napoi, `n Flo ri da,
dar de data aceasta `mpreun\ cu An -

drei, care, revoltat [i dezam\git, `mi
spune c\ pleac\ pentru c\-i „ajunge,
nu mai a[tept, trebuie s\-mi v\d [i eu
de o via]\ normal\”. 

M`ini `n m`ini
Cele dou\ realiz\ri „copiii lui Je -

nnifer”, dup\ cum eviden]iaz\ An -
drei pronun]`nd ap\sat [i rar, s`nt
ceea ce las\ ei `n urma sa. Clasa de
„gastro” arat\ „exact ca o buc\ t\ rie”,
doar c\, l`ng\ fiecare m`ner e o ins -
crip ]ie cu litere mari [i `nc\ una tra -
du s\ `n Braille care men]ioneaz\ ce
con]ine `n sertarul dat. Iar tac`mu ri le,
prizele [i butoanele de la aragaz s`nt
`nsemnate cu o band\ adeziv\ de un
portocaliu-neon, cre`nd contrast pen -
tru cei care `nc\ mai au „resturi de
vedere”, cei care v\d m\car pu]in.
Acelea[i contraste s`nt folosite [i `n
sala de igien\, `n care miroase a hai ne
sp\late proasp\t. Aceste discipline `i
ajut\ pe copii s\ `nve]e s\ g\teasc\,
s\ se b\rbiereasc\, s\-[i fac\ mani chiu -
ra, s\ se tund\ [i s\ se coafeze. „Noi
vrem ca aceste cursuri de igien\ [i
de gastro s\ fie introduse obligatoriu
`n celelalte [ase [coli din ]ar\. Pro -
du sele pentru prepararea bucatelor
le primim de la un restaurant cu care
am `ncheiat un contract de sponso ri -
zare pentru cinci ani, iar pentru igi -
e n\ fiecare a adus ce a putut”, `mi
spune Andrei.

Jennifer poveste[te entuziasma t\,
gesticul`nd, c\ este „foarte important
s\-i `nve]i lucrurile care nou\ ni se par
obi[nuite, pentru c\ noi le-am `n v\ -
]at automat, cu ajutorul v\zului. Iar
`n cazul lor, trebuie s\ iei m`inele lor
`n m`inele tale [i, mi[care cu mi[ ca -
re, s\ le demonstrezi cum se cur\]\ un
cartof. Odat\, unul din elevi a f\cut
o pizza, iar c`nd aceasta era gata
mi-a spus bucuros «am reu[it!». Era
at`t de mirat c\ a f\cut ceva pentru
el, [i nu conteaz\ cum arat\ pizza
aia”. Iar `n acest timp, de undeva se
aude muzic\, la care femeia `mi zice
c\ „a sunat pentru recrea]ie” [i, pri -
vin du-mi fa]a mirat\, mai adaug\ „e
mai pl\cut s\ auzi o melodie, dec`t
un sunet enervant, nu?”, [i r`de.

„Din gre[eal\”
~ntr-un final, Andrei decide s\-

mi fac\ cuno[tin]\ cu clasa sa. Iar,
`ntre etaje, pe sc\ri, `mi poveste[te
cu o jum\tate de voce despre Cristi,
care e total nev\z\tor dar „foarte cu -
ra jos. Nu demult alerga prin curte [i
s-a izbit cu fa]a `ntr-o ]eav\, dar n-
are treab\, e bravo!”, `l laud\ An drei.
~n clas\ `l g\sim pe Cristi dormind
cu capul pe bra]ele a[ezate pe banc\.
Are 18 ani, e brunet, cu fruntea bom -
bat\ [i nasul lat. P\rin]ii s\i au fost

lipsi]i de drepturi asupra lui pentru
c\ `l schingiuiau; p`n\ [i urechile i-au
r\mas mutilate, fiind t\iate pe la mar -
gini, de parc\ ar fi mu[cate de vreo
boa l\. „Cristi, tu de ce bei mult\ ca fea
`nainte de somn [i dormi la ore?”, `l
`ntreab\ Andrei, iar b\iatul z`mbe[ te
timid bolmojind ceva somnoros.
C`nd este din nou ̀ ntrebat de ce doar -
me la ore, Cristi ridic\ capul [i ne
spune c\ e „din gre[eal\”, iar colegii
`mpreun\ cu Adina, care ]ine ore de
rom=n\ [i francez\ la [coal\, `ncep
s\ r`d\.

Fata e una din cele nou\ cadre di -
dactice din liceu care s`nt nev\z\ toa -
re. {coala general\ a f\cut-o aici, iar
dup\ ce a absolvit liceul din Cluj [i
Facultatea de Litere de la Univer -
si tatea din Suceava a revenit `n T`r -
gu Frumos, fiind deja c\s\torit\ [i
av`nd un copil. „Eram `n clasa a V-a
c`nd dasc\lul meu m-a `ntrebat dac\
nu vreau s\ devin [i eu profesoare de
matematic\, iar eu am r\spuns «nu,
vreau s\ m\ fac profesoar\ de fran -
ce z\»”, `mi zice femeia mic\ de sta -
tur\, rotunjoar\, cu p\rul scurt [i blond
[i cu un z`mbet mereu `ntins pe bu -
ze. So]ul ei este deja pensionat [i, spre
deosebire de Adina, mai are resturi
de vedere. Iar pe cei doi copii pe care
`i are acum, fata de 12 ani [i un b\iat
de trei, i-au crescut singuri, f\r\ aju-
tor. Ambii s`nt „m\mo[i”, r`de Adi -
na. Dar [i elevii de aici, din liceu,
s`nt la fel ata[a]i de ea, chiar dac\ p\ -
r\sesc la un moment dat holurile in -
stitu]iei. „Dac\ nu-i apropii, nu ob]ii
respect [i rezultate de la ei. Ei caut\
afec]iune, ei caut\ ceea ce le lipse[ te”.

Ajung `n cabinetul directorului,
ca s\-mi iau r\mas bun. La mas\ g\ -
sesc un t`n\r care explic\ `n scris de
ce a `nc\lcat una dintre regulile [co -
lii. Nu vrea s\-mi spun\ ce a f\cut,
privindu-m\ cu ochi mari [i c\prui
`n timp ce `n[iruia pe foaie cu pixul
litere rotunde [i toate de aceea[i m\ -
ri me, de parc\ ar fi printate cu vreun
font care imit\ scrisul de m`n\. ~mi
spune c\ anul acesta termin\ [coala
[i c\ vrea `n primul r`nd s\ treac\ de
BAC. Apoi, t`n\rul vrea s\ urmeze
facultatea de geografie „pentru c\
domnul profesor `i `nspir\”, m\ l\ -
mu re[te Jennifer. Iar, `n liceul din
T`rgu Frumos, bacalaureatul este
un examen special. ~n diminea]a aces -
tuia, liceul prime[te testele, profesorii
le traduc `n Braille, iar copiii scriu
cu ajutorul ma[inilor speciale din s\li.
~n comisia de verificare este delegat
un dasc\l din [coal\ care traduce mai
apoi foile g\urite `n litere. Foile g\ -
u rite de suflete care vad culorile alt-
fel, pip\indu-le, adulmec`nd, auzind
sau gust`nd din ele.

Daniela VORTOLOMEI
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Dasc\lii celor patru sim]uri

REPORTAJ

Cristi, `n hanoracul gri, dojenit de Andrei 
c\ a adormit  cu capul pe banc\

� Andrei D\nil\ a lucrat doar la acea [coal\ de c`nd
s-a decis s\ devin\ profesor � p\rin]ii lui Cristi au fost
lipsi]i de drepturi asupra lui pentru c\ `l schingiuiau

Copiii care v\d cu buricee llee   ddeeggeettee lloorr
Liceul „Moldova” din

T`rgu Frumos are
elevi la fel de iste]i ca
toate celelalte licee din
]ar\. Doar c\ ace[tia
s`nt mai speciali, ei
scriu g\urind foile `n
coduri `n]elese doar de
m`inile celor ce au
`nv\]at alfabetul Braille
[i care citesc c\r]i
ascult`ndu-le. Pe copiii
ce [i-au pierdut vede -
rea profesorii `i ]in
mereu de m`n\ ca,
dup\ ani, s\-i lase s\
mearg\ singuri,
duc`nd `n port [i `n
g`nd ceea ce au
`nv\]at de la dasc\lii
lor. La T`rgu Frumos
copiii studiaz\, se
relaxeaz\ [i `nva]\
cum s\ perceap\
lumea care-i `ncon-
joar\ dar pe care `ns\
n-au v\zut-o nicio-
dat\.

Ma[inile de scris speciale a[teapt\ s\ g\ureasc\ foi



Pe sunete zbuciumate

12 ACTUALITATEA CULTURAL|

Dup\ ce acum dou\ s\pt\m`ni
noul pre[edinte al Consiliului Na -
]io nal al Audiovizualului, Laura
Geor gescu a retras licen]a OTV `n
aceea[i zi `n care a fost numit\, a -
ceasta a lansat o zi mai t`rziu pe ti ]ia
„Interesul public mai presus de gus -
tul public”. Venit\ ca ur ma re a scan -
dalurilor [i derapajelor din ultima
vreme ce au inundat televizoarele,
prin intermediul peti]iei CNA-ul spe -
r\ s\ str`ng\ destule semn\turi pen-
tru a evalua dac\ s`nt nevoie de ni[ te
`mbun\t\]iri aduse legisla]iei audio -
vizualului. Astfel, ace[tia sper\ s\
se definesc\ mai clar no]iunea de
interes public `n progra mele de te -
le viziune [i de radio. ~n textul aces-
teia se eviden]iaz\ c\ „ri posta” ar
trebui s\ vin\ at`t de la CNA, c`t [i
de la public, [i c\ „am v\zut `n mor-
m`nt\ri `n direct, mo men te `n [e l\ toa -
re `n emisiunile de divertisment, `n
dezbateri politice sau pe teme spor ti -
ve. Moartea unei personalit\]i publi -
ce pare a fi mo mentul cel mai r`v nit
al unei televiziuni, iar cazurile
recente, cum ar fi cel al lui Adrian
P\unescu, al lui {erban Ionescu sau
al lui Ser giu Nicolaescu confirm\ a -
cest trist [i nefiresc adev\r”.

Miercurea trecut\ a ap\rut [i un
spot de promovare al peti]iei, asta
dup\ ce, cu dou\ zile `n urm\, Mo -
ni ca Tatoiu `[i exprimase sprijinul
public pentru aceast\ campa nie. ~na -
intea ei, demersului i s-au al\ turat
mai multe vedete [i jurnali[ti precum
Victor Rebengiuc, Benone Nea goe,
Virgil Ian]u, Vlad En\chescu sau
Emil Gr\dines cu. Acesta din urm\
a declarat c\ „m-am s\turat de [tiri
[i de emisiuni de doi lei, de fufe, de
gigibecaliali spunec\, de filme pen-
tru psiho pa]i. Vreau s\-i cunosc pe
olimpicii de matematic\ sau pe lu -
cr\  to rul SMURD care salveaz\ vie]i
zilnic. Vreau s\ re`ncep s\ m\ uit la te -
levizor. Cu feti]a mea, dac\ se poa te”.

De[i pare o ini]iativ\ nobil\, s`nt
[i persoane c\ruia i se opun, cum ar
fi Dan Negru, care cataloghea z\ pro -
punerea ca fiind „ipocrit\ [i po pu -
lis t\”. Acesta e de p\rere c\ pro-
gramele „curate” trebuie s\ le bat\ pe
cele „murdare”, f\r\ interven]ii „dic -
tatoriale”. ~n cazul colegului s\u de
la Antena, Mircea Badea, reac ]ia
este [i mai resping\toare, de cla r`nd
`ntr-una din emisiunile sale c\ CNA-ul
este inamicul s\u, [i c\ rolul s\u este
unul de cenzur\. „Mar[! cum s\ sem-
nez eu vreodat\ o peti]ie a CNA-ului,
indiferent c\ ea este `nvelit\ `ntr-un
staniol. Eu mai dau la o parte stani -
olul [i v\d rahatul”, a spus modera-
torul `n timp ce glumea pe seama
celor 2400 de semnatari, care „abia
mi[c\ acul de rating”. Nimeni nu [tie
dac\ peti]ia `[i va `ndeplini obiec-
tivul sau nu, `ns\ ieri adunase deja
6200 de semn\turi, cu siguran]\ mai
multe suflete dec`t a reu[it Mircea
Badea sau Antena 3 s\ adune `n
Pia]a Universit\]ii acum c`teva
luni c`nd au `ncercat s\-l suspende
pe B\sescu.

Iulian B~RZOI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII
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De pere]ii s\lii Luceaf\rului sune-
tul se izbe[te violent. Toate instrumen -
tele orchestrei pornesc simultan, fieca -
re gr\ind ̀ n limba sa, pe ̀ n]elesul nim\ -
nui. ~ns\ apoi, gata acordate, `ncep s\
`nmoaie sunetele [i s\ le plimbe de-a
lungul [irii spin\rii tuturor oamenilor
din sal\ p`n\ le ajung `n palmele ]inu -
te `n poale, care se ridic\ automat [i `n -
cep s\ aplaude. C\runt, cu un pas ]an -
]o[, f\c`ndu-[i cu greu loc printre instru -
mentele `ngr\d\mite, Alain Pâris urc\
pe podiumul dirijorului. Purtat de apla -
uzele din sal\ se ̀ ntoarce dintr-o mi[ca -
re cu fa]a spre orchestr\ care `ncepe s\
c`nte aproape mecanic. Alain Pâris `n -
chide ochii.

Orchestra
Viorile se t`nguiesc alene p`n\ c`nd,

sub bagheta dirijorului, prind via]\. Dar
`nc\ par adormite, muzica e de o len -
toare care `]i `nmoaie genunchii pe ne -
sim]ite, `ns\ Pâris nu le las\. Le `ndea -
mn\, le `mpinge, `[i arunc\ bagheta `n
toate direc]iile p`n\ c`nd toate instru-
mentele din sal\ `ncep s\ c`nte la uni-
son. Treptat, ca un ocean st`rnit de o
furtun\ n\prasnic\, violoncelele se an -
coreaz\ de podea cu ]\ru[ii lor de me -
tal, coardele vioarelor trosnesc [i clari -
ne tele ]iuie `ndelung. Valuri peste valu -
ri, pl`nsetul instrumentelor se-mpr\[tie,
ca un metronom. Iar, dup\ un timp,
pare c\ a fost dintotdeauna acolo. ~l

recuno[ti dup\ pulsul oamenilor din
sal\, care tresar ritmic cu fiecare b\ta -
ie de tob\ [i zv`cnesc `mpreun\ cu arti[ -
tii care ciupesc ̀ ncrunta]i coardele ne -
`mbl`nzite. Iar acestea, m`nuite ferm,
se contorsioneaz\, se zbucium\, gem
[i apoi se-ndoaie. Muzica pare c\ se lup -
t\ s\ poat\ ie[i din ele. ~ns\ c`nd s`nt
`nfr`nte, predarea lor sun\ ca apogeul
furtunii: melodios dar aprig, ̀ nsp\i m`n -
t\tor dar m\re], tumultuos dar lini[titor.

~ns\ furtuna pare c\ se potole[te,
iar `n sal\ plute[te o acalmie, ]inut\ ar -
tificial `n via]\ de-un sunet prelung de
clarinet care rezoneaz\ printre gru pu -
rile de vioar\. Deodat\, tempoul cre[te,
Alain Pâris se ridic\ pe v`rfuri [i, ca
posedat de ritmul instrumente lor, ̀ nce -
pe s\-[i arcuiasc\ bra]ele din ce `n ce mai
repede [i aproape se ghemu ie[te la po -
dea. ~i caut\ pe to]i arti[tii din priviri,
dar nimeni nu-[i ridic\ ochii din par-
titura din fa]\. La fel de `ncrun ta]i ca la
`nceput, biciuesc coardele me to dic. Diri -
jorul str`nge toate viorile din st`nga sce -
nei `n pumnul s\u [i le elibe reaz\ abia
dup\ un solo de clarinet, iar, pentru a i
se `mpotrivi, arcu[urile se ridic\ ̀ n aer
de parc\ ar arbora steaguri [i coardele
`ncep s\ plesneasc\ sub ciu piturile in -
stru mentali[tilor. Dirijorul opre[te, apoi,
viorile, ca dup\ un preludiu `ndelung.
Alain Pâris z`mbe[te.

Trompeta
S-a golit pe jum\tate scena c`nd a

intrat trompetistul Sergiu C=rstea. In -
strumentele de suflat s-au retras iar vi -
orile s-au str`ns aproape de violoncele,

l\s`nd un loc de onoare contrabasului.
Iar b\rbatul care se-ascunde `n spate -
le trompetei sale dar cot la cot cu diri -
jorul, trop\ie de emo]ie. ~n jur, pe-un
tem po lent, orchestra ̀ ncepe s\-i fac\ in -
troducerea. Cârstea fream\t\, `[i dez -
miard\ absent instrumentul tremurat
din m`n\, `i dezmor]e[te butoanele [i
`l umeze[te la fiecare zece secunde.
Studiaz\ partitura, ̀ nchide ochii, de par -
c\ ar memora-o [i degetele `i joac\ din
nou pe butoane ca pe-o claviatur\. ~n
m` na sa, trompetei `i cresc corzi, iar
dup\ ce [i le taie singur\ se trans-
form\ pe r`nd `n pian, oboi sau clar-
inet. Dar c`nd artistul a `nceput s\
c`nte, orchestra a amu]it. Suna ascu]it,
fiecare nota um plea sala [i se prelungea
apoi, `nde lung, ca un ecou. 

De pe poleiala argintie a trompe -
tei, luminile reflectoarelor ajungeau `n
mici fr`nturi `n ochii spectatorilor din
primele r`nduri, care-l auzeau pe Ser giu
C=rstea cum `[i umfla pieptul dup\
fiecare pagin\ de partitur\ dat\. Din
ce `n ce mai repede, de data aceasta cu
o trompet\ mic\, aurie, artistul d\ via]\
orchestrei. Ritmul devine infernal, vio -
rile par c\ r\m`n `n urm\, trompeta e
singurul lucru care se mai aude din-
spre scen\, Pâris biciuie[te aerul cu ba -
gheta, se coco[eaz\, iar C=rstea se ap -
lea c\ triumfal. „Bravo!”, strig\ acesta.
Sala exult\, solistul [i el, broboanele
de transpira]ie ajung`ndu-i p`n\ pe bu -
ze, `i str`nge m`na concertmaistrului
de-l face s\-[i scape, aproape, vioara. Din
sal\ se aude, sacadat, c`te un „Bravo”
cu iz francez. Alâin Paris se-ncrunt\.

N\pasta 
~mpreun\ cu dirijorul, to]i mem-

brii orchestrei, ̀ n efectiv complet de da -
ta aceasta, sosesc `ncrunta]i din spa -
tele cortinelor, dup\ pauz\. Purta]i de
apla uze zgomotoase, peste privirile lor
pare c\ s-a a[ternut un nor tuciuriu. T` -
n\ ra din fa]a scenei, cu c`teva scaune
`n spatele concertmaistrului, se agit\
tremur`nd\ [i `[i `ndeas\ cu at`ta pute -
re vioara sub b\rbie `nc`t uit\ s\-[i pu -
n\ ap\r\toarea [i se love[te. 

Alain Pâris `[i mi[c\ bagheta ca un
magician, iar din incanta]iile sale or -
chestra porne[te n\valnic. S-a termi-
nat cu preludiul viorilor. S-a terminat cu
dansul lin al violoncelelor sau cu ciu -
piturile de coard\. Lemnul instrumen -
telor p`r`ie `n contact cu arcu[ul care
le love[te repetat `n timp ce alunec\ pe
corzi. Din spate, fagotul devine vocea
principal\ [i sunetul s\u e mai p\trun -
z\tor dec`t cel al hornului unui vapor
plec`nd dintr-un port. Spectatorilor le
tremur\ picioarele pe ritmul notelor gra -
ve, iar, `n mijlocul s\lii, o b\tr`n\ `nce -
pe, `ncet, s\ pl`ng\. Viorile ajung s\ c`n -
te de unele singure. Orchestra, ca un ̀ n -
treg, transpir\ note din fiecare mi[ca re
iar, `n mijlocul ei, Alain Pâris se mi[c\
precum un taifun. Violent, contrabasul
r\sun\ dintr-un col] al scenei, iar dup\
el, ca o hait\ de lupi spre lun\, violon ce -
lele `ncep s\ urle. Podeaua se urduc\.
Dirijorului ̀ i alunec\ partitura pe podea.
Nu se opre[te. Violoni[tii `ncep [i ei s\
hurduce scaunele. Mai cade o partitu -
r\, `n spate. Toba plesne[te. Harpa c`n -
t\ at`t de sus ̀ nc`t sc`r]ie inclusiv timpa -
nul. Cu degetul la buze, dirijorul opre[ te
alaiul `ntr-o secund\. Alain Pâris se
`nclin\ `n fa]a s\lii.

C\t\lin HOPULELE

Vineri sear\, `n sala
Teatrului pentru Copii

[i Tineret „Luceaf\rul” din
Ia[i, dirijorul Alain Pâris a
mimat un r\zboi al instru-
mentelor. C`nd calm\,
c`nd agitat\, c`nd boem\,
c`nd plat\, sub bagheta
dirijorului francez,
orchestra Filarmonicii din
Ia[i a interpretat frag-
mente din operele com-
pozitorilor Charles
Gounod, Johann Neruda,
Gabriel Fauré [i Paul
Dukas. Ca `ntr-un dans lin
de societate, vio rile, vio-
loncelele [i contraba[ii [i-
au `mp\r]it `n mod egal
sunetele, mu]ind cu toate
doar la solo-ul trompetis-
tul Sorin Cârstea.

Taifunul viorilor 
`ndrumate din Fran]a

� CNA a lansat o peti]ie
pentru „purificarea”
spa]iului public

� diri jorul str`nge toate
intrumentele din st`nga
sce nei `n pumnul s\u [i le
elibe reaz\ abia dup\ un
solo de clarinet � valuri
peste valu ri, pl`nsetul
instrumentelor se-mpr\[tie

Sorin Cârstea al\turi de dirijorul Alain Pâris

La patru ani dup\ ce a fost nu -
mit\ secretar de stat, Hillary Clinton
i-a ̀ nm`nat pre[edintelui Statelor Uni -
te, Barack Obama scrisoarea de demi -
sie prin care [i-a `ncheiat oficial man -
datul. Vineri, pe 1 februarie, dup\ o
carier\ politic\ de peste 30 de ani,

Hillary Clinton a ap\rut ̀ n fa]a ame -
ricanilor drept „o figur\ a eforturilor
diplomatice ale na]iunii, `n 112 ]\ri
din lume. Pe durata mandatului s\u,
Clinton a d\r`mat barierele na]ionale
[i interna]ionale” (abcnews.go.com,
vineri, 1 februarie).

~n timpul manifest\rilor de oma -
giere a fost adus `n discu]ie [i aten-
tatul de la Ambasada Statelor Unite
din ora[ul libian Benghazi, petrecut
`n septembrie, anul trecut. La o lun\
dup\ atac, secretarul de stat a luat
asupra sa vina pentru e[ecul `n asigu -
rarea securit\]ii. E[ec `n urma c\ruia
au fost uci[i patru americani, dintre
care [i ambasadorul Cristopher Ste -
vens. Determinarea lui Hillary Clin  -
ton de a ac]iona `n binele societ\]ii

nu s-a concretizat numai asupra rela -
]iilor politice dintre state. Ci [i asu -
pra promov\rii drepturilor femeilor
[i a minorit\]ilor din lume, aceasta lup -
t`nd pentru men]inerea p\cii `ntre
palestinieni [i israelieni [i pentru
descurajarea Iranului `n ob]inerea [i
folosirea armelor nucleare. Cuvin te le
rostite de oficialit\]ile americane pe
durata ceremoniei de `ncheiere a man -
datului s-au cl\dit `ntocmai pe baza
activit\]ii `n slujba serviciilor publi -
ce a fostului secretar de stat.

Despre cei patru ani petrecu]i `n
fruntea diploma]iei Statelor Unite,
Hillary Clinton a amintit, ca o relu-
are a laudelor primite „c\ [i-a adus
con tribu]ia la retragerile din Irak [i
în cur`nd din Afganistan, elimin\rii

lui Bin Laden, interven]iei în Libia,
sus]inerii Prim\verii arabe, izol\rii Co -
reei de Nord [i a Iranului, reechili-
br\rii cu Asia [i apropierii rela]ilor
cu Europa, America latin\ [i Africa”
(mediafax.ro, s`mb\t\, 2 februarie).
Cel de-al 67-lea secretar de stat a
afirmat c\ „tr\im vremuri dificile [i
periculoase” (huffingtonpost.com,
vineri, 1 februarie), men]ion`nd aten-
ta tul sinuciga[ care a avut loc vineri,
la Ambasada Statelor Unite din An -
kara, Turcia, `n aceea[i zi `n care [i-
a prezentat demisia.

La fel cum ̀ n 2000 [i-a l\sat sem -
n\tura pe o fil\ a istoriei americane
ca prima so]ie de pre[edinte aleas\ `n
Senatul Statelor Unite. Treispreze -
ce ani mai t`rziu avea s\ umple pagi-
ni cu peste cele o sut\ de c\l\torii `n
jurul lumii prin care [i-a f\cut cunos -
cute principiile. At`t diplomatice, c`t
[i morale.

C\t\lina DOBROVICEANU

68 de jur\minte re`nnoite
� Hillary Clinton a demisionat din fruntea diploma]iei
Statelor Unite ale Americii
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Cum s\ p\c\le[ti dreptatea

S-o spunem de la bun început: în
pri vin]a procesului pre[edintelui fon -
da tor al PC nu este [i nu are cum s\ fie
vorba de imunitate, de[i domnul Voi -
cu lescu a în cercat s\ se eroizeze anun -
]`nd c\ do re[ te s\ fie judecat ca orice
cet\]ean. Par la men tarul este protejat
de imunitate în cazul perchezi]iei [i ares -
t\rii sau pentru exprimarea opiniilor sale
în Parla ment; în nici un caz nu este
protejat de in stan ]\, iar procesul dom-
nului Voicu les cu ajun sese deja în pro-
nun]are la ÎCCJ, deci imunitatea nu mai
juca nici un rol. Ceea ce încerca s\ spu -
n\ domnul Voiculescu la postul propriu
de televiziune, sc\ldat de privirile ado-
ratoare ale ordonan]ei sale Mihai Gâ -
dea, este c\ dore[te s\ profite de c\ile
de atac de care poate beneficia prin re -
venirea dosarului la Tribunalul Bucu -
re[ti: îl poate tergiversa prin obiec]iile
avoca]ilor, apoi poate declara recurs la
Curtea de Apel dac\ nu-i convine sen -
tin]a [i astfel poate ajunge la termenul
de prescriere a faptelor stabilit în 2014.
Iat\ de ce termenul de impunitate mi

se pare mult mai potrivit pentru a carac -
teriza situa]ia lui Dan Voiculescu, per-
sonaj ce se dovede[te înc\ odat\ un mare
profitor al tranzi]iei, ap\rat în mod apo -
teotic de toate porti]ele de sc\pare din
legisla]ia noastr\ incomplet\, croit\ par -
c\ înadins pentru protejarea marilor co -
rup]i. În actuala formul\ parlamentar\
nici nu cred c\ ne mai putem g`ndi la o
corectare a acestei legisla]ii, indiferent
ce ar scrie în raportul MCV. 

O întrebare logic\ ar fi de ce a mai
candidat Dan Voiculescu la Senat în
decembrie dac\ se temea de Înalta Cur -
te de Casa]ie [i Justi]ie (~CCJ)? Ju-
dec`nd dup\ declara]iile sale f\cute ime-
diat dup\ alegeri, putem suspecta c\ spe-
ra s\ declan[eze o nou\ procedur\ de
suspendare a pre[edintelui, conco mi -
tent cu un cutremur în justi]ie pro vocat
de mi nis trul Mona Pivniceru. Ce-i drept,
cu tremurul în justi]ie este pe cale s\ se
pro duc\ la interven]ia doamnei minis -
tru [i printr-o combina]ie de miopie,
orgolii [i tic\lo[ie din interiorul castei
magistra]ilor – dispu[i se pare s\
arunce c o pilul odat\ cu apa din sc\l d\ -
toare. Cum îns\ interven]ia UE [i a SUA
a fost energic\ [i s-a concretizat în pe -
ni bilul acord de coabitare dintre pre-

mier [i pre [edinte, suspendarea nu a mai
avut loc la termenul sperat, iar ÎCCJ a
reprogramat dosarul lui Dan Voi cu -
lescu pentru 31 ianuarie. 

De altfel Dan Voiculescu se scu-
fundase în penibil imediat dup\ ale geri,
c`nd a refuzat ini]ial s\ depun\ ju r\ m`n-
tul ca senator. Probabil încerca s\ c`[ ti -
ge timp pentru a-[i adapta strategia du-
p\ ce [i-a dat seama c\ suspendarea pre -
[edintelui nu va fi u[or de realizat.

Mai grav îns\ dec`t penibilul si tu a -
]iei unui senator al României este fap -
tul c\ opinia public\ nu este deloc afec -
tat\ de tertipurile lui Felix. Dar de ce
s\ ne mir\m, c`nd, în pofida plagiatului
dovedit al premierului Victor Ponta [i
a manevrelor scandaloase ale ministe ru -
lui educa]iei menite a-l mu[amaliza, elec -
toratul l-a confirmat pe marele plagia-
tor în func]ia de premier? Din p\cate
vorbim prea pu]in despre responsabili -
tatea electoratului, de[i ea se afl\ la
originea tuturor celor ce ni se înt`mpl\
în spa]iul public, bune (mai pu]ine) [i
rele (mai multe). Firesc ar fi ca ale g\ -
torii din Sectorul 4 al Capitalei, care
l-au votat cu entuziasm pe Dan Voi cu -
les cu, de[i problemele sale în justi]ie
erau binecunoscute [i de[i el demisio -
na se deja odat\ din Senat pentru a sc\ -
pa de verdictul ÎCCJ, s\ se simt\ ru -
[ina]i pentru alegerea lor neg`ndit\. Ru -
[inea nu este numai a alesului, ci [i a
aleg\torilor. Nu po]i pretinde statul de
drept c`nd trimi]i în Parlament unul
din groparii s\i.

Un asemenea comportament al
electoratului – larg r\sp`ndit, dup\ cum

am v\zut la 9 decembrie – ne do ve de[ te
c\ nu au gre[it cei ce, cu ironie amar\,
au definit democra]ia ca pe un sistem
care ne garanteaz\ c\ nu vom fi nicio-
dat\ guverna]i de oameni mai buni de -
c`t noi. În concluzie, at`ta vreme c`t ma -
joritatea românilor va accepta s\-i fie
sp\la]i creierii de Antene [i alte tele-
viziuni similare, c`t nu va exista un par -
tid de opozi]ie viabil [i credibil (PDL

nu mai este credibil, din p\cate), iar
societatea civil\ va fi inert\, divizat\ [i
obosit\, Dan Voiculescu [i to]i cei ase -
menea lui se vor bucura de impunitate.
Nu este o declara]ie de neputin]\ [i ca -
pi tulare, ci un îndemn la luciditate [i ac -
]iune. {i cui i s-ar putea adresa un ase -
menea îndemn cu mai mult folos dec`t
cititorilor Opiniei vechi?

� încerca s\ c`[ ti ge timp pentru a-[i adapta strategia
du p\ ce [i-a dat seama c\ suspendarea pre [edintelui
nu va fi u[or de realizat

Impunitatea lui 
Dan Voiculescu

Este greu de imaginat
c`t de multe lucruri

poate s\ ia de bune elec -
toratul. Pentru a do ua
oar\, parlamentarul-pa -
tron de trust Dan Voi cu -
les cu pleac\ din Senat
f\ c`ndu-[i gestul s\ par\
unul de sacrificiu. {i, pur-
tat de undele televizoa re -
lor, aproape c\ a reu[it.
Nu conteaz\ raportul Co -
misiei Eu ro pene care cri -
ti c\ rela]ia presiunile veni -
te dinspre televiziuni spre
instan]ele de judecat\.
Nici felul `n care t\ v\ le[ -
te demersul instan]elor.
Conteaz\ c\, `n ochii po -
porului, justi]ia triumf\.

Cum era aia, p`n\ la proba contrarie?

Evenimentul zilei public\, din
surse confiden]iale, un schimb de re -
plici interesante de la cea mai re cen t\
întrunire a conducerii USL, la care a
participat [i Dan Voiculescu: „Ce mai
face]i, domnule profesor?”, i s-ar fi
adresat Liviu Dragnea. „Prost. V-am
f\cut pe to]i mari [i acum eu achit no -
ta de plat\”, ar fi sunat replica lui Voi -
culescu. C\ st\p`nul trustului Intact
[i înv`rtitorul în oala mare a USL nu se
simte prea bine, este evident: polca
pe furate cu prima demisie din Par -
la ment, urmat\ de un nou mandat de
senator ob]inut prin re-educarea elec -
toratului la [coala de corec]ie Ante na
3, apoi am`narea depunerii jur\m`n tu -
lui [i, imediat dup\ preluarea fotoliu -
lui de senator, renun]area la el prin tr-
o nou\ demisie, toate semnalaz\ un
diagnostic grav, cu mai multe boli
cronice, unele poten]ial fatale.

Doctorul-democra]ie zice c\ cea
mai grav\ dintre bolile care îl fac pe
turn\torul Felix s\ aib\ frisoane este
frica, în diverse grade. Mai înt`i tea ma
de a nu pierde din privilegii [i putere,
ob]inute pe trei c\i mi[ele[ti: bani,
po litic\ [i presa vasal\. Firul care le
împlete[te este apartenen]a numitu-
lui Felix la sistemul securist al reg i -
mului comunist, de unde [i averea sa
fabuloas\, exerci]iul turn\toriei [i al
tr\ d\rii, experien]a siluirii con[tii n ]e -
lor. Acest ultim aspect se ilustreaz\
în felul cum Antenele [i publica]iile
trustului Intact s-au transformat în
simple instrumente de constr`ngere
po litic\ [i rapt economic, prin [anta-

jarea partenerilor politici [i diaboli -
za rea adversarilor, prin tocarea com-
petitorilor din pia]\ [i prin alte fapte
de arme la care au pus botul jurna li[ti
ce p\reau, în trecut, onorabili. Ra por -
tul din ianuarie privind Mecanismul
de Cooperare [i Verificare aminte[ te
c\ se exercit\ „presiuni nejustificate
[i... acte de intimidare de c\tre mij -
loa cele de informare în mas\ asupra
sistemului judiciar [i a institu]iilor
im plicate în combaterea corup]iei”.
Aluziei transparente la trustul Intact
care a orchestrat campanii f\r\ sf`r[it
împotriva unor magistra]i deci[i s\ î[i
respecte statutul de înf\ptuitori ai
justi]iei, i s-a r\spuns cu dou\ reac]ii
stupide în mod egal: premierul Ponta
a transmis o scrisoare cotidianului
Evenimentul zilei suger`nd c\ des pre
el e vorba în MCV, iar Gâdea a pri mit
comand\ [i a executat un nou lin[aj
mediatic la adresa unor jurnali[ti [i
li deri de opinie ca Ion Cristoiu, Dan
Tapalag\, Monica Macovei [i al]ii,
dintre care nu putea lipsi pre[e din te -
le statului.  

Mai exist\ apoi [i teama de a pier -
de influen]a, de a vedea cum gu du r\ii
din jur nu-i mai [optesc mieros în ure -
chea exersat\ „Dom Profesooor”, gata
s\ îi indeplineasc\ toate dorin]ele, cum
ar fi aceea de a candida din nou pentru
locul de senator abandonat în benefi-
ciul dosarului din justi]ie, dorin]\ c\ -
re ia tocmai i-a dat glas camaradul Crin.
Îns\ co[marul care îl face pe Dan
Voiculescu-Felix s\ nu doarm\ noap -
tea este o cu[c\ mare, dotat\ cu gratii
solide. Frica de justi]ie, de a fi silit s\
dea înapoi ce a luat de la stat prin
[mecherii politico-financiare, spai ma
de a-[i pierde libertatea, de a fi luat cu
c\tu[e [i aruncat în spatele gratiilor,
ei, \sta chiar e un vis de groaz\! [i
dac\ n-ar fi cazul Adrian N\stase,
ar r\m`ne un simplu co[mar. Dar a[a...

O cu[c\ pentru 
motanul Felix

Rodica CULCER

� vorbim prea pu]in
despre responsabilitatea
electoratului, de[i ea se
afl\ la originea eveni-
mentelor spa]iului public

Dan Voiculescu a iritat toat\ su -
fla rea jurnalistic\ [i cet\]eneasc\ (cu
excep]ia unora dintre ziari[tii prie teni)
cu o mi[care foarte simpl\: trebuie s-o
mai lungesc cu justi]ia, cu un verdict
posibil periculos, a[a c\ fac orice, îmi
dau demisia din Parlament, de exem -
plu, mut iar procesul la Tribunalul Bu -
cure[ti [i încerc s\ m\ apropii de ter-
menul prescrierii. Sup\rarea a venit
din formularea „m\ pun la dispozi]ia
justi]iei” folosit\ în momentul de mi -
si ei. Senatorul pretindea c\ face un
gest curajos, executînd de fapt un gest
de eschiv\. Pe mine m-a l\sat rece. In -
dign\rile etice de acest tip [i-au ar\tat
limitele de mult. Ce mare surpriz\ o
fi s\ vezi un tip cu bani [i o armat\ de
avoca]i f\cînd tot posibilul s\ scape.
Ce mare surpriz\ o fi s\-i vezi folo -
sind televiziuni sau Parlament pentru
fente [i mai eficiente?

Voiculescu a mai fost indirect pe
agenda public\ [i dup\ raportul pen-

tru justi]ie (to]i folosesc abrevierea
MCV) al Comisiei Europene care
f\cea ni[te referiri clare la intimida rea
justi]iei prin televiziuni. Toat\ lumea
a dedus c\ e vorba de Antenele lui Voi -
culescu, premierul a amintit c\ sînt [i
televiziuni ale fostei puteri care fac
acela[i lucru. {i media între cele dou\
atitudini ar fi urm\toarea: singura in -
ven ]ie anti-Voiculescu a fost clona rea
re]etei Voiculescu. Are Voiculescu An -
tena 3, p\i atunci aripa PDL-B\ ses cu
au inventat imediat B1, Na[ul, cîteva
siteuri, plus postul public prin Rodi ca
Culcer. Atîta s-a putut. Ba chiar a mai
trimis [i ANAF peste cîteva institu]ii
de pres\ neprietene. RTV e tot timpul
v\zut ca goarn\ PSD (filiera Sebas ti an
Ghi]\ – Victor Ponta), de[i, sincer, în
ultima vreme nu v\d decît o etap\ ta -
bloidal\ pentru captarea audien]ei [i
prea pu]in\ politic\ de vreun fel.

Folosirea unei televiziuni pentru
propulsarea unui partid care n-ar avea
niciodat\ [anse singur la alegeri cre -
ea z\ iar\[i o situa]ie interesant\. Par -
ti dul Conservator e practic un partid
de lobby, e interesant de urm\rit ca li nie
de business. Interesul pentru agricul-
tur\ acum spune multe – practic se

încearc\ o deschidere a pie]ei pericu-
loas\ [i o eventual\ comasare f\r\ pic
de grij\ social\ pentru cei care vor r\ -
mîne f\r\ ultima resurs\ de su pra vie -
]u ire. Voiculescu e din acest punct de
vedere la fel de „femeist” [i de neo li -
be ral ca Traian B\sescu. 

Dan Diconescu a f\cut un partid
dintr-o televiziune [i a ob]inut rezul-
tate extraordinare la ultimele alegeri.
Nu e un exemplu, normal, dar e un in -
diciu c\ discut\m cu dubl\ m\sur\. Voi -
culescu a reu[it s\ fac\ lobby [i s\
aib\ [i audien]\ enorm\. Diaconescu
a f\cut doar audien]\. Amîndoi osci lînd
la limitele legii audiovizualului. Voi -
cu lescu e la putere, Diaconescu e doar
mic copil r\mas [i f\r\ TV. Re]e ta n-a
fost mult diferit\.

Traian B\sescu [i-a însu[it imediat
raportul comisiei spunînd c\ e nevoie
de un soi de cod etic [i de o înt\rire
CNA. Dar exact aici este marea între-
bare. Dac\ tot a fost atît de preocupat
de cur\]enia presei în ultimul deceniu,
cum se face c\ CNA a ajuns una din-
tre cele mai ridicole institu]ii prin inu -
tilitate. Cum se face c\ Voiculescu-
cel-r\u a evoluat f\r\ stresul echili-
brului, f\r\ s\-i fie team\ de posibile
repercusiuni venite din partea „victi -
me lor” lin[ate. Aici e cheia. Mul]i îl
ur\sc pe Voiculescu, dar [i mai mul]i
execut\ sau aspir\ s\-i pun\ în apli-
care aceea[i re]et\.

Dilema Voiculescu
� ce mare surpriz\ o fi s\
vezi un tip cu bani [i o
armat\ de avoca]i f\cînd
tot posibilul s\ scape?

Costi ROGOZANU

Goana lui Felix prin tribunnaallee ..   EEppii ssoodduull   22

Brîndu[a ARMANCA

� toate semnalaz\ un
diagnostic grav, cu mai
multe boli cronice, unele
poten]ial fatale

NNuu  tt rraaggee,,   mm\\  pprreeddaauu!!
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OPINIA DE LA CENTRU

„Treze[te-te, fraiere. Nu dormi cu
ca pul pe mas\ cît sînt eu aici, ai în ]e -
les?”

Ridic cu greu privirea, izbit fiind de
o sticla goal\ din plastic. Nu disting cine
a aruncat-o, nici m\car nu-mi amin tesc
unde sînt. Iau sticla [i o trimit în zbor
spre cel\lalt cap\t al mesei.

„Las\-m\, s\ dorm,” zic. Apoi îmi
a[ez urechea înapoi pe bra]ul stîng.

„Cu cine vorbe[ti, m\, tu?,” aud ca
prin vis.

„Cu tine, dobitocule,” r\spund f\ -
r\ ca m\car s\ deschid ochii.

Dintr-o dat\, simt c\ cineva m\ tra -
ge tare de umeri. E prietenul meu re ve -
nit de la baie.

„Ce faci, ai înnebunit? Tu [tii ci ne
e \sta?”

„Habar n-am”, r\spund zîmbind,
dar prietenul meu nu pare s\ guste
veselia mea. 

„Hai s\ mergem de aici, \sta te o -
moa r\, hai în alt\ parte…”

„Mor cu el de g`t,” m\ dau eu
rotund..

„E[ti beat. Hai de aici.”

M\ ridic greu de tot, îmi simt gu ra
amar\ [i uscat\, pleoapele mi-s a proa-
pe lipite. Prietenul m\ trage dup\ el, e
într-adev\r îngrijorat [i m\ mir, de obi -
cei nu fuge de b\taie. Mai aud doar
un „Unde pleci, ]\rane?”, dar nu apuc s\
m\ întorc, c\ u[a barului se închide cu
zgomot.

„|la era un interlop, controleaz\
totul pe aici. Ce naiba te-a apucat?”, m\
ceart\ prietenul, în timp ce continu\ s\
m\ trag\ dup\ el.

„El de ce nu m-a l\sat s\ dorm?”
„Ai terminat? Hai în alt\ parte, ui te

acolo mai e deschis, bem ceva s\ ne dre -
gem [i o întindem spre cas\.”

Sînt de acord, de[i mi-e clar c\ nu
mai pot bea nimic, vreau doar o per n\.
Ne a[ez\m la mas\, el comand\ dou\ su -
te de votc\ [i cîte un ice tea cu l\mîie.
Privirea-i alearg\ în toate direc]iile [i as -
ta mie mi se pare amuzant. Numai mie.

„Aici erai? De ce m\ faci s\ um -
blu dup\ tine?” Cineva m\ apuc\ de o-
braz [i m\ trage în sus. Interlopul.

„Mai vrei s\ dormi? Nu vrei s\ te
ajut eu cu un ciocan?”

„Te rog, las\-m\ în pace. Nu ]i-am
f\cut nimic, tu ai aruncat cu sticla în mi -
ne [i acum tot tu vii cu scandal.”

M\ mir, în sinea mea, cum de am
de venit dintr-o dat\ a[a pacifist. Pro ba -
bil fiindc\ observ c\ amicul meu a în -
tins-o afar\ [i o secund\ am avut im pre -
sia c\ m\ las\ acolo, singur. Dar nu.
Rein tr\, cu mîna în buzunar, î[i face loc
lîng\ mine [i îmi [opte[te la ureche des -
pre o piatr\.

„Am o piatr\ în buzunar, dac\ e ce -
va, îl lovesc [i fugim. Ai în]eles?”

B\nuiesc c-am în]eles, am chiar im -
presia c\ dau din cap a da. Apoi m\
întorc spre interlop. 

„Auzi, nu vrei mai bine ceva de
b\ut?”

„Dai tu?”, continu\ \sta s\ fie a gre-
siv.

„Dau.”
„Dai un vin?”
„Dau, baros”, arunc vorba asta pe

ca re am auzit-o într-un cartier. S`nt de -
ja convins c\ planul cu piatra poate fi
aban donat.

Golanul se întoarce spre bar, cere o
sticl\ de vin, apoi ne întreab\ dac\ vrem
[pri]. Nu, nu vrem.

„Ce c\uta]i, mai b\ie]i, la ora asta pe
aici? Nu [ti]i c\ e o zon\ periculoa s\?”

„E?”, o facem noi pe naivii.
„Da, frate, e. Ce face]i voi, cu ce v\

ocupa]i?”
„Noi? Scriem la ziar.”
„Serios?”
„Da.”
„{i eu am ap\rut la ziar o dat\. Nu

m-a]i v\zut?”
„Ei na?”
„Da, pe bune. În Gazeta Poli]iei.”
„Tare, r\spunde prietenul meu, un

pic mai relaxat [i el. Da’ cu ce oca zie?”
„Am plecat cu un Mercedes care

nu era al meu,” r`de [i interlopul. 
„Aha. {i la ce rubric\ te-au b\gat?
„Tocmai asta-i beleaua, c\ a[a

sunt eu, f\r\ noroc în via]\. La „Au -
tori necunoscu]i”, gabori pro[ti.

R\zvan CHIRU}|
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Fi]i one[ti acum, cî]i dintre voi au
fost ofensa]i de campaniile engle zi lor?
Orgoliul vostru de mari români a fost
cumva atacat de glumele proaste des -
pre vremea britanic\? Nu cred c\ a]i
pus la suflet cea]a pe care ei ne-au a -
run cat-o în fa]\ [i de acum o s\-i pri vi]i
ca pe ni[te b\utori de ceai na]io na -
li[ti [i [ovini. Sincer, m\ îndoiesc c\ pî -
n\ [i ei au crezut într-adev\r în tot ce au
spus, la urma urmei, uita]i-v\ la mo ti-
vele pe care le-au scos la înaintare.
Taic\-miu a plecat, în anii ’80, în Irak,
[i a lucrat pe cele mai afurisite [an tie -
re care puteau exista la vremea aceea,
chiar crede]i c\ el a consultat progno -
za meteo, înainte s\ se decid\ dac\ s\
se duc\ sau nu acolo? 

Dac\ vrei s\ ]ii un popor afar\, nu
`l amenin]a cu be]iile care au loc pe
str\ zile din ora[ele britanice. Apoi, nu
le publica în The Mirror [i alte ta blo-
ide mîzgîlite cu ro[u. Gîndi]i-v\ ce p\ -
rere [i-ar face englezii dac\ ar citi
Click sau CanCan. Am fi o ]ar\ un de
elevii fac numai sex în [coli, unde vre -
mea e apocaliptic\ de la o s\pt\mîn\ la
alta [i românii ar suferi de IS TE RIE,
{OC [i „N-o s\-]i vin\ s\ crezi”. Am fi
mai pasionali [i instabili psihic decît
orice alt\ na]ie.

L\sînd la o parte gluma [i campa -
nia f\cut\ de gândul.info, astfel de ne -
mul]umiri vizavi de cotropirea unei
]\ri exist\ în toat\ Europa. Primii vi -
za]i sînt musulmanii; în Elve]ia, mi na-
retele au fost interzise printr-un refe -

rendum na]ional, în 2009; în urm\
cu doi ani, în Fran]a a intrat în vi goa -
re legea care interzicea purtarea v\ lu -
lui islamic în locuri publice, dup\ o pu -
ternic\ dezbatere în societate, iar po -
pula]ia Germaniei, ]ar\ cu cea mai
ma re minoritate de musulmani din
Europa, crede c\ islamul înseamn\
ur\, violen]\ [i-l asociaz\ cu fana tism
[i radicalism. Aceste date au ap\rut
într-un sondaj f\cut de cotidianul
Frank furter Allgemeine Zeitung
anul trecut.  

În astfel de vremuri, na]iona lis -
mul, ura [i patriotismul fals pot de ve -
ni arme politice destul de puternice.
A[a au cî[tigat dictatorii puterea. {i au
cî[tigat-o într-un mod democratic, nu
au furat alegerile (Hitler, de exemplu).
De[i nu are leg\tur\ cu Europa, o ast -
fel de situa]ie a existat în India, un de
o grupare na]ionalist\ hindus\ a reu [it
s\ dea ]ara înapoi cu zece, sute de ani,
cu un astfel de discurs. Shiv Sena, nu -
mele grup\rii, a început o intens\ po -
litic\ de ur\ împotriva celorlalte re li -
gii din India; a fug\rit musulmanii din
Mumbay, au crescut num\rul cri -
melor în mas\ împotriva musulma ni -
lor [i cre[tinilor [i, în 1996, autori t\ ]i-
le au schimbat numele ora[ului din
Bom bay, în Mumbay, ca s\ scape de
influen]a islamic\.

Un The Sun nu-i oglinda perfec -
t\ a societ\]ii britanice, a[a cum nici
po liticienii nu sînt. Trebuie s\ nu ne
mai fie fric\ de cei de lîng\ noi, in -
di ferent de religia sau etnia lor. Acest
lucru nu se va face prin campanii fru -
mos postate pe Internet, acest lucru se
face prin toleran]\ [i încredere.

George GURESCU

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Politic\ de mahala 

Mergeam `ncet pe strad\, aproa -
pe alunec`nd. Florile de la por]i ̀ m p`n -
zeau strada cu un parfum proasp\t.
Ume zeala se sim]ea ̀ n aer [i era o sea -
r\ at`t de pl\cuta, de-]i d\deau fiori. {i
noi vorbeam tare, ar\tam peste gar-
duri, ne opream la casele mai o chioa-
se. Un gardian s-a luat dup\ noi.
„Ne-a v\zut dubio[i, cred c\ se ci te[ -
te pe fa]a noastr\ c`t de rom=ni s`n -
tem!”, am chicotit, dar am continuat
s\ ne l\f\im pe toat\ stradu]a din car -
tierul reziden]ial din inima Lon drei.
Am continuat [i cu glumele. 

„V\ pot ajuta cu ceva?”, s-a au zit.
Da, era [i el rom=n, ne-a auzit c\ vor -
bim rom=ne[te [i l-a m`nat un dor de
]ar\ s\ ne urm\reasc\ vreo dou\ str\zi.
Bine, s-a [i distrat. Fusese jandarm ̀ n
Rom=nia. Avea un salariu frumu[el
p`n\ s\ vin\ toate t\ierile. A[a c\ aju -
tat de ni[te prieteni, a venit `n Ma rea
Britanie, a f\cut ni[te cursuri, a de ve-
nit calificat [i acum p\ze[te str\zile bo -
ga]ilor. 

Ne-a l\sat un num\r de telefon,

ne-a dat ceva sfaturi s\ ne descurc\m
`n Londra, s-a oferit s\ ne duc\ cu ma -
[ina. {i el e unul care b\ga frica ̀ n bri -
tanici. Acum ne batem `n lozinci, ne
lu\m peste picior. Ei ne vor c`t mai
departe, noi `i invit\m la noi. „To be
or not to be” vs. „Ce-i `n m`n\ nu-i
min ciun\”, la asta se rezum\ r\z bo iul,
at`t de bine conturat `n campania
g`ndul.info. „Ma[inile noastre nu merg
pe contrasens”, „Poate avem ju m\ -
ta te din PIB-ul vostru, dar avem mai
mult\ distractie”, „Avem mai multe
pub-uri engleze[ti dec`t restaurante ro -
m=ne[ti” sau „Abia dup\ ce veni]i
aici v\ pute]i da seama de ce vrem noi
s\ plec\m”. Mesajele rom= ni lor, mai
ironice, mai vesele sau mai de p\ [i te,
toate au o urm\ de triste]e. To]i vrem
s\ st\m la masa boga]ilor, s\ punem
m` na pe copanul mai mare. 

Nu po]i s\ nu-i ̀ n]elegi. Nu vrei s\
vezi pe Oxford Street, c`nd tocmai te
preg\te[ti s\ `nmoi pe[tele tradi ]i o nal
`n sosul de maionez\, o m`n\ `ntin s\
pentru un ban. Cu c`t ne vor vrea mai
departe, cu at`t le vom sufla `n cea f\,
cu c`t ̀ nchid mai tare grani]ele, cu at`t
vom s\ri gardul cu mai mare elan. Mi -
gra]ia global\ nu mai poate fi opri t\,
nici m\car de sperietura de afi[ cu
„avem o vreme capricioas\”. Pre fe -
r\m o umbrel\ dec`t s\ te ia ava lan [a
s\r\ciei. 

Andreea ARCHIP

Noi sau „us”

Bucure[tean f\r\ cauz\

„Am plecat cu un Mercedes care nu era al meu”

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

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

Hai-hui la kilometrul 0

� na]iona lis mul, ura [i
pa tri otismul fals pot de ve ni
arme politice destul de
puternice

Dana BALAN este 
senior editor la „Opinia
Veche”

� privirea-i alearg\ în toate direc]iile [i as ta mie mi se
pare amuzant. Numai mie

� mesajele româ ni lor, mai
ironice sau mai vesele, au
o urm\ de triste]e

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: »

{i eu am ap\rut laa   ggaazzeett\\

Anul trecut, în august, am pe tre  -
cut o zi întreag\ la F\lciu, pe cîm pu -
rile pîrjolite de secet\. Din de p\r ta -
re, se auzeau cîrdurile de gî[te de pe
Prut. Agricultorii din Vasl ui mi-au
inspirat atunci [i titlul unui re por taj
care se anun]a, din redac]ia de la Ia[i,
drept o simpl\ constatare la fa]a lo -
cului, din care nu puteau lip si da te -
le seci despre sta]iile de pom pare
pen tru iriga]ii, subven]iile pen tru
culturi calamitate sau produc ]ia la
hectar. Acolo am aflat c\ agri cul to -
rii din România pot s\ moar\ de se -
te lîng\ o ap\ curg\toare, îne ca]i în
fa liment [i datorii. 

La sfîr [i tul zi lei, c\ma[a mea
ar\ ta ca într-o rec la m\ pentru de ter-
gen]i, iar c\l cî ie le mi-au adus a min-
te c\ am citit, cîn dva, o car te care se
numea Des cul]. Jur na lismul nu e
chiar o me se rie pentru dom ni [oa re.
În schimb, da c\ în cerci s\ te deghi -
zezi în vreun cavaler al justi]iei so-
ciale sau într-o cu coa n\ a carit\]ii [i
nu ai sto f\ pentru a[a ceva, aceast\
me se rie ]i-o va ar\ta, în public, exact
cînd te a[tep]i mai pu]in. 

În gazet\rie, nu temperaturile în-
durate ocazional te vor c\li, ci mi ro-
surile. Oamenilor le este jen\, chiar
fric\ de mirosuri, pentru c\ poar t\ în
ele adierea descompu ne rii, promisi -
unea unui sfîr[it împlinit sau amînat.
Unii jurnali[ti rezolv\ aceast\ pre -
zen ]\ permanent\ a mor]ii, totoda t\
discret\ [i violent\, printr-o expre-
sie care duhne[te a indiferen]\: miro-
suri pestilen]iale. Acum cî]iva ani, am
stat o zi întreag\ într-un bloc de pa -
tru etaje unde locatarii c\rau apa de
la ciu[mea. Canalizarea func]io na l\
[i du[urile erau pentru ei o amin ti re
drag\ din tinere]e.

Oamenii se scu zau c\ la ei es te
a[a mizerie [i urît pen tru c\ sînt s\-
raci. De fapt, ei doar se acomo da se-
r\ cu mizeria [i amînau cur\ ]e nia
pentru vremurile mai bu n e, în ca re
se vor îmbog\]i. În Ia[i, lo cul ace la
era cunoscut drept Blo cul groa zei.
Reportajul meu s-a nu mit la fel. Era
vorba acolo, de fapt, despre groa za
celorlal]i: a veci ni lor, a autori t\ ]i lor,
a ie[enilor de bine, cu nasul sub ]i re.
Mi-a pl\cut s\ le dau vestea c\ nu
s\r\cia duhne[te, ci for molul pe
care ei, oamenii civili za]i, încercau
s\-l toarne peste sufe rin ]\. Nu sîntem
egali [i nici nu pu tem fi vreodat\.
Indiferen]a, în schimb, ne egali zea -
z\ la nivelul unei anu me amor]iri
mo rale [i suflete[ti. Nu ne pas\ c\ b\ -
trîna de la unu n-a mai ie [it din ca s\
de o s\pt\mîn\, dar îi spar gem u[a
cînd pe casa sc\rii în ce pe s\ mi roa -
se a moarte. 

Am c\l\torit, de curînd, într-un
microbuz plin de studen]i [i na ve ti[ti.
De la Ia[i la Vaslui, am stat o or\ [i
jum\tate în picioare, pe tocuri [i cu
bagajele în bra]e. Mi-ar fi pl\cut ca,
pentru un sfert de or\ m\car, dom-
nii din ma[in\ s\ fi uitat de bles te m\ -
]ia asta numit\ egalitate de sexe [i s\
m\ fi l\sat s\-mi odihnesc un pic
gîn durile [i chiar picioarele, pentru
c\ mai am înc\ mult de umblat cu
ele prin lume.

Dana BALAN

Editorial, tura de noapte

Probe de
rezisten]\

� jur na lismul nu e 
chiar o me se rie pentru
dom ni[oare
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Spectacolul „Sincer…te iu -
besc?!” va fi sus]inut miercuri, 6
februarie, `ncep`nd cu ora 20.00
`n Cafeneaua Maideyi. 

Pre]ul unui bilet este de 13
lei, iar rezerv\rile se pot face la
num\rul de telefon 0749 382 554.

TEATRU

Dintr-o mie de CD-uri

Cel mai cunoscut exemplu de ste -
reotip `n ceea ce-i prive[te pe irlande zi
este acela care-i descrie ca fiind b\ utori
`nr\i]i, cu bra]e de fier, care stau toat\
ziua prin baruri [i pariaz\ ̀ n tot felul de
jocuri de noroc. Iar prin muzi ca lor,
trupa Dropkick Mur phys a ̀ n cercat s\
demonstreze c\ poporul cel tic este u nul
cu tradi]ie necunoscut\. Asta p`n\ `n
2013, c`nd au capitu lat [i au lansat un al -
bum `n care admit c\ stereo tipurile au
la baz\ un adev\r, pe care a ce[tia l-au
`m br\ ]i[at [i s\rb\torit `n 12 piese.

De[i compila]ia „Signed and Sealed
in Blood” (n.r. „Pecetluit `n s`nge”) pa re
a fi un pas `napoi fa]\ de predecesorul
s\u „Going Out With Style”(n.r. „Dis -
pa ri]ie cu stil”), atunci c`nd vine vor-
ba despre mesajul transmis, albumul
compenseaz\ `ns\ cu o gam\ de pie se
`n stilul propriu al trupei.

Pentru fanii veterani, sunetul po pu -
lar irlandez amestecat cu punk-ul `nc\
men]ine aceea[i linie de instrumental,
iar piesele s`nt la fel de pline de via]\
ca atunci c`nd am ascultat prima „Joh -
nny I Hardly Knew Ya”(n.r. „Johnny, a -
bia te cuno[team). Albumul `ncepe cu
o combina]ie bun\ `ntre genul punk-
folkist care arat\ stilul celor 40 de
minute care vor urma cu o pie s\ a c\ -
rui titlu este c`t de c`t sugestiv „The
Boys Are Back”(n.r. „B\ie]ii s-au
`ntors”).

Nu trebuie uitat\ nici propria ver-
siune a unei colinde de Cr\ciun, „The
Season’s Upon Us”(n.r. „A venit
sezonul de iarn\”), trupa c`nt`nd des -
pre o altfel de s\rb\toare, care nu ]ine
cont de c`t de disfunc]ional\ este fa mi -
lia lor [i m\car o dat\ pe an accept\

toate nebuniile rudelor. Alte piese ca -
re te leag\ de c\[ti s`nt „The Battle Ra -
ges On”(n.r. „Lupta continu\ cu `n ver -
[unare”) [i „Burn”(n.r. „Arzi”), `n ca -
re nu lipsesc jocurile de chitar\, b\ t\ -
ile din toba irlandez\ bodhran [i sune -
tele ascu]ite de acordeon amestecate cu
strig\tele energice, `nregistrate parc\
de pe un stadion plin.

„Rose Tattoo” (n.r. „Tatuaj cu tran -
dafir”) este `ns\ acea ultim\ gur\ de be -
re pe care o savurezi c`t mai mult timp
pentru a te putea lungi la discu]ii `na -
inte s\ pleci din pub. B\ie]ii de la Drop -
kick Murphys au scos p`n\ la ur m\ un
album mai simplu dec`t ul ti me le lor
crea]ii, dar `n acela[i spirit irlandez
care-[i celebreaz\ cu drag ]ara na tal\.

Paul ANDRICI

Tatuaj cu tradi]ie

Dropkick Murphys — „Signed
and Sealed in Blood” (2013)

S-a discutat mult despre filmul lui
Tudor Giurgiu din 2012, c`nd acesta
nici m\car nu intrase `n cinema to gra -
fele din ]ar\. Oarecum una dintre cele
mai a[teptate premiere, pelicula „Des -
pre oameni [i melci” a adus pe ecra ne -
le gri personajul autentic, rom=nul. Fie
el o femeie t`n\r\, frumoas\, care nu iz -
bute[te s\ plece din ]ar\ fiindu-i re fu -
zat\ viza, fie el directorul care se cre -
de atotputernic sau muncitorul de r`nd,
credul. 

Oamenii s`nt lucr\torii de la uzina
ARO din C=mpulung-Muscel, care e
pe cale s\ dea faliment, iar melcii s`nt
o iluzie sau mai degrab\ o minciun\ a -
dus\ de doi francezi, oameni de aface -
ri, un tat\ [i fiul s\u, [i confirmat\ mai
apoi de directorul fabricii, actorul Do -
rel Vi[an. Ace[tia au de g`nd s\ cum pe -
re uzina pentru ca mai apoi s\ ob ]i n\
c`[tig v`nz`ndu-i utilajele. Muncitorii
s`nt ̀ ns\ ̀ n[tiin]a]i c\ cei doi fran ce zi in -
ten]ioneaz\ s\ conserve melci la C=m-
pulung, iar dintre cei 3000 de sa laria]i
doar 300 vor primi locuri noi de munc\.

Pentru a-[i salva slujbile, `n frunte
cu actorul Andi Vasluianu, liderul sin -
dicatului, b\r ba ]ii ajung s\ ia m\suri
ciudate. Dac\ la `n ceput le vine `n cap
ideea de a cere a ju tor de la cel mai

bogat om din lume, sul tanul din Bru -
nei, `n cele din urm\ a ce[ tia se decid s\
doneze sperm\ pentru c` te 50 de dolari
de fiecare. Deza m\  girile urmeaz\ una
dup\ alta, pentru c\ doctorul din clinica
din Bucu re [ ti care se ocup\ de re col -
tare `i explic\ liderului c\ pe aceast\
pia]\ s`nt c\ uta]i mai mult studen]ii da -
nezi care s`nt tineri, ` nal]i [i blonzi. Ni-
meni nu ar vrea un co pil de la un mun ci -
tor rom=n care mi roa se a ulei de ma[in\.

Multiplele fire narative se `m -
pletesc pe alocuri, `ns\ nu plictisesc [i
nici m\car nu obosesc. Comedia are
mo mente dramatice ale realit\]ii de la
`n ceputul anilor ’90 c`nd capitalismul
era asaltat cu s\lb\ticie. Iar pentru a e -
viden]ia acest contrast, Tudor Giur -
giu insereaz\ fragmente `nregistrate de

TVR care relateaz\ prima vizit\ a lui
Michael Jackson `n Rom=nia.

Monica B=rl\deanu, care `n film
are rolul tipic de secretar\ senzual\,
cu p\r ro[cat `n bucle [i costume colo -
rate, reu[e[te s\ confirme existen]ei fe -
meii capabile s\ schimbe demersul eve -
nimentelor prin simpla sa prezen]\ la
locul [i momentul potrivit.

„Despre oameni [i melci” te face
s\ r`zi de momentele triste, care mai
apoi te las\ pe g`nduri `mpreun\ cu
motoul `nt`lnit la `nceputul, mijlocul
[i sf`r[itul peliculei „a tr\i cu adev\rat
eternitatea `nseamn\ a tr\i din plin
fiecare zi”.

Daniela VORTOLOMEI

Stop cadru Lipi]i cu haz de necaz

Personajele lui Paul Auster ni
se `nf\]i[eaz\ asemenea unui caru -
sel, `n v`rtindu-se `n jurul casei aban -
dona te din Sunset Park, `n care lo -
cuiesc ilegal. Cele patru p\r]i ale c\r -
]ii s`nt, de fapt, portretele prota go -
ni[ tilor. Povestea `ncepe [i se sf`r [e[ -
te cu Miles Heller, un t`n\r de 28
de ani care `ncearc\ s\ p\c\ leas c\ vo-
cile trecutului, devenind un fu gar,
un nume legat c-o pangli c\ nea gr\. 

Nu prea are prieteni, `i place s\
fie singur cu ecoul g`ndurilor sale [i
cu numele iubitei pe buze. De ace -
ea, c`nd se ̀ ndr\goste[te de Pilar, fa -
ta de [aisprezece ani pe care a `nt`l -
nit-o ̀ ntr-un parc, citind „Marele Gats-
by”, `[i promite s\ nu o `mpov\reze
cu griul trecutului s\u. Nu `i spune
cum a crescut `n preajma a patru p\ -
rin]i, dup\ ce tat\l s\u, fondatorul e -
diturii „Heller Books”, a divor]at de
actri]a Mary-Lee c`nd copilul lor a -
vea [ase luni. {i nici cum, la [aispre -
zece ani, [i-a omor`t fratele vitreg
`mping`ndu-l, `ntr-un moment de fu -
rie, `n fa]a unei ma[ini. ~n Sunset
Park ajunge tocmai pentru a-[i pu -
tea continua rela]ia cu Pilar, pentru
a fugi de amenin]\rile surorii mai
ma ri, p`n\ c`nd minora va ̀ mplini opt -
sprezece ani.

~n casa cu patru dormitoare ̀ l cu -
noa[te doar pe Bing Nathan a c\rui
prezen]\ `i este familiar\ de c`nd e -
rau am`ndoi elevi, de c`nd „[i-au g\ -
sit o cauz\ comun\ `n dispre]ul fa]\

de ipocrizia stilului de via]\ ameri-
can”. Din portretul fiec\rui perso -
naj se distinge `n tu[e vagi  [i chip-
ul lui Miles, `ns\ frazele lungi [i
alambicate, t\iate prin pro pozi]ii
scurte par ca ni[te [ters\turi de
radier\. Pri vite separat, cele [ase
biografii s`nt precum ni[te foto gra -
fii adunate din albume diferite, `n
pu]ine pagini g\ sindu-se elemente de
leg\tur\ `n tre personaje. Despre co -
pil\ria lui Miles afl\m din rememo -
r\rile tat\ lui s\u, `n capitolele care `i
poart\ nu mele, iar spre sf`r[itul c\r -
]ii deslu [im c`te va p\reri ale celor pa -
tru colocatari.

Pu]inele momente colorate s`nt
p\ tate cu cenu[\. Firele pove[tilor se
`nnoad\ [i se desc`lcesc, mereu la
mijloc fiind portretul lui Miles He -
ller, singurul desenat ̀ n acuarel\ [i nu
`n c\rbune.

C\t\lina DOBROVICEANU

� amestecul de tobe [i
acordeoane d\ senza]ia
de enegie continu\ 

� multiplele fire narative care se `m pletesc pe alocuri
nu plictisesc [i nici nu obosesc spectatorul

„S`nt con[tien]i de loialitatea
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GEMENI: Vrei s\ a -
jungi la un concert `n mar-
tie, dar `nc\ nu ai nici un

ban. Te-ai g`ndit la un internship pl\tit
la o shawormerie?

LEU: Vrei s\ g\se[ti
c\r]i pentru licen]\, dar de c` -
teva luni n-ai deloc succes.

~ncearc\ s\ mai cau]i [i `n alt\ parte,
slabe [anse s\ aduc\ c\r]i prin baruri.

FECIOAR|: Vrei s\-]i
`nchei cum trebuie socotelile
cu sesiunea asta, a[a c\ ai

renun]at la telefon, seriale, popcorn,
Facebook [i iPad.

BALAN}|: Vrei un
bu ton de reset pentru sesiu -
nea asta, s\ o iei de la cap\t

[i s\ nu fi pierdut at`ta timp pe Internet
`n loc s\ `nve]i.

SCORPION: Te sim]i
b\tr`n [i plictisit de via]\.
{tim c\ stai `n Podu Ro[,

dar ̀ ncearc\ s\ mai schimbi decorul, nu
mai sta toat\ ziua la table cu mo[ii.

S|GET|TOR: Vrei s\
nu se `ndeplineasc\ nimic bi -
ne la toate celelalte zodii [i

nu  mai tu s\ ai o s\pt\m`n] bun\, cu note
mari [i pachet cu m`ncare [i bani.

CAPRICORN: ~nc\ un
examen [i-ai sc\pat [i de
sesiunea asta. Cum era [i de

a[teptat, e cel mai greu, dar te-ai pre -
g\tit cu fi]uici, servite [i handsfree.

V|RS|TOR: Ai vrut
s\ faci cinste colegilor de
ziua ta, dar cum stai departe

de centru, ai b\ut tot ce aveai p`n\ s\
ajungi la `nt`lnire.

PE{TI: N-ai mai fost
din vacan]a de Cr\ciun aca -
s\. Nu-i grab\, [tii doar c\ de

fiecare dat\ te plictise[ti dup\ trei, patru
zile.

BERBEC: Doar ce ]i-ai
revenit dintr-o r\ceal\ crunt\
[i te preg\te[ti pentru alta. ~n -

cearc\ s\ nu mai faci `ngera[i `n z\pad\
gol de fiecare dat\ c`nd bei.

TAUR: Plimb`ndu-te
ame]it prin c\min, ai g\sit
un laptop. Cum nu era nici

o etichet\ pe el [i nici nu r\spundea la
vreun nume, l-ai luat acas\.

RAC: Toat\ lumea din
c\min `nva]\ [i nu-]i place c\
de fiecare dat\ c`nd treci pe

l`ng\ ei se uit\ ur`t la tine, ca [i cum ai
speria pe[tii.

În ultimul num\r din Dilema Ve -
che, Gabriel Giurgiu ne spune po -
vestea lui Bri. O feti]\ de opt ani ca -
re patineaz\ deja de patru pe un pa -
tinoar aproape dezafectat [i f\r\ a -
viz de func]ionare din 2010. Po ves -
tea ei nu e un patetism, o exa ge rare
sau vreo feerie a reporterului. Nu e
nici o poveste fericit\, vreo ver siu ne
autohton\ a Cenu[\resei. Oric`t iu -
be[te sportul \sta, Bri nu va ajunge s\
fac\ performan]\. Cum s\ po]i con -
cura cu pu[tii care practic\ sport de
performan]\ de dina inte s\ `nve]e s\
so coteasc\, `n complexe care au at` -
tea facilit\]i `nc`t `]i vine s\ nu mai
pleci acas\, cu an trenori multipli cam -
pioni mondiali?

Iar ea e doar un exponent al u -
nei lungi serii de genera]ii de spor -
tivi rom=ni care se antreneaz\ unde
pot, c`nd pot, m`nate din spate de
iubi rea aceasta de sport [i de un
patrio tism de ne`n]eles, fie pe banii
p\rin ]i lor, fie pe cei ai str\inilor cu ini -
ma ma re sau cu buzunarele ad`nci.
Iar lui Bri, dar [i pu[tilor de v`rsta ei,
vom ajunge `n cur`nd s\ le cerem re -
zulta te. S\ ne m`niem c`nd vedem c\
trec campio natele [i cupele pe l`ng\
noi, c\ stat ul `i premiaz\ „prea mult”
pentru ace le c`teva performan]e r\z -
le]e. C\ mai degrab\ din banii aceia
pl\ tim sa la rii [i pensii. Vom discuta ̀ n -
 de lung, vom chema exper]i care s\
ne spu n\ ce puteam face cu banii a -
ce ia, apoi vor veni marii sportivi [i
le vor lua copiilor ap\rarea. Vor spune
c\ ei ne duc numele ]\rii mai de par -
te, c\ ei s`nt fa]a pozitiv\ a acestei
lumi as cunse `n s`nul Carpa]ilor. 

Iar `n timpul discu]iilor, acu ze -
lor [i dramelor televizate, copiii se
vor `ntoarce `n acelea[i s\li obosite,
pline de igrasie, insalubre, nedota te,
dar `n care stau mai mult dec`t a -
cas\. Vor purta doar echipamentele
pe care au bani s\ [i le cumpere [i
vor ̀ nv\]a s\ practice sporturi dup\ u -
reche. Dup\ `nregistr\rile de pe You -
tube ale campionilor [i dup\ cum
simt ei c\ ar trebui s\ `i poarte pi -
cioarele. O s\-[i pl`ng\ `n pumni, o s\
cad\ [i o s\ se ridice din nou. A colo
vor `nv\]a s\ se roage, s\ `n jure, s\
iubeasc\ [i s\ urasc\ cum pu ]ini din-
tre noi o vom face vreodat\.

Dar nu de mil\ au nevoie pu[tii
care-[i pierd copil\ria pe patinele bu -
nicilor, alerg`nd dup\ o minge sau
b\t`nd din u[\-n u[\ pentru o sponso -
rizare ca s\ mearg\ la concursuri. Au
nevoie de oameni care s\-i `n]e lea g\
[i s\-i sprijine. De un Guvern capa-
bil s\ scoat\ capul din mocirla poli -
tic\ [i s\-i asculte. Au nevoie ca fe ti -
]ele ca Bri s\ nu renun]e niciodat\.

C\t\lin HOPULELE

Scor la pauz\

Exodul nostru
� oric`t iu be[te sportul,
Bri nu va ajunge s\ fac\
performan]\

„Despre oameni [i melci” (2012)
Regia: Tudor Giurgiu

Gen: comedie



Corul de voci care se putea auzi de
a far\ `ncepe s\ se mai domoleasc\, iar
oa menii s\ devin\ mai agita]i dec`t un
glob de z\pad\ zguduit cu putere, `ns\
o m`ng`iere lin\ a unei chitare `i po to -
le[ te asemenea fulgilor care apoi co -
boa r\ `ncet dup\ `ncetarea zdrun ci n\ -
ri lor. ~n fa]a oamenilor urc\ un c`nt\re]
tinerel, care „o s\ `nc\lzeasc\ pu]in at -
mos fera, a[a `n deschidere” `i aud [u -
[o tind `ntre ei pe doi dintre organiza-
tori. Dou\ femei par `ns\ mai degrab\
interesate de coafura interpretului, a -
v`nd p\rul str`ns legat la spate, sau du -
p\ cum `l nume[te una dintre ele „po -
nytail. Nu [tiu de ce, dar parc\ le st\
mai bine b\rba]ilor dec`t femeilor.” 

Dup\ ce acesta coboar\ cu o mic\
plec\ciune, locul este acum ocupat de
partenerul de folk a lui Vintil\, Jul

Bal dovin care `ncepe cu un c`ntec de
dra goste lent, ce trimite tinerii `n dr\ -
gosti]i `ntr-o leg\nare precum cea a u -
nui vas prins `ntr-o furtun\ pe mare.
A poi `[i schimb\ rapid ritmul, pe un
folk mai energic, `ns\ un trop\it ciu-
dat, f\cut de v`rfurile pantofilor b\r ba -
]ilor, `i `ntrerupe caden]a. Ropotul `ns\
nu pare s\ deranjeze pe dou\ femei,
care aveau o discu]ie despre veveri]a
din Ice Age `[i aduc aminte de o sec -
ven ]\, „aia `n care arunc\ cu aluna”
[i-n cep s\ se bombardeze una pe alta,
folosind pe post de muni]ie popcornul
abia adus la mas\.

Jul Baldovin `ncearc\ s\ atrag\ c`t
poate din privirile oamenilor, c`nt`nd
c`t mai multe piese, dar pare s\ r\sufle
u[urat c`nd `l vede pe Vintil\ salut`nd
fiecare mas\ [i `ndrept`ndu-se `ncet

c\tre chitara care [i ea p\rea s\-l a[ tep -
te cu drag. „Mircea, ai ajuns `n sf`r[it
b\tr`ne? Dac\ tot ne-ai f\cut s\ a[ tep -
t\m, arat\-ne ce po]i”, glume[te cu el
un b\rbat care, de c`nd a intrat pe u[a
localului, nu s-a dezlipit de ochelarii
de soare, sem\n`nd cu un actor indian
de la Bollywood nimerit din gre[eal\
`n tr-o cafenea din Rom=nia.

Cei doi folki[ti se uit\ pu]in unul
la altul [i, dup\ c`teva schimburi de
pri viri [i o scurt\ aprobare din cap,
corzile chit\rilor `ncep s\ r\sune `n tot
Pho enix-ul, oprindu-i din pove[tile
lor p`n\ [i pe cei cufunda]i numai `n
pro priul glas. To]i ochii se `ndreapt\
spre interpre]i, cei mai ghinio[ti fiind
ne voi]i s\-i vad\ printr-un ecran ag\]at
de un perete. „E bine [i a[a, altfel cred
c\ aveam s\-l ascult `n timp ce mi-l
imaginam pe tavan”, `i spune un t`n\r
prietenei sale. 

Karaoke de la mas\
Acela[i actor cu ochelarii de soare

`ncearc\ s\-l conving\ pe amicul de la
acea[i mas\ s\ i se al\ture `ntr-un duet
pe c`teva versuri care-i evocau nostal-
gia, „`nfipt `n blugi, `nfipt `n blugi, `n -
fipt `n blugii bleu jardarm. Hai prie -

ten e, mai [tii c`nd eram [i noi odat\
a[a, cu c\ma[a de nailon?”, dar b\r ba -
tul de l`ng\ pare s\ nu-l bage `n seam\,
pre fer`nd probabil tunica de bumbac
pe care o purta acum. ~ncearc\ din r\s -
pu teri s\-l potoleasc\, de la un r`s de -
za probator p`n\ la izgoniri din m`ini,
dar p`n\ la urm\ se pare c\ s-a l\sat bi ru-
it, fredon`nd ̀ n tamdem versurile pie sei.

Localul se anim\ instant c`nd ar -
ti[ tii ne cheam\ s\ ascult\m c`teva sfa-
turi din popor, „hai la mo[ul cu pro -
ver be” [i trei b\ie]i de la o mas\ parc\
`i urmeaz\ `ndemnul `nt`nz`ndu-se
spre cel mai `n v`rst\ din grupul lor.
„Uite c`nt\ despre tine. Deci ia zi-ne [i
nou\ c`teva dintre pove[tile ta le, c\
doar tu e[ti mo[ul nostru cu du me le”.
Nici nelipsitele b\t\i din palme nu par
s\ fie dispuse s\ ia o pauz\, a cum fiind
[i mai `nfl\c\rate dec`t ` na inte, cu c` -
teva dintre m`ini c\p\t`nd o nuan ]\ de
ro[u aprins. Dup\ ele e r`n dul pi cioa -
relor s\ simt\ c`teva arsuri `n v`r ful
degetelor, `n special cele a cu plu rilor

care se g\sesc pe-un ring de dans `n
„L\pt\ria lui Enache”. 

De ce pleci mielule?
O negur\ acoper\ deodat\ tot barul

`n care se ]ine concertul, Vintil\ de ve -
nind o umbr\ camuflat\ `n `ntuneric,
care c`nt\ la o chitar\ la fel de `n tu ne -
ca t\. Un proiector `ntinde o lumin\
slab\ spre peretele din fa]a lui [i un fil-
mule] cu imagini din vechi concerte
folk ruleaz\ `n timp ce Vintil\ inter-
pre teaz\ un c`ntec lent. Momentul nu
]ine prea mult, Jul Baldovin p\r`nd s\
se preg\teasc\ de plecare, `ns\ este `n -
trerupt de partenerul lui care-i spune
„unde te duci tu mielule?”. Acesta pa -
re a fi un fel de semn, c\ci, deodat\,
mul]i se arunc\ dup\ geci [i gen]i, c\ -
u t`nd ceva cu frenezie. ~narma]i cu
c`te un pix sau marker, o coad\ de oa -
meni cu CD-uri `n m`ini se preg\tesc
s\-i cear\ un autograf lui Vintil\, „ca
amintire pentru c`nd o s\ am nepo]ii
mei”, `i spune un b\rbat u[or aplecat
`n spate so]iei sale. Al]ii veni]i cu car-
ca sele lips\, se mul]umesc s\ lase un
bac [i[ [i o glum\, „hai c\ dac\ mai st\m
cu manifestan]ii zgomoto[i, a jun gem
s\ cump\r\m [i trei discuri.”

Paul ANDRICI

Chiar dac\ la un moment dat `n
ca  rie r\ fiecare artist `[i mai schim b\
stilul, `n ultima vreme, Pacha Man,
c`nt\re]ul de rap [i reggae, s-a ambalat
`ntr-o folie de plastic, [i-a pus fundi]\
ro [ie [i s-a d\ruit mu zi cii comerciale.
{i nu pare a fi o fi]\ de moment pentru
c\ aceste  colabo r\ri cu diferite figuri
ale mu zi cii rom=ne[ti se dovedesc fruc-
tuoase. A [adar, fie c\ vrem sau nu, `l
pu tem ve dea pe rapper cum se cu fun -
d\ `n „pernele noi” cu Corina, cum
„ne a ra t\ la to]i ce poate” acompa ni -

`ndu-l pe cheliosul Cabron ori cum
Bri ghi `i tot repet\ c\ „ce te faci f\r\
ochii mei?”.

Cu stofa de b\iat r\u `nc\ `n s`n ge,
„acela[i s`nge pe care-l a vem cu to]i”,
a[a cum c`nta odat\, toa te melodiile
lui au devenit o com bina]ie de rom=n\
[i englez\ din care rezult\ versuri ca
„nu re nun] la tine cum nu renun] la
weeda’”. ~ns\ cea mai sur pin z\ toa  re
colaborare r\m`ne cea cu Ruby, care a
terminat de „stins lu mi na” [i acum se
d\ la un „b\iat de bani gata”, pies\
promovat\ cu i ma ginea lui Gigi Be ca -
li. Aceasta a pus posterul cu parlamen -
tarul pe Facebook l`ng\ care a scris c\
„el e, cu tot talentul de rege... haha...”
De [i fanii c`nt\re]ei au gustat glu ma
f\cut\ pe spatele milionarului, fanii lui
Pacha i-au transmis c\ „pro babil te-ai
stricat la cap, omule” [i se `ntreab\ „cu
c`t te-a pl\tit Ruby s\ faci asta?” sau o

sf\tuiesc pe artista tatuat\ ca de data
asta s\ sting\ calculatorul. ~ns\ acesta
nu are nici o reac]ie la c`rcotelile fa ni -
lor dezam\gi]i.

De curînd artistul las\ impresia c\
nu mai ]ine cont de fapul c\ a fost
primul c`nt\re] din Rom= nia care a pro -
movat genul de mu zi c\ reggae [i se
sim te ca la mama a cas\ pe posturile de
muzic\ autohtone al\turi de Alex Ve -
lea sau Smiley. {i nu ar fi de mirare
da c\ `n cur`nd `l vom vedea pe Pacha
Man cu vreo pereche de pantaloni verzi,
str`m]i, [i cu freza b\tut\ `n tr-o parte de
v`nt, c`nt`nd cu A dri an }u]u, c`[ ti g\ -
torul primului sezon la „Ro m= nii au
ta  lent” des pre care zicea c\ nu e un ra pper
a de  v\rat. Dar nu [tim care e mai ra  pper
dintre ei doi sau care va a p\ rea pri mul
`ntr-o rochi]\ roz cu fa ]a a co perit\ de
sclipici c`nt`nd a l\ turi de Lady Gaga.

Iuliana LEONTI 
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Amintire pentru nepo]ii fanilor

„El e, cu tot talentul de rege”

� nu mai ]ine cont de fapul c\ a fost primul c`nt\re]
din Româ nia care a promovat genul de mu zi c\ reggae

{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.

»

Pe Lasc\r Catargi, `ntr-o cas\
ve che, acoperit\ cu liane lungi, bru -
ne din cauza iernii [i afundat\ `ntr-o
curb\ uitat\ de strad\, se-ascunde un
loc verde pe din\untru. Kiddo Cafe
nu e ceea ce pare de-afar\. Ca fe nea -
ua acoper\ dou\ camere [i-un hol `n
care barul de lemn nel\cuit `[i pre -
zint\, pe scurt, oferta de b\uturi dar
[i voia bun\ a celor din spatele lui. 

~nc\perea din fa]\ e spa]ioas\ [i
plin\ de fotolii joase [i moi, pe care
se a[az\ c`]iva clien]i „de-ai casei”.
Din colo, `n camera mic\, `ncap [a p -
te mese de lemn rotunde, cu c`te trei
scaune `n jurul lor, o sob\ alb\, ve -
che, c`teva l\mpi cu picior `nalt [i
multe rafturi pline de c\r]i. De la in -
trare se-aud piese molcome, ba `n
spa niol\, ba `ntr-o englez\ [optit\,
ro mantic\ [i somnolent\. ~ns\ te tre -
ze[te imediat verdele `nchis [i bogat
al pere]ilor [i, p`n\ s\ te a[ezi la o
ma s\, `]i fug ochii la lucru[oarele
r\s firate `n cafenea. 

O gutuie coapt\, pufoas\, pe un
raft, un radio batr`n [i voluminos pe
un altul, un ceainic [i alte zeci de
c\r]i printre ele [i-o ma[in\ de scris

cu taste vernil, toate umplu camera
m\runt\ cu un spirit aparte. B\ie]ii
de la bar nu te las\ s\ a[tep]i [i-]i
ghi cesc [i ni[te mofturi. Am cerut o
cio colat\ cald\ [i-am primit una
alb\, cu gust de c\p[uni. Dulce ca o
be zea, fire[te, dar f\r\ prea mult\ a[ -
teptare [i `nso]it\ de un platou a co -
pe rit cu biscui]i carameliza]i. Am
z`mbit [i-am mul]umit, `ns\ mi-am
dat seama c\ la Kiddo toate alin-
turile astea s`nt normale, la fel ca
ve rsurile albe de pe pere]i [i volu -
me le de Shakespeare de colec]ie. {i
dac\ ciocolata cald\ e-at`t de dulce,
ca feaua e tare, sucul natural e proas -
p\t [i acri[or, iar berile s`nt reci [i de
toate felurile.  P`n\ [i meniul e ju c\ -
u[ [i colorat, iar vinurile s`nt scrise
`n culorile soiului, ro[u, roze, auriu. 

Locul e cald [i lini[tit [i pare at`t
de rupt de ora[ `nc`t, odat\ `ntors pe
bulevardul Copoului, te `ntrebi de
ce se agit\ Ia[ul at`t de tare. {i de ce
`l mai supor]i c`nd po]i, pentru c`te
7-8 lei pe can\, s\ te ad`nce[ti `ntr-o
cea[c\ de cafea, ciocolat\ sau orice
altceva. De asta m\ `ntreb de ce
Kiddo era at`t de gol `ntr-o dup\-
amiaz\ cu at`ta nevoie de lini[te. 

Anca TOMA

Copilul cafenelelor
� la Kiddo toate alin-
turile s`nt normale

Ie[enii l-au scos pe Mircea Vintil\ din
blugii bleu jandarrmm

Localul Troian

SS\\  mmooar\ du[manii lui Pacha Man!

� localul se anim\ instant
c`nd ar ti[ tii ne cheam\ s\
ascult\m c`teva sfaturi din
poporJoi seara, `n cafeneaua Phoenix, Mircea Vintil\ a

venit anume s\ st`rneasc\ nostalgia vremurilor `n
care blugii „bleu jadarm” erau un vis al oric\rui t`n\r
pentru care folkul a `nsemnat leag\nul revoltelor m\ -
run te [i al iubirilor p`n\ peste poate. El a fost a com -
paniat de ie[eanul Jul Baldovin `n „Ciripituri” [i „C`n -
te ce de bivuac”, pe care rebelii de odinioar\ le-au
fredonat din memorie, str`ng`nd la piept CD-urile care
a[teptau ner\bd\toare un autograf. „Mo[ul cu pro -
ver be” nu i-a dezam\git defel pe cei veni]i s\-l as -
culte, fiindc\ timpul „trece, se prea poate”, c`nd sim]i
c\ ai putea r\m`ne p`n\ la ziu\ s\ te bucuri de ce-a
mai r\mas din spiritul p\s\rilor Phoenix [i Colibri.


