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S\ stai cu elefantul `n camer\ [i s\-l m`n -

g`i lasciv pe tromp\. Dac\ se `nt`mpl\ s\ intre
cineva peste tine, s\ te ascunzi sub burta lui
[i s\ spui c\ ]i-a sc\pat ceva pe jos. Nimeni
nu trebuie s\ [tie c\ tr\ie[ti cu o astfel de na -
mil\ ca `ntr-o simbioz\. De[i ai auzit c\ mul]i
convie]uiesc cu c`te un elefant `n ca mer\.
~ns\ sssst, acest subiect e tabu, mai ta bu dec`t
sexul. Nu avem voie s\ vorbim des pre ele-
fan]ii no[tri, fiindc\ de cele mai multe ori
ace[tia s`nt creaturi pl\smuite din sentimente
de vinov\]ie [i hr\nite din ru[ine. A[a c\, v\
rog, s\ `ncet\m odat\ aceast\ discu]ie des pre
plagiat! Acest monstru care acapa rea z\ de la
Mang `ncoace discursul public trebu ie s\
dispar\, este inutil, ca [i softurile anti pla giat.
Conducerile universit\]ilor ie[ene se simt din
ce `n ce mai deranjate de acest su biect [i nu
v\d utilitatea de-a tot bate apa-n piu\ despre
necesitatea de-a crea o baz\ de da te cu
lucr\rile doctoranzilor, de-a certifica [i-a veri -
fica dac\ lucr\rile care au fost propuse s`nt
autentice. Au probleme mai importante de
dres. Nu le trebuie mijloace s\ cer ce teze im -
postura, doar fiecare conduc\tor de doc torat,
al\turi de candidatul s\u au f\cut ta cit un
pact c\ nu vor vorbi niciodat\ `ntre ei [i nici
cu al]ii despre elefantul din camer\.

Dar ce vin\ are elefantul [i ce caut\ el `n
aceast\ poveste o s\ m\ `ntreba]i. S-a b\gat [i
el `ntr-o expresie, a[a cum suspiciunea c\
rom=nii nu produc lucr\ri originale de cerce -
tare `ncepe s\ planeze ca un uliu asupra ori -
c\ror inten]ii de-a mai concepe demersuri
[tiin ]ifice cinstite. Ce e paradoxal este c\, de -
[i se discut\ extensiv asupra acestui subiect
con[ tiin]a social\ `n loc s\ se trezeasc\ se cu -
fund\ `ntr-un somn din ce mai profund. De la
studen]i, la masteranzi [i doctoranzi [i p`n\ la
profesori universitari, to]i s-au obi[nuit s\ lo -
cu iasc\ `mpreun\ cu monstrul. Le ]ine de ur`t
[i le asigur\ continuitatea, trecerea `n sigu-
ran ]\ prin lume [i peste pragurile numite li -
cen ]\, diserta]ie, doctorat [i tot a[a. To]i con-
simt [i gireaz\ plagiatul, mim`nd ca ni[te mi -
ro nosi]e mirarea c`nd s`nt confrunta]i cu u ne -
le cazuri concrete. {tiu prea bine c\ nu s`nt
cazuri izolate, se simt b`z`i]i de musca de pe
c\ciul\, dar tac. 

Nu ne sperie elefan]ii. S`nt creaturi bl`n -
de [i inteligente. Dar au un al [aselea sim]
care `i fac s\-[i prevad\ sf`r[itul [i s\-[i caute
un loc unde s\ trag\ s\ moar\. Numai c\ noi
credem c\ elefantul nostru este nemuritor.
De aceea nu consider\m c\ e cazul s\ pier-
dem vre mea vorbind despre el. De ce s\ nu
profi t\m s\ ne ridic\m pe el ca s\ p\rem mai
`nal]i dec`t toat\ lumea [i s\ strivim `n pi -
cioare pe oricine care nu a locuit niciodat\ cu
un astfel de mamifer? 

Nu elefantul e de vin\, dup\ cum spu -
neam. El e doar cuv`nt `ntr-o expresie. Pla -
gia tul este realitatea care st\ s\ plesneasc\ a -
se menea unui g`ndac, mare [i negru, `ntr-o
`n c\pere atent v\ruit\. S\ facem cur\]enie, zic,
`n aceste arhive ale con[tiin]ei, s\ sc\p\m de
me tamorfoze [i s\ ne l\s\m digitaliza]i ca s\
ne ve rific\m dac\ nu cumva ne tot copiem o
p\ rere nefiresc de bun\ despre noi [i despre
de pen din]ele noastre. Domnilor rectori,
dumnea voastr\ nu a]i vrea s\ face]i pu]in\
cu r\ ]enie prin universit\]ile pe care le con-
duce]i?

Laura P|ULE}

EDITORIAL
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Pentru Constantin Rusu, lupta cu temperaturile de -35 de gra de
nu s-a `ncheiat atunci c`nd s-a `ntors din ex pedi]iile arctice. Din spa -
tele catedrei de geografie fizic\ de la Facultatea de Geografie [i
Geologie a Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, profesorul
i-a `mpins de mai bine de 20 de ani pe studen]i s\ `[i dep\[easc\ lim-
i tele [i s\ caute s\ ajung\ pe buc\]i de p\m`nt pe care nu a mai p\[it
nici un om p`n\ ast\zi. A b\tut la r`ndu-i ghe]arii din Groenlanda [i
a mers 10.000 de kilometri cu trenul `n India. Acum, din „lacul li ni[ -
tit” pe care se imagina dup\ opt ani `n care a fost decan, s-a a run cat
din nou `n „oceanul tumultos” al managementului [i al birocra]iei.
Ca pre[edinte al Senatului celei mai vechi universit\]i din ]ar\,
Constantin Rusu are o singur\ dorin]\: s\ nu-i dezam\geasc\ pe cei
care `l privesc scrupulos din ramele lor, at`rnate deasupra me sei din
Sala Senatului.
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Tezele sus]inute p`n\ acum stau sub lac\t

Filmul românesc a `nh\]at
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� despre c`[tigarea premiu -
lui Ursul de Aur de c\tre
filmul Pozi]ia copilului au
comentat criticul de film
Mihai Chirilov [i regizorul
Tudor Giurgiu

C\ut`nd ocar\ printre
str\ini
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� am avut o zi ur`t\ p`n\-n
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Dac\ dispare rela]ia student-profesor, 
universitatea se transform\ `ntr-o cooperativ\

� conducerile institu]iilor de `nv\]\m`nt superior nu consider\ ne  ce sa r\
realizarea unei baze de date online cu lucr\rile de doctorat � exist\ `nc\
varianta folosirii unui asemenea site drept bibliotec\ virtual\

interviu cu prof. univ. dr. Constantin Rusu, pre[edintele Senatului
Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i
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Conducerea Universit\]ii de
Medicin\ [i Farmacie „Gr. T.
Popa” (UMF) din Ia[i a modificat
hot\r`rea de a posta subiectele pen-
tru examenele semestriale `ncep`nd
cu urm\torul an universitar pe o
plat form\ online. Decizia luat\ de
Senatul universit\]ii la `nceputul a -
ces tei luni a fost dezb\tut\ `mpre-
un\ cu reprezentan]ii studen]ilor.
Astfel, rectorul universit\]ii a apro-
bat publicarea unui procent de 90%
din subiecte pe site-ul UMF, ur -
m`nd ca restul `ntreb\rilor s\ fie la
prima vedere. 

Reevaluarea hot\r`rii luate de
Consiliul de Administra]ie vine `n
urma contest\rii ei de c\tre studen]i.
Ace[tia [i-au manifestat, prin re pre -
zen tan]ii din Senat, dorin]a de a
p\stra formula actual\ de evaluare,
care presupune extragerea grilelor
pentru examen dintr-un pachet de
su biecte secrete. „Am exprimat o -
pi nia studen]ilor si anume c\ nu
s`nt de acord cu decizia de a fi pos -
ta te pe platform\. Exist\ [i studen]i
care nu s`nt deranja]i de ideea pub-
lic\rii r\spunsurilor at`ta timp c`t
nu se dau [i variantele de r\spuns [i
nu se `ncurajeaz\ `nv\]area me ca ni -
c\”, a declarat Andreea Vranescu,
pre[edintele Societ\]ii Studen]ilor
Medicini[ti din Ia[i. 

Subiectul r\m`ne pe lista de dis -
cu]ii pentru viitoarele ̀ nt`lniri ale Se -
natului, urm`nd ca decizia s\ fie
votat\ [i de studen]ii UMF `na in te
s\ fie definitivat\.

Anca TOMA

Din acest semestru, `n Campusul
„Tu dor Vladimirescu” al Uni ver si -
t\ ]ii Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i (TUIA{I) vor fi montate ca -
me re de supraveghere `n dreptul fie -
c\ ru ia dintre cele 21 de c\mine. 

Fiindc\ amplasarea camerelor
peste tot `n interiorul c\minelor ar fi
costat `ntre 30 [i 50 de mii de euro,
conducerea universit\]ii a decis s\
mon teze numai patru unit\]i de su pra -
veghere `n fiecare c\min.  „Am ales o
variant\ benefic\ pentru noi, care va
costa `n jur de 10 - 20 de mii de euro
[i astfel r\m`nem cu o sum\ de bani
care va putea fi chel tuit\ pe mobilier,
ap\ cald\ [i alte probleme uzuale. Du  -
p\ cum am putut constata de-a lungul
timpului, majoritatea incidentelor se
`nt`mpl\ chiar `n fa]a c\minelor, de
aceea se vor instala dou\ camere `n
interiorul [i dou\ la exteriorul fiec\rei
unit\]i de cazare. Astfel vom putea ur -
m\ri cum se comport\ agentul de paz\
[i ne vom da seama dac\ s`nt prob-
leme”, a declarat Bogdan Budeanu,
di  rector adjunct al Direc]iei de Ser vi -

cii Studen]e[ti (DSS) a TUIA{I.

Sport [i studiu, cu cardul
Mai mult, de la 1 octombrie 2013,

stu den]ii vor putea intra `n campus doar
pe baza unui card personalizat. „A -
ceast\ cartel\ va integra un cod unic
pentru fiecare student, asemeni unui
CNP, [i va memora ultimele 1000 de
intr\ri `n c\min. Astfel vom pu tea ]ine
o eviden]\ a activit\]ilor fie c\rui stu-
dent. Planul este aprobat de Consiliul
de Administra]ie, iar proiectul se afl\
deja `n derulare, trebuie s\ primim
banii pe baza procedurii de achizi]ii
publice”, a detaliat directorul adjunct
DSS. De asemenea, cardurile vor servi
[i pentru accesul la sala de lectur\ [i la
terenul de sport. 

Pentru studen]ii care se vor caza
`n „Tudor” `ncep`nd cu anul universi-
tar urm\tor, folosirea cardurilor va fi
prev\zut\ `n contractul de cazare. Se
estimeaz\ c\ acestea vor costa 5 lei.

Paul ANDRICI

� vor fi instalate patru camere de supraveghere `n
fiecare c\min � stu den]ii vor putea intra `n campus
doar pe baza unui card personalizat

Big Brother de 20 de mii de euro `n „Tudor”

Asocia]ia Studen]ilor Fran co -
foni din Ia[i (ASFI) a primit o
vizit\ de studiu din partea Alian]ei
Na ]ionale a Organiza]iilor Stu den-
]e[ti din Rom=nia (ANOSR). A -
ceas ta a avut loc s\pt\m`na trecut\
`ntre 17 [i 19 februarie [i a avut ro -
lul de a evalua dac\ activit\]ile, o -
biec tivele, scopurile [i principiile ce -
lor dou\ se armonizeaz\. „O vi zi t\
de acest gen are menirea de a clarifi -
ca situa]ia cu privire la viitorul unei
a socia]ii, la membrii ei sau activi t\ -
]i le pe care le desf\[oar\. ~n cazul
ASFI a fost vorba de o schimbare de
statut, pentru a vedea care este ca -
tegoria `n care se `ncadreaz\ con-
form specificului”, a declarat Mir cea
Meriacri, vicepre[edinte pe rela]ii
interne al ANOSR. Criteriile ur m\ -
ri te au fost: deschiderea c\tre to]i
studen ]ii, criteriul legitimit\]ii [i al re -
 pre zen tativit\]ii, rela]ia cu institu ]i -
ile pu blice, cu alte organiza]ii sau cu
con ducerea universit\]ii.

Comisia a fost format\ din De lia
Gologan, secretar general ANOSR,
Ionu] Dumitra[cu, pre[edintele
Li gii Studen]ilor din Gala]i [i Fa -
w zia Shaat, pre[edintele Societ\]ii
Studen]ilor Farmaci[ti din Ia[i. ~n
urma vizitei va fi `ntocmit un raport
care va con]ine o prezentare a u ni -
ver sit\]ii sau a facult\]ii la nivelul
c\ reia organiza]ia activeaz\, a siste -
mu lui de reprezentare local [i un
scurt istoric al organiza]iei. Re zul -
ta tul final va fi stabilit `n urma ra -
por tului realizat de comisie [i va fi
pre zentat `n cadrul Adun\rii Ge ne -
ra le ANOSR care va avea loc la mi  j-
locul lunii martie.

M\d\lina OLARIU

Studen]ii nu vor
subiecte online

Francofoni din Ia[i,
vizita]i de ANOSR

Studen]ii, masteranzii [i docto -
ran zii de la universit\]ile ie[ene care
au avut idei originale menite s\ a du -
c\ solu]ii pentru rezolvarea proble -
melor din diferite sectoare ale indus-
triei s-au putut `nscrie p`n\ pe 24 fe -
brua rie la Concursul Inov\rii  or ga-
nizat de Oficiul European de Bre -
ve te (OEB) [i intr\ ̀ n competi]ia pen-
tru a c`[tiga premii de 5000 de euro. 

Cei interesa]i au trebuit s\ trim-
it\ un studiu preliminar, bazat pe o
idee cu poten]ial de a fi brevetat\ la
O fi ciul de Stat pentru Inven]ii [i
M\rci (OSIM) care se ocup\ de ju -
ri zarea proiectelor la nivel na]ional,
`n ca drul competi]iei intitulate „De
la o sim pl\ idee, la succes”.

Cele cinci domenii vizate de
con curs au fost cel alimentar, ener-
ge tic, ecologic, al transporturilor [i
imobiliar. Participan]ii au trebuit s\
i dentifice o posibil\ solu]ie la prob-
le ma descoperit\ [i cum anume ar
pu tea fi pus\ `n practic\. 

~ntr-o prim\ faz\, propunerile
stu  den]ilor urmeaz\ s\ fie analizate
de c\tre un juriu format din specia -
li[ti `n domeniile propuse, din cadrul
OSIM. P`n\ pe 3 martie un singur
con  curent sau o singur\ echip\ de
con curen]i din fiecare domeniu va fi
se lectat/ selectat\ pentru a participa
la faza interna]ional\ a competi]iei.
„C`nd vor sus]ine lucrarea final\, par  -

ticipan]ii care vor lucra `ntr-o e chi p\
vor trebui s\ aleag\ un re pre zentant
care s\ prezinte detaliile i de ii lor”, a
explicat Florentina Petcu, re -
prezentant OSIM.

Concuren]ii selecta]i `n urma
concursului na]ional pentru a partici-
pa mai departe `n concurs vor fi
`nregistra]i `n cadrul unui program
dedicat de `nv\]are la distan]\, prin
intermediul c\ruia vor primi `ndru-
mare pentru a dezvolta ideea ini]ial\
[i pentru a realiza proiectul final cu
care vor participa la concursul euro-
pean. ~nscrierea concuren]ilor selec-
ta]i de c\tre OSIM la faza inter-
na]ional\ se va face `ntre 3 [i 14 mar-
tie 2013. Un juriu interna]ional va
face o nou\ se lec]ie, c`[tig\torii ul ti -
mei etape urm`nd s\ fie invita]i s\
par ticipe la o ceremonie de premiere
la München. Aceasta va avea loc pe
data de 17 oc tom brie 2013, iar OEB
va suporta cheltuielile de c\l\torie [i
costurile de cazare ale participan -
]ilor. C`[ ti g\ to rului la fiecare dintre
cele cinci ca tegorii `i va fi acordat un
premiu `n valoare de 5000 de euro.

Concursul se organizeaz\ cu o -
ca zia anivers\rii a 40 de ani de la
sem narea Conven]iei Brevetului
Eu ropean.

Paul ANDRICI

Miercuri, 20 februarie, la Li br\ -
ria „Orest Tafrali” din incinta U ni -
ver sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC) s-a lansat cartea „Re -
pre zentarea diavolului `n imaginarul
literar rom=nesc” a lui Mircea P\ du -
ra ru, asist. univ. dr. la Catedra de Li -
teratur\ Rom=n\ a UAIC. La e ve ni -
ment au participat lect. univ. dr. Bog-
dan Cre]u, prof. univ. dr. Ioan H. Ciu-
botaru, drd. Doris Mironescu [i
conf. univ. dr. Antonio Patra[ de la
aceea[i specializare.

Mircea P\duraru a explicat c\ `n
cartea sa, care are la baz\ teza lui de

doctorat, s`nt conturate „tipuri ale de -
mo nu lui ca re se hr\nesc cu imagina rul
di a  vo lu lui autohton `n cultura popu-
lar\ ro m= n\ [i analizeaz\ o serie de
opere care surprind problematica dia -
volului”. 

Lect. dr. Bogdan Cre]u a apreciat
c\ „Mir cea P\duraru este un critic ma -
tur, cu priz\ la text [i care [tie s\ `[i de -
li miteze bine conceptele, lucru pe ca -
re `l face `nc\ de la `nceputul c\r]ii.
De [i volum de debut, acesta este scris
cu o m`n\ sigur\, cu un stil care rezer -
v\ aproape la orice pagin\ surprize
foar te pl\cute”. 

Folclorul, corectat de
imaginar

Cartea, publicat\ la editura U ni -
ver sit\]ii „este o carte cu miz\, care
`[i propune s\ atace un punct sensibil
al literaturii rom=ne [i care atac\ un
consens nu a[a u[or de g\sit”, potrivit
drd. Doris Mironescu.  Acesta a mai
ad\ugat c\ „cultura popular\ [i litera -
tura rom=n\ modern\ interefereaz\, [i
este scoas\ `n eviden]\ o zon\ matur\
a folclorului, dar [i folclorul tr\it care
nu este corectat de imaginar”.

Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru a

dorit s\ sublinieze c\ „aceasta este una
dintre temele fundamentale ale litera-
turii rom=ne[ti de care s-au ocupat
titanii etnologiei rom=ne[ti, cum ar fi
Eliade sau Caraman”. ~ns\ acesta con-
sider\ c\ „lucrarea are mici fisuri pen-
tru c\ `i trateaz\ pe autori colegial, `i
bate pe um\r [i uneori `i admones tea -
z\. Cu toate acestea, are toate atuurile
s\ fie un scriitor de succes. Dar tre-
buie un pic mai mult\ bl`nde]e fa]\ de
antecesori.”

Mircea P\duraru este absolvent
al Facult\]ii de Litere din Ia[i, fiind
preocupat de domenii precum etnolo-
gia, folclorul [i teoria literaturii. A ces -
ta a publicat articole `n reviste ca
„Tim pul”, „Dialog”, „Anuarul Mu -
ze u lui Et nografic al Moldovei” sau
`n Analele Catedrei de Literatur\
Ro m= n\ ale UAIC.

Iuliana LEONTI

Muzeul Literaturii Rom=ne
(MLR) din Ia[i a primit s\pt\m`na
tre cut\ avizul pentru a deveni muzeu
na ]ional. Decizia a fost luat\ `n [e din -
]a Comisiei Na]ionale a Muzeelor [i
Colec]iilor din Ministerul Culturii
din 19 februarie, `n baza evalu\rii lis-
te lor cu valori de patrimoniu [i co lec -
]ii unice de]inute de MLR.

„Se recunoa[te, astfel, plasarea
mu zeului nostru `n elita institu]iilor
de profil la nivel na]ional. Ne va a ju -
ta s\ ne conect\m la re]eaua muzeelor
din str\in\tate pentru c\ altfel se ra -
por teaz\ eventualii colaboratori la un
mu zeu na]ional fa]\ de unul local [i,
nu `n ultimul r`nd, e un avantaj la im -
ple mentarea de proiecte europene”, a
declarat scriitorul Dan Lungu, noul
director al MLR. Schimbarea statutu-
lui muzeului are loc `n contextul `n
care pre[edintele Consiliului Ju de -

]ean Ia[i, Cristian Adomni]ei, a de -
clarat, cu prilejul deschiderii manda -
tului lui Dan Lungu la `nceputul lu -
nii februarie a acestui an, c\ o even-
tual\ cotare a MLR drept muzeu na -
]io nal ar putea plasa institu]ia ie[ean\
pe ultimul loc `n ceea ce prive[te fi -
nan]area de la Ministerul Culturii.
Directorul MLR a explicat, `ns\, c\
„muzeul va r\m`ne, din toate punc te -
le de vedere, financiar, administrativ
[i a[a mai departe, sub coordonarea
Con siliului Jude]ean. Nu va trece, a[a
cum se crede, la finan]area ministeru-
lui, drept urmare schimbarea nu este
doar una de titulatur\, ci va aduce be -
ne ficii concrete, materiale, printre ca  re
[i m\rirea cu un procent de 20% a
salariilor muzeografilor [i pensiona -
rea acestora `ntr-o pozi]ie favorabil\”.

Pentru finalizarea clasific\rii MLR
ca institu]ie de rang na]ional mai s`nt
a[teptate deciziile comisiilor din
ministerele Muncii [i Finan]elor, ur -
m`nd ca apoi s\ fie `ntocmit\ o Ho t\ -
r` re de Guvern. 

Anca TOMA

Brevet pentru o idee care
revolu]ioneaz\ industria
� c`[ ti g\ to rului la fiecare dintre cele cinci ca tegorii `i
va fi acordat un premiu `n valoare de 5000 euro

Despre diavol, numai de bine
� volumul publicat la editura U ni ver sit\]ii „este o carte cu miz\, care `[i propune s\
atace un punct sensibil al literaturii române”

Literatura ie[ean\ a
devenit tezaur na]ional

� chiar dac\ `[i va schim -
ba titulatura, institu]ia va
r\m`ne sub coordonarea
Consiliului Jude]ean

Planurile fac parte dintr-un proiect de reabilitare mai amplu



Camera Deputa]ilor a adoptat
mar ]ea trecut\ o propunere legislativ\
care permite universit\]ilor cu profil
me dical din Rom=nia s\ solicite ca da -
vrele nerevendicate din spitale pentru
folosirea lor `n scop didactic. Astfel,
conform proiectului adoptat cu 323 de
voturi „pentru”, serviciile pentru ex -
ploa tarea cadavrelor de la catedrele de
anatomie ale universit\]ilor vor fi obli-

gate s\ alc\tuiasc\ o list\ a spitalelor [i
cen trelor de asisten]\ medical\, ur -
m`nd ca aceste unit\]i s\ `ncheie un
pro tocol cu institu]iile de `nv\]\m`nt
su perior prin care le cedeaz\ acestora
ca davrele. 

Prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae,
rectorul Universit\]ii de Medicin\ [i
Farmacie „Gr. T. Popa” (UMF) din
Ia[i s-a declarat, `ns\, `mpotriva aces-
tui proiect de lege. „Este o `nc\lcare a
demnit\]ii persoanei dup\ deces [i eu o
consider un fapt grav. Nu putem spu ne
despre un cadavru c\ devine pro -
prietatea statului dac\ nu este re ven -
dicat `ntr-un anumit interval de timp.
~n plus, nu mai s`ntem `n situa]ia `n
care s\ studiem anatomia ca `n secolul
trecut, exist\ simulatoare, diferite pro-
grame prin care studentul trebuie [i
poate s\ `nve]e `ntr-o manier\ moder -
n\. ~n universit\]ile occidentale se mai
fac cel mult una – dou\ disec]ii de  -
monstrative pe cadavre, `n rest se stu -
diaz\ cu ajutorul tehnologiei”, a men -
]io nat prof. univ. dr. Vasile As t\r\s -
toa e. Acesta a explicat c\ preluarea,
conform hot\r`rii, `n termen de trei zi -
le de la notificarea venit\ din partea
unit\]ii sanitare, a cadavrelor nu este o
solu]ie pentru lipsa de material didac-

tic `nregistrat\ la ora actual\ la UMF
Ia[i. 

Mai mult, rectorul institu]iei de `n -
v\ ]\m`nt superior  a anun]at c\ va a ta -
ca de cizia Camerei Deputa]ilor `n ins  -
tan ]\. „Voi trimite o scrisoare des chi s\
[i voi notifica, `n acest sens, A vo catul
Poporului pentru a opri promulgarea
acestei hot\r`ri. Astfel, acesta va ataca
propunerea legislativ\ la Cur tea Con -
sti tu]ional\”, a ad\ugat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae. 

Potrivit documentului aprobat de
Camera Deputa]ilor, cadavrele pre-
luate din spitale vor trebui conservate
timp de cel pu]in 30 de zile `nainte de
a fi folosite `n laboratoarele de di sec -
]ie ale universit\]ilor. De asemenea, du -
 p\ utilizarea cadavrelor `n scop [ti -
in]ific [i de studiu, institu]iile de `n v\ -
]\m`nt superior, cu sprijinul pri m\ riei,
ar trebui s\ asigure servicii fu ne rare
persoanei decedate.

Anca TOMA

Cazul t\ierii teilor din centrul
Ia [ului demonstreaz\ `nc\ o dat\
c\ edilii `n]eleg gre[it conceptul
de „a utoritate” [i func]ia pe care
ar trebui s\ o `ndeplineasc\. ~ntr-
un ora[ s\n\tos, democrat [i civi-
lizat, p\ re rea comunit\]ii este con -
sultat\ ` na inte de a se lua o astfel
de de ci zi  e. Se face o dezbatere
public\, se prezint\ ideea, se dis-
cut\ [i se a jun ge la un acord care
s\ convin\ p\r ]i lor implicate. ~n
cazul nostru, ce t\ ]enii – cei care
le pl\tesc salarii le, p`n\ la urm\ –
au aflat abia c`nd au v\zut munci-
torii cu drujbe `n str\zi. Vinerea
trecut\ au fost t\ia]i [i copacii din
curtea Bisericii „Trei Ierarhi” [i
a {colii „Gheorghe Asachi” [i
urmeaz\ s\ fie dobor`]i [i cei din
curtea Mitropoliei Mol do vei [i
Bucovinei.

Mai mult, `n urma unei solici -
t\ri f\cute de televiziunea „Tele
M”, Ministerul Mediului [i
Schim  b\ rii Climatice a trimis un
document potrivit c\ruia Pri m\ -
ri a ceruse pe 11 februarie Di rec ]i -
ei Silvice mar  carea a 142 de ar -
bori `n vederea t\ierii – `ns\ do bo -
r`rea copacilor a `nceput mai de -
vre me, pe 1 februarie, deci ` na in -
te ca Direc]ia Sil vi c\ s\-[i dea a -
cordul. Ilegal, pe scurt.

Partea bun\ [i `mbucur\toare
la tot evenimentul \sta este c\ am
v\ zut `n sf`r[it o mobilizare `n a -
de v\ ratul sens al cuv`ntului a so -
cie  t\ ]ii civile [i – foarte important
– nu doar pe Internet. S-a ie[it `n
strad\ zi de zi, s-a protestat pa[ nic,
cu mesaj [i f\r\ a c\dea `n cap-
cana `n care cad multe proteste –
s`nt a cu zate c\ ar fi cu substrat po -
litic. Cei din strad\ au [tiut s\ se
delimi teze de orice mesaj po li tic
[i s\ a ra te c\ singurul lor in te res
este bi ne le comunit\]ii, al o ra [u -
lui.

Acestora li s-au al\turat per-
so na lit\]i locale [i na]ionale, pre-
cum scriitorii Dan Lungu [i E -
mil Bru maru, actri]a A na ma ri a
Ma rin ca, artistul vizual Dan Per -
jovschi [i al]ii, prin mesaje indig-
nate la a dresa deciziei au to ri t\ ]i -
lor [i de sus ]inere a celor care au
ie[it `n strad\ s\ protesteze.

Din p\cate, opinia cet\]enilor
nu prea conteaz\ [i nu a modificat
nimic, practic, `ns\ putem spune
m\ car c\ t\ierea teilor a mai unit
comunitatea, a `nv\]at-o s\ ias\ din
cas\ [i s\-[i spun\ cuv`ntul c`nd
consider\ c\ o decizie este luat\ a -
buziv. S\ arate c\, p`n\ la urm\, o -
ra[ul este al locuitorilor s\i, nu
doar al Prim\riei.

Ioan STOLERU
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Decizie f\r\ etic\

� s-a ie[it `n strad\ zi
de zi, s-a protestat pa[ -
nic [i cu mesaj 

Prof. univ. dr. Vasile Ast\r\stoae prefer\ 
tehnologia `n studiul anatomiei

� acesta inten]ioneaz\ s\ opreasc\ promulgarea
proiectului de lege aprobat de Camera Deputa]ilor

Ini]iativa studen]ilor de la spe-
cializarea Autovehicule Rutiere a
Fa cult\]ii de Mecanic\ a U niver si t\ -
]ii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Ia[i (TUIA{I) de a redesena marca de
ma[ini ARO a `nceput s\ capete con-
tur. La concursul intitulat „ARO Re -
vo lution” s-au `nscris 24 de partici-
pan]i, elevi [i studen]i, care au trimis
143 de schi]e. Cele mai bune proiecte
au fost premiate luni, 11 februarie, iar
desenele participan]ilor au fost expuse
pe holurile Facult\]ii de Mecanic\.
Cinci au primit distinc]ii din partea
juriului format din cadre didactice [i

studen]i de la Facultatea de Meca ni -
c\, iar proiectul c`[tig\tor este [i cel pe
baza c\ruia se va construi un prototip
de ma[in\ ARO de c\tre o echip\ de
studen]i de ai TUIA{I. 

„Premiul I a fost c`[tigat de Silviu
Cea u[u, student `n anul al II-lea la Fa -
cul tatea de Mecanic\, premiul al doi -
lea a fost luat de Mircea R\iescu, de la
U niversitatea de Arte din Ia[i, urmat
de Andrei But\nescu Andrei, licean
din Dr\g\[ani, care a ob]inut premiul
al III-lea”, a declarat prof. univ. dr.  ing.
Cezar Opri[an, decanul Fa cul t\ ]ii de
Mecanic\. Acesta a mai ad\ugat c\

„au fost acordate dou\ men]iuni, pri -
ma studentului Tudor  Bora din anul al
III-lea la Facultatea de Arhitectur\ «G.
M. Cantacuzino» [i o men]iune spe-
cial\ lui Gabriel Ciuraru din Bac\u.
Am dat [i un premiu special pentru cel
mai t`n\r participant lui Radu {tefan
{tirbu de la  Colegiul Na]ional «Emil
Racovi]\» din Ia[i“.

Cei clasa]i pe primele trei locuri
au primit [i premii `n bani. Pentru lo -
cul I s-au oferit 500 de lei [i o s\p t\ -
m`n\ `n cadrul Programului „Leo nar -
do” din Bulgaria, iar pentru cel de-a l
doilea [i al treilea 250 [i, respectiv, 200
de lei. „Pe l`ng\ acestea, i-am rugat pe
primii patru s\ fac\ parte din echipa
care s\ realizeze acest autovehicul. S-a
stabilit c\ proiectul se va baza pe de -
se nul, «IARO Camarad», cel de pe
primul loc, iar din acest semestru vom
`ncepe construc]ia [i cred v\ dura a -
proa pe doi ani p`n\ la finalizare”, a
mai precizat decanul Facult\]ii de
Me ca nic\.

„ARO Revolution” a fost o com-
pe ti]ie de design auto, desf\[urat\
`ntre 10 decembrie - 11 februarie, pen-
tru care participan]ii care au trebuit s\
realizeze o schi]\ `n creion sau pe cal-
cu lator a unui autovehicul 4x4 dup\
modelul vechiului ARO.

Paul ANDRICI

Ma[inile ARO `[i schimb\ caroseria
� la concurs s-au `nscris 24 de participan]i, elevi [i stu-
den]i, care au trimis 143 de schi]e

Silviu Ceau[u, c`[tig\torul competi]iei

Din balamuc `n balamuc
Cum orice mod\ venit\ din a -

far\ se lipe[te de noi mai ceva ca
un boschetar de sticla cu spirt, a
mai ap\rut `nc\ o modalitate prin
care tinerii s\-[i ocupe timpul. De
c`teva s\pt\m`ni studen ]ii s-au dat
jos de pe calul lui Psy doar ca s\
imite ceea ce oricum se `nt`mpla

de secole `n cr`[mele de pe la ]ar\.
A[a s-a ajuns ca Youtube-ul s\ se
umple de filmu le]e `n care tinerii
din Rom=nia [i-au pus pantaloni
`n cap. ~i ru g\m pe a ceas t\ cale s\
`n ce te ze. Da c\ ne-am dori s\ vedem
a[a ce va ar urca filmule]e [i sana-
toriile.

P`ine pe bonuri RATP
Cum cer[itul `ncepe s\ supere [i

este rentabil doar de Cr\ciun, c` ]i va
membrii ai unei comunit\]i din Ia[i
au `nceput s\ str`ng\ bonurile pe
care ]i le dau tonomatele de bilete `n
loc de rest [i s\ le deconteze la sedi-
ul RATP. Ar fi o idee bun\ [i da c\ la
magazine s-ar ac cepta [i chitan]ele

cu pricina `n loc de monezile care nu
ni se dau ca rest. 

Coroni]a de rezerv\
Ne-a [optit o p\s\ric\ un se cret.

Am `n]eles c\ cei care coordoneaz\
concursul textule]elor despre c`t
de frumoas\ e studen]ia de la „Cu -
za” nu primesc dec`t omagii [i

ova]ii la adresa institu]iei, ca pe
vremea r\posa]ilor poe]i de par-
tid. Dar nu v\ face]i griji, dac\ s`nt
oameni printre voi care [tiu c\ stu-
den]ia nu e toat\ miere [i lapte,
pute]i r\sfoi ziarul nostru. Nu
practic\m nici cenzur\ [i nici nu
v\ v-am\gim. V\ l\s\m s\ v\
hot\r`]i de unii singuri.

Rectorul Universit\]ii de Medicin\ nu vrea s\
fac\ experimente pe cadavre nerevendicate

{apte reprezentan]i ai ligilor
studen]e[ti din Ia[i au participat `n
perioada 21-24 februarie la confe -
rin ]a intitulat\ „Dimensiunea so cia -
l\ a educa]iei de nivel `nalt”, or ga ni -
za t\ de Alian]a Na]ional\ a Or ga -
ni za ]iilor Studen]e[ti din Ro -
m=nia (ANOSR), ̀ mpreun\ cu U ni -
tatea E  xecutiv\ pentru Fi nan ]a -
rea În v\ ]\mântului Superior, a
Cer ce t\ rii, Dezvolt\rii [i Inov\rii
(UEFISCDI) la Bucure[ti. 

Cu prilejul acestui eveniment s-
au dezb\tut problemele cu care se
confrunt\ `nv\]\m`ntul superior, stu-
den]ii fiind de p\rere c\ lipsa unei
finan]\ri consistente este una dintre
cele mai grave aspecte care a fec tea -
z\ calitatea studiilor academice. „Ce
ne doare pe noi cel mai mult este
faptul c\ avem nevoie de o mai
mare fi nan ]are a educa]iei. S-a dis-
cutat mo dul `n care se face accesul
`n `n v\ ]\ m`ntul superior [i am ajuns
la con cluzia c\ statele ar trebui s\
in ves teas c\ mai mult `n crearea de
p olitici de acces astfel `nc`t s\ fie `n -
cu raja]i [i tinerii care vin din medii
dezavantajate, cei cu dizabilit\]i sau
cei care nu au acces la acest tip de e -
du ca]ie. Ne dorim s\ creasc\ rata
par ticip\rii lor”, a de cla rat Cristi Po-
pescu, vi ce pre [e din te pe rela]ii in  -
terna]ionale al ANOSR.  

La manifestare au fost prezen]i
60 de studen]i rom=ni [i 20 de la
universit\]ile din sud-estul Eu ro pei.
Conferin]a a fost structurat\ ca o
serie de sesiuni de dezbatere [i
workshop-uri plenare sus]inute de
studen]i. Invita]ia a fost f\cut\ pen-
tru toate ligile [i asocia]iile studen -
]e[ti membre ANOSR, iar Ia[ul a
fost re pre zentat de Asocia]ia Stu -
den  ]ilor Francofoni, Asocia]ia Stu-
den]ilor Bio ingineri [i So cie tatea
Studen ]i lor Medicini[ti Ia[i.

Acest tip de conferin]e se orga-
ni zeaz\ anual, iar urm\toarea `n t`l -
ni re va avea loc la sf`r[itul lunii
martie `n Irlanda, la Dublin. 

M\d\lina OLARIU

Studen]ii cer
mai mul]i bani
pentru educa]ie



Cine ne mai ascult\ pove[tile
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� sfaturile `i ser vesc drept plat\ oricui `i o fer\ o ]igar\,
o can\ de ceai sau una de bere � m\ ghemuiesc `n
vorb\ria `n[irat\ pe strad\ [i sc`ncesc f\r\ s\ vreau

La 10 noaptea fojg\iesc toate fur -
nicile ora[ului spre mu[uroaie. Cu gen]i
turtite [i pline cu hramul unei zile mof-
turoase de iarn\, cu abur gros pe bu ze,
ne-adun\m pe sub cablurile tramva ie -
lor, `n sta]ia din Pia]a Uni rii, la o nu m\ -
r\toare invers\ `nfio r\ toare. „Mai s`nt
vreo trei [i dac\ nu-l prindem p-\sta, par -
c\ v\d c\ se duc `n depou”, `mi spune
o ciufulit\ bru ne t\, cu c`rlion]ii r\z vr\ -
ti]i de sub c\ ciul\. Tonomatul de bilete nu
mai `n ghite nici un leu [i trece un „6”.
„Tu, de exemplu, dac-ai avea timp, nu
te-ai duce la prim\rie cu treaba asta?”,
se nec\je[te fata `n cap\tul cozii de oa -

meni din fa]a aparatului verde. „P\i nu,
\sta la RATP `l duci, la u[\, ei 
s\-l m\n`nce”, `i r\spunde `nver[unat o
femeie de dup\ vreo 4 capete. „Hai pe
jos, \i!”. Cei patru b\rba]i pleac\ [i fu -
nia se str`nge, iar noi ne-ncovrigim tot
mai aproape de tonomat.

Penultima din r`ndul de furnici, m\
ghemuiesc `n vorb\ria `n[irat\ pe stra d\
[i sc`ncesc f\r\ s\ vreau, de la frig. Am
avut o zi ur`t\ p`n\-n r\ d\ cini, a[a cre -
de femeia de l`ng\ mine, fiindc\ [i-a ciu -
lit urechile p`n\ s-au `n ro[it c`t am vor-
bit la telefon. Un fl\ c\u cu [apc\ iz be[ -
te tonomatului un pumn cu ur\. Din fan -
t\ iese `napoi, a cincea oar\, acela[i leu.
„A[a-i de greu la facultate?”, m\ `ntrea -
b\ doam na cutremurat\ pu]in de lovitu -
r\ ca [i cum i-ar fi rico[at ̀ n obraz. „De -
c`t s\ sparge]i pe-aici, nu mai `nv\]a]i
a[a mult, m\i copii” [i m\ `nghesuie `na-
inte, dar se domole[te c`nd `i spun c\ nu-i
de la asta. „Da, nu [tii ce-are o mul `n
suflet [i-n cap. Dar dac\ tot e de spus,
prea s`nte]i nervo[i, de ce te certai la te -

lefon cu colega?”. Dar nu, c\ s\ vede]i,
c\ proiecte, c\ e greu cu oa menii. „Ei, da
faci tu [i c\de]i de acord, nu merge?”
P\i nu. „Mai u[or cu sup\rarea a[a, de
pe-acuma. Am o sor\ eu la Sf. Spi ri don,
i-o cedat ini ma la 34 de ani. Tu c`t ai?”,
se strecoa r\ `n aburul vorbelor o fe me -
ie cu e[ar fa plumburie `nf\[urat\ pe cap.
Ei, 21, nici chiar. „Nu zi. Ar trebui s\ iei
ceva, acolo, preventiv, o aspirin\”. Da’
nu m\ doare nimic [i nici nu m\ e ner -
vez u[or. „A[a spune lumea [i se tre -
zesc care mai de care cu pumnu-n pe re -
te, nu vezi?” Z`mbesc [i femeile se-a mu -
z\ [i ele. T`n\rul nervos a plecat de
mult, biletele ̀ nc\ nu ies din dr\c\ria ver -
de [i a mai trecut un „6”. 

Am rupt r`ndul, i-am schimbat fe -
tei din fa]a aparatului leul chinuit `n b\ -
nu]i ar\mii. Vorbind la telefon, n-a spus
nimic, a v\rsat monedele `n burta tono-
matului, a luat biletul [i-a plecat iz bin -
du-se de urm\torul mu[ teriu, ca-ntr-un
joc de domino aliniat de-a lungul pa -
va jului. Doamnele m\ privesc m\mos
[i dau s\-[i trag\ e[ar fele mai aproape
de buze. „Vezi? De at`ta inim\ rea nici
«hai mersi» nu se mai spune. Apuc\-te
de luat aspirin\, `]i zic”.

Anca TOMA

„Mai ai cam trei minute, n-ar tre-
bui s\ te gr\be[ti?” m\ ̀ ntreab\ un im -
piegat dup\ ce-mi explic\ unde e li nia
de pe care trebuie s\ iau tre nul. Bag
m`na `n buzunar s\ verific c\ `nc\ n-am
pierdut biletul [i fug c\tre linia 2, unde
`ncerc s\ g\sesc un loc liber prin va -
gon. Aici, m\ a[ez l`ng\ o fat\ cu un -
ghii albastre ce pare posedat\ de car -
tea pe care o cite[te, abia b\g`ndu-m\
`n seam\ c`nd o `ntreb dac\ scaunul e
o cupat. ~n fa]a noastr\, doi b\rba]i
discut\ despre via c\rui vecin de-al lor
scoa te cea mai mult\ poam\, oprin -
du-se din certat abia c`nd un grup de
ti neri trece pe l`ng\ noi. „Ia uiti u\i ci
ga gii avem ai[i”, la care Andrei, pri-
etenul s\u, se preface c\-[i as cunde
pri virea `n spatele unui telefon din \la
mai vechi, cu cl\pi]\, care dup\ zg` rie -
turi [i culoarea de pe plastic ras\, pare
s\ fi avut [i zile mai bune. „Poate au
gre[it clubul” spun `ncet [i naiv, cei
doi uit`ndu-se la mine c`teva se cun de
`nainte s\ r`d\ [i s\ se `ntoarc\ la ale
lor. 

Deodat\, lui Ionu] `i vine o idee [i
ia de la Andrei „s\r\cia de telefon”,
c\ut`ndu-[i fostele colege de liceu pe
Facebook, cei doi f\c`nd ochii mici
pen tru a putea observa ecranul mo bi -
lului care-i abia c`t un dop de Sana.
R\m`n`nd f\r\ fete, reu[esc s\ intru `n
grup ar\t`ndu-le pe c`teva dintre co -
le gele mele. „U\i da uiti ci fa]` di
copil are asta. S` vedi c`-i cresut\ la
ora[.” De[i Andrei e c\s\torit, nu-l
deranjea z\ s\ priveasc\ [i s\-[i dea cu

p\ re rea, invit`ndu-m\ s\ trec pe la el
dac\ am drum prin Ruginoasa, s\-mi
arate „cel mai bestial vin din Mol do -
va”.

V\z`nd c\ le-am c\p\tat `n cre de -
rea, `mi unesc palmele, revin la fa]a
na iv\ [i `i rog aproape `n [oap t\ s\-
mi dea c`teva sfaturi de ag\ ]at, ex pli -
c`ndu-le c\ n-am noroc `n dragoste,
dup\ care Ionu] se apro pie de mine
[i-mi zice: „bun, s\-]i zic io care-i tre-
a ba cu fetili”. Prinz`nd c`teva idei care
n-ar putea fi scrise `ntr-un text publi -
cistic, b\rbatul `mi concluzioneaz\
c\ „toate-s pe in te res”, iar metoda lui
cea mai bun\ de ag\]at e o atitudine
de „boss”, [i s\ le ignore, pentru c\
`ntr-un final fe tele s`nt cele care vin la
el.

Tehnica de la Ruginoasa
Dup\ ce cobor `n T`rgu Fru mos,

destina]ia mea final\ de pe bilet, rea -
lizez c\ nu a fost o idee prea bun\ s\
m\ g`ndesc doar la dus, c\ci afar\ e de -
ja `ntuneric [i a `n ce put s\ plou\, iar
`n gar\ nu mai este de c`t o fat\ agita -
t\ care `ncearc\ s\-[i cumpere un bi -
let. Alexandra e stu dent\ la Me di ci n\
General\, [i a ni merit aici deoarece
a `ncurcat trenul care trebuia s\ o du -
c\ spre Vas lui, acolo unde locuie[te.
Cum mai s`nt dou\ ore p`n\ la trenul
spre Ia[i, `mi amintesc de cursul pe
care tocmai l-am absolvit [i `ncerc s\-l
aplic, lu`nd atitudinea de boss co res -
punz\toare. Cum rezultatul nu-i cel pe
care mi-l imaginam, abando nez tac-
tica, ̀ ncep`nd s\ cred c\ la Vaslui pro -
babil to]i s`nt „bo[i”.

Iulian B~RZOI

Am ajuns vacan]a asta acas\, mai po -
etic vorbind, dincolo de Prut, [i `n pri -
mul r`nd am mers la frizeri]a mea. „Ia -
r\[i? Parc\ ]i-am t\iat p\rul acum dou\
luni, mai ai s\-l retezi? Las\-l s\ creas -
c\!”, se oftic\ Iulia care m\ tun de `nc\
de c`nd a prins aceast\ me se rie. E cu doar
[apte ani mai mare dec`t mine `ns\ deja
are doi copii, „cel mai mare, Aurel, la
toam n\ va merge ̀ n clasa ̀ nt`i”, ̀ mi spu -
ne ea orgolioas\ `n timp ce eu m\ a[ez
pe scaun. 

„Din nou scurt?”, m\ `ntreab\ fe me -
ia cu o siluet\ supl\, fa]a rotund\, bu ze -
le pline [i un p\r castaniu `m pl etit `ntr-o
cosi]\ care-i ajunge mai jos de talie. Iar
`n timp ce foarfeca m` nu it\ de degetele
ei fine `mi scur teaz\ p\rul [uvi]\ cu [u -
vi]\, ̀ mi pune ̀ n tre b\ri, de parc\ ar vrea
s\ afle totul [i des pre toate de la mine.
Eu `i r\s pund sincer [i, c`nd lucrul e deja
`n toi, a jung s\ vorbesc f\r\ s\ mai fiu
`ntrebat\. „M-a[ l\sa de facultate, nu mai
am r\b dare”, ̀ i zic eu iar Iulia cu un z`m -
bet zeflemist croit de buzele-i rotunde

`mi zice „cred c\ nu e[ti nebun\”, iar mai
apoi adaug\ „las’ c\ am eu o prieten\
care are diplom\ care confirm\ c\ ar fi
f\cut dreptul, doar c\ ea nu a stat nici
m\ car la un curs, a[a c\ dac\ o s\ ai ne -
voie de diplom\ vreodat\ nu va fi o pro-
blem\ s-o cape]i. Sau la voi la Ro m= nia
nu e a[a?”. Iar eu drept r\s puns decid s\
schimb tema.

Singur\ sau... singur\
De aceast\ dat\ m\ pl`ng c\ nu cred

c\ o rela]ie serioas\ cu vreun b\iat ne -
cesit\ efort [i doar o iubire merit\ acest
sacrifiu, pentru c\ faci totul din dra gos -
te. Iar Iulia nici acum nu se las\ pe din
afara frustr\rilor mele. „Nu e bine s\
fii singur\, e normal ca fiecare din noi s\
aib\ pereche”, `mi spune ea pe un ton
firesc [i con vin g\ tor. ~mi aduce exemple
din experien ]a sa de via]\ cu familie exact
ca un profesor care explic\ o tem\ greu
de `n]eles. ~ns\ la un moment dat ci te[ -
te un mesaj primit [i nu i se mai aude gla -
 sul vioi. Tace [i s\ sun\ nervos „ce s-a
`n t`mplat?”, m\ nelini[tesc eu, „am pri-
mit un mesaj de la operator care m\ a -
nun]\ c\ Pavel [i-a aprins telefo nul”. 

Pavel e so]ul Iulianei, care, dup\
spu sele ei, e plecat de acas\ de di mi nea -

]\ [i a avut telefonul `nchis p`n\ a cum.
~ncepe s\-l sune agitat\ `ns\ `[i d\ sea -
ma c\ mai are de lucrat a su pra coafurii
mele. ~mi d\ telefonul [i `mi zice „sun\
p`n\ r\spunde”, iar eu, ca un ucenic
sme rit, `ncep s\ ap\s aproape frenetic
mai `nt`i butonul verde, apoi cel ro[u. ~n
momentul `n care b\rbatul r\spunde,
lipesc iute telefonul de urechea fetei. Iar
Iuliana, cu o voce de o]el, ̀ [i anun]\ pe -
rechea c\ „acas\ nu ai ce c\uta, s\ stai
acolo unde ai stat toat\ ziua cu telefo -
nul `nchis”, [i apas\ pe butonul ro[u [i
printre din]i, cu ciud\, i se strecoar\ „m\
descurc [i singur\”.

Daniela VORTOLOMEI

Nea Nelu este de ocupa]ie portar.
Asta e meseria lui dup\ ce a f\cut ni[ -
te cursuri de specializare, ̀ ns\ nu se sfi -
e[te s\-[i dea cu p\rerea, „ca ro m=nu’”,
oricui `i cere. Sfaturile `i ser vesc drept
plat\ pentru oricine `i o fer\ o ]igar\, o
ca n\ de ceai sau una de bere, `n rest
nu-i pas\ „de ce face prostimea. E drep -
tul lor s\ fie pro[ti”. D\ afirmativ din
cap c`nd spune asta, parc\ mai mult ca
s\ se con ving\ pe el. Apoi, ca s\-i con -
firmi [i tu ce zice, repet\. „E de mo cra -
]ie, ce s\ m\ bag eu”. Nea Nelu doar
tace, observ\, apoi spune tot, „ca s\
lu\m noi exemplu”, pe o can\ de ra chiu
c`nd mai trece `n inspec]ie pe pa liere.
{tie [i cu cine a venit „blonda aia de la
doi”, cine aduce mereu fete `n c\min
sau ce afaceri mai fac studen]ii [i o spu -
ne mereu [optit, de par c\ doar ]ie ]i-ar
`mp\rt\[i secretul. 

El e mereu acolo, dup\ m\su]a de
la intrare, s\ te asculte c`nd ai o pro

ble m\, iar colegii de camer\-s prea
ocu pa]i s\ te bage `n seam\. Azi `ns\
se plimb\ agitat pe afar\, cu m`inile
pu se la spate, ca un om care are mul -
te pro b leme pe cap. „Nea Nelule, nici
nu mai [tiu ce s\ fac de m`n care”, spun
m`h nit dup\ ce `i ofer o ]igar\. „M-am
s\ tu rat de pilaf gol”, `nt\resc eu.
Portarul, un b\rbat ro to fei cu mustea]\
c\runt\ [i as pectul unui gurmand
des\v`r[it `[i [ter ge mai `nt`i col]urile
gurii, de sus `n jos, dup\ care `[i trece
mai `nt`i m`na prin p\rul de sub nas,
netezindu-l, a poi scoa te ]igara din
pachetul pe care i l-am o ferit. O rosto-
gole[te de c` teva ori, o mi roase medi-
tativ apoi, dup\ ce o aprin de, `ncepe
explica]ia cu aerul unui mare buc\tar.
„O cea p\ spart\, a[a, cu podul pal mei,
s\ lase zeama aia, apoi rapid presari
ni[ te sare, a[a, ca o ploaie pes te buc\ -
]ele”. ~ncepe s\-[i mi[te m`i ni le rapid,
ar\t`nd fiecare lucru pe care ar trebui

s\ o mai fac. „Nici nu trebuie s\ mai
cure]i ceapa `nainte, c\ o s\ cad\ dup\
aia”, continu\ b\rbatul care `[i [ter ge
deja gura cu o bucat\ de m` nec\ printr-o
mi[care scurt\. „Tai apoi c` te va fe li u]e
de sl\ninu]\, o bu cat\ de br`n z\ [i cu o
buc\]ic\ de p`i ne [i gata-i masa. Ce
at`ta fast food?”

Dau `ncurcat din cap, apro b`n du-l
de fiecare dat\ c`nd `mi explic\ c`t de
nes\n\toas\-i m`ncarea „de la to ne te -
le astea de plastic”, dar tot nu s`nt mul -
]umit de r\spuns. ~i explic apoi c\ vreau
s\ preg\tesc ceva s\ m\n`nc `mpreun\
cu prietena mea, iar ceapa nu-i pe gus -
tul ei. „B\i, ce-i [i cu genera]ia asta!”,
spune el b\ t` nd din palme, indignat. „Ce
[ti]i voi. Ap\i eu [i cu nevasta m`n c\m
de ne pocnesc f\lcile slan\, cu br`nz\
[i cea p\ [i a[a o pup. Nu miroase ur`t
cea pa cum spune]i voi. Trebuie doar
stins\ m`ncarea cu ni]ic\ ]uic\. Nu mult,
un p\h\rel.” Gesticuleaz\ iar c`nd `mi
ex plic\ [i ̀ n m`na lui p\h\relul de t\rie
e de-o [chioap\. Sf`r[esc prin a-i da
drep tate, dar nu m\ las\ s\ plec p`n\
nu-i pro mit s\ o aduc pe prietena mea
pe la c\min „ca s\-i explice el cum st\
treaba cu m`ncarea”.

Andrei MIHAI 

T`lcul terapiei 
la un leu

Tuturor ne place s\ ne
pl`ngem. Fie c\-i vorba

despre facultate, p\rin]i
sau alte b\t\i de cap
sinonime cu v`rsta stu-
den]easc\, c\ut\m mereu
pe cineva c\ruia s\ ne
spunem oful de pe suflet.
{i cum sfaturile colegilor
nu s`nt `ntotdeauna cele
mai folositoare, ne-am
c\utat un alt um\r peste
care s\ ne putem rev\rsa
toate problemele, f\r\ s\
ne fie fric\ s\ le spunem,
c\ oricum nu o s\ ne mai
`nt`lnim vreodat\.

„Stai lini[tit\, mai s`nt locuri la McDonald’s”

„Atitudinea-i totul, b\!”
� metoda lui de ag\]at e
o atitudine de „boss”, [i
s\ le ignore

� am avut o zi ur`t\ p`n\-n
r\ d\ cini, a[a cre de femeia
de l`ng\ mine

Sfaturi t\iate din foarfec\

Din re]etele portarului
� dau `ncurcat din cap, apro b`n du-l de fiecare dat\
c`nd `mi explic\ c`t de nes\n\toas e fast-food-ul

� `mi aduce exemple din
experien ]a sa personal\,
exact ca un profesor 
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Teza la control!

Unul dintre autorii conceptului
bazei de date, prezentat acum doi ani,
mi nistrul delegat pentru `n v\ ]\m`nt
superior, Mihnea Costoiu, declara
la sf`r[itul lunii ianuarie, ̀ ntr-un inter-
viu acordat „Opi niei vechi”, c\ uti-
lizarea de programe an tiplagiat nu re -
zolv\ problema furtului intelectual,
pentru c\ „acestea func ]ioneaz\ pe ba -
za unei verific\ri ple c`nd de la o ba -
z\ de date existente”. 

La ora actual\, singurele variante
elec tronice ale lucr\rilor de doctorat
sus ]inute `n Rom=nia se afl\ la
Con si liul Na]ional de Atestare a
Ti tlu ri lor, Diplomelor [i Cer ti fi ca-
te lor Universitare (CNATDCU), `n -
s\ nu exist\ o platform\ comun\ pe
care s\ fie publicate. Asta `n con di ]i -
ile `n ca re, conform articolului 168,
alineatul 9 din Legea Educa]iei Na -
]i onale din 2011, „teza de doctorat
este un document public” [i trebuie
publica t\ pe un site administrat de
Unitatea Executiv\ pentru Finan -
]a rea ~n v\ ]\m`ntului Superior, a
Cercet\rii, Dezvoltarii [i Inov\rii
(UEFISCDI) `mpreun\ cu anexele
sale. „Era o prevedere a fostului Con -
siliu Ge ne ral al CNATDCU, care `n s\
nu mai este `n vigoare, care spunea
c\ toate tezele de doctorat trebuie pos -
tate pe respectiva platform\. S-a creat
acel site [i venise un Ordin de Mi -
nis tru care preciza faptul c\ tezele
trebuie `na intate la minister, la co -
misiile su pe rioare, nu doar `n format
scris ci [i `n format electronic. Nu s-
a mai a pli cat nic\ieri `n ]ar\ pentru
c\ aceast\ prevedere a fost abando-
nat\”, a ex pli cat prof. univ. dr. Va si le
I[an, rectorul Universit\]ii „Alexan -
dru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i.
Astfel c\ la ora actual\ lucr\rile ab -
sol ven]ilor ce lui de-al treilea ciclu
de studii din pro cesul Bologna s`nt

p\strate de fie ca re universitate `n
diverse forme.

O variant\ complicat\
La UAIC, spre exemplu, condu -

ce rea universit\]ii se bazeaz\ pe efi-
cien]a p\str\rii documentelor `n ar -
hi va bibliotecii proprii precum [i cea
a Bilbliotecii Centrale Universi ta re
(BCU). „Cel care are nevoie s\ se do -
cumenteze dintr-o tez\ de doctorat
nu are dec`t s\ mearg\ la arhiv\ sau
la BCU unde g\se[te toate tezele de
foarte mul]i ani. Lucr\rile r\m`n aco -
lo c`]iva ani buni. De ce am avea ne -
voie de o centralizare virtual\ a lor?
Nu [tiu ce se vrea cu acest proiect,
`ns\ s`nt destul de sceptic `n privin]a
lui”, a declarat prof. univ. dr. Vasile
I[an. De aceea[i p\rere este [i con-
du c\torul Universit\]ii de {tiin]e A -
gricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionecu de la Brad” (USAMV) din
Ia[i, prof. univ. dr. Vasile V`ntu, ca re
crede c\ lucr\rile pot fi analizate vir-
gul\ cu virgul\ ̀ n arhiv\, dar c\ nu tre -
buie uitat faptul c\ exist\ suficiente
mijloace de transpunere ̀ n form\ elec -
tronic\. „Nu le avem noi, e adev\rat,
dar dac\ vrem s\ facem asta, putem,
f\r\ a deteriora lucrarea. Nu spun c\
vom lua tezele din 1915 s\ le trans -
pu nem `n format digital. Va fi vorba
de acele lucr\ri care ridic\ semne
de `ntrebare `n privin]a origina li t\ -
]ii, ace lea vor fi sca nate [i anali za -
te”, a de clarat rectorul USAMV. 

P\rerile s`nt, `ns\, `mp\r]ite
c`nd vine vor ba de procesul
de sca nare a unui volum
des tul de mare de teze
de doctorat. Astfel, din
partea conduce rii UAIC
se ridic\ semne de `n -
trebare `n ceea ce prive[te
disponibilitatea Guvernului de a

acorda universit\]ilor fonduri sufi-
ciente pentru a pune la punct o plat-
form\ online cu aceste lucr\ri. „Noi
venim tot felul de idei de felul acesta,
dar nu ne g`n dim c\ pentru a `nc\rca
toate aceste da te pe o platfom\ elec-
tronic\ este nevoie de personal, iar
personalul su plimentar necesit\ chel -
tuieli `n plus fa]\ de cele programa te.
Prin ur ma re, nu [tiu `n ce m\sur\ a -
ceast\ platfor m\ electronic\ este una
util\. ~n loc s\ rezolv\m problemele,
le compli c\m”, a ad\ugat rectorul
UAIC.

F\r\ prejudec\]i
Chiar dac\ scopul ini]ial pentru

care a fost proiectat\ aceast\ baz\ de
date a fost detectarea de materiale sus -
pecte de plagiat, ̀ n urma seriei de per -
sonalit\]i implicate `n astfel de con-
flicte, exist\ ̀ nc\ varianta folosirii unui
asemenea site drept bibliotec\ virtu-
al\ mai cur`nd dec`t program `mpo -
tri va furtului intelectual. „Ar fi o so -
lu]ie `n ceea ce prive[te difuzarea in -
forma]iilor. Este mult mai u[or, a-
tunci c`nd faci o cercetare ̀ ntr-un anu -
mit domeniu, s\ le g\se[ti pe o plat-
form\ online. Dac\ este v\zut\ ca o
solu]ie antiplagiat, nu mi se pare `n
regul\. Dac\ se fac lucrurile `mpotri-
va a ceva [i nu pentru ceva, nu se ob -
]ine nimic. Eu v\d proiectul util `n
primul r`nd pentru c\ rezultatele unor
cercet\ri devin vizibile `n felul aces-
ta, ori lucr\rile de doctorat se mate-
rializeaz\ prim cumulul unor stu dii, e
altceva s\ le po]i accesa, consulta [i,
doar `n subsidiar, verifica de plagiat.
Dac\ ne ax\m pe aspectul acesta ne -
gativ, mai bine nu mai construim din
capul locului”, a declarat prof. univ.
dr. Vasile Ast\r\stoae, rec torul Uni -
ver sit\]ii de Medicin\ [i Far macie
„Grigore T. Popa” (UMF) din Ia[i. 

~n condi]iile `n care universi t\ ]i le
ie[ene au primit deja spre testare mai
multe softuri antiplagiat, reprezentan -
]ii institu]iilor de `nv\]\m`nt superior
s`nt de p\rere c\ acestea nu s`nt `nc\
`ndeajuns de dezvoltate `nc`t s\ i den-
tifice corect cazurile de plagiat.
„Sof turile care exist\ pe pia]\ acum
s`nt `n stare cel mult s\ orienteze,
dar nu s\ elimine plagiatul, pentru c\
au rezultate paradoxale. Unul din sof -
turile pe care le-am `ncercat noi `n
universitate func]iona `n a[a manier\
`nc`t dac\ absolventul avea rezumatul
scris `n limba englez\ [i restul lu -
cr\rii `n rom=n\, programul aprecia

c\ este un caz de
au to -p l ag ia t ,

pentru c\ rezumatul, evident, expri-
ma con]inutul tezei pe scurt”, a ex -
plicat rectorul UMF.

Programe cu bucluc
Astfel de programe func]ioneaz\

[i la Universitatea Tehnic\ „Gh. A -
sachi” din Ia[i (TUIA{I) de trei ani.
Acestea compar\ con]inutul documen -
telor din mai multe baze de date e xis -
tente `n mediul virtual la ora actual\.
„Ceea ce trebuie s\ `n]eleag\ toat\ lu -
mea este c\ aceste softuri nu rezolv\
problema. Cei de care depinde ori -
ginalitatea unei lucr\ri s`nt autorul [i
conduc\torul tezei. Originalitatea ma -
terialului nu se sprijin\ `n aceste plat-
forme care nu pot dec`t s\ scoat\ la i -
veal\ ni[te derapaje de natur\ etic\,
dac\ ele apar”, a declarat prof. univ.
dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, pro -
rector responsabil cu activitatea di -
dac tic\. De[i pot garanta pentru ori -
gi nalitatea lucr\rilor pe care le su -
pravegheaz\ personal, cadrele didac -
tice din universit\]ile ie[ene nu-[i pot
asuma [i munca tuturor celorlal]i co -
or donatori. „Sigur c\ trebuie s\ avem
[i `ncredere `n colegi, exist\ un do cu -
ment pe care-l semneaz\ fiecare `n -
dru m\tor de lucrare de doctorat prin
care `[i asum\ originalitatea materi-
alului respectiv, al\turi de candidat.
La disciplina mea de exemplu s`nt
convins c\ nu exist\ derapaje pentru
c\ [tiu ce cuprind lucr\rile. N-a[ pu -
tea spune c\ trebuie s\ fim at`t de
ne`ncrez\tori dar trebuie s\ existe [i
un mijloc electronic de verificare, pen -
tru a ne feri inclusiv de gestul invo -
luntar, poate neinstruit al plagiatu-
lui”, a men]ionat prof. univ. dr. Va -
sile V`ntu. 

{i la USAMV s-au testat o serie
de softuri de verificare a lucr\rilor
din ultimii doi-trei ani, `ns\ conduce -
rea are rezerve `n privin]a achizi ]io -
n\ rii unui astfel de program care s\

func]ioneze `n `ntreaga universitate.
„A existat o astfel de ini]iativ\ a u -
nui concern din Polonia, am primit
[i noi pentru testare programul dar
trebuie s\ a[tept\m p`n\ avem certi-
tudinea c\ produsul respectiv func -
]io neaz\, c\ nu este vorba de o specu -
la]ie `n scop comercial. Nu putem
face cheltuieli inutile pentru softuri
despre care nu [tim sigur c\ eviden] i-
az\ lucruri utile. At`ta timp c`t minis -
terul va duce la bun sf`r[it proiectul
platformei, ceea ce sper\m s\ se `n -
t`m ple, acela va deveni mo dul `n
care vom valida c\ lucrurile s`nt `n
regul\, necopiate”, a ad\ugat prof.
univ. dr. Vasile V`ntu. 

La UAIC, pe de alt\ parte, la
Facultatea de Economie [i Ad mi -
nis trarea Afacerilor, func]ioneaz\
un program de verificare a tezelor ca -
re stabile[te propor]ia din con]inutul
unei lucr\ri de doctorat, precum [i
licen]\ ori diserta]ie care provine din
alte teze existente `n toate biblioteci le
online. Astfel c\ punerea la punct a
unei baze de date rom=ne[ti nu intr\
`n planurile universit\]ii la ora actu-
al\. „Nu e r\u, `n principiu, s\ fie o
platform\ cu tezele de doctorat fiin dc\
avem at`t de multe surse electronice,
mai ales atunci c`nd doctorandul tre-
buie s\ se l\mureasc\ `n privin]a sta-
diului cercet\rii, s\ nu mai fie nevoit
s\ r\scoleasc\ toate bibliotecile [i s\
aib\ la dispozi]ie o asemenea biblio -
tec\ electronic\. ~ns\ eu nu cred `n
a[a ceva. Importante s`nt bazele de
date [tiin]ifice interna]ionale pentru
cei care doresc s\ cerceteze o tem\, nu
platformele care reunesc tezele de mas -
ter sau doctorat. Accesul la ceea ce se
produce `n lume `n materie de [ti in]\,
cultur\ este vital, nu s\ faci o arhiv\
cu fel de fel de lucr\ri de la noi”, e
declarat prof. univ. dr. Vasile I[an.

***
~n universit\]ile ie[ene de stat

frica de plagiat pare s\ nu fi fost vre-
odat\ o mare problem\. ~n schimb,
conduc\torii institu]iilor de `n v\ -

]\ m`nt superior nu ar refuza imple-
mentarea proiectului MEN referitor
la baza de date pentru doctorate,
dec`t `n cazul `n care pre]ul pentru
crearea acestei platforme ar fi pl\ tit
de universit\]i. C`t despre plagiat,
postarea pe un site a tezelor ar putea,
cel mult, s\ responsabilizeze autorii,
`ns\, dup\ cum apreciaz\ [i rectorii
ie[eni, „mentalitatea nu se poate schim -
ba prin lege”.

C\t\lina DOBROVICEANU
Anca TOMA

Universit\]ile ie[ene `[i 
`ncuie plagiatul `n arhive

Pe masa Ministerului Educa]iei Na]ionale (MEN) a
trecut, la fiecare schimbare a conducerii, c`te-o

nou\ serie de ini]iative. ~n timpul mandatului lui Daniel
Funeriu, dup\ aprobarea Legii nr. 1 a Educa]iei Na -
]ionale (LEN) din ianuarie 2011, la nivelul Minis terului
Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului de atunci
s-a propus crearea unei baze de date na]ionale pe
care s\ se publice toate lucr\rile de doctorat sus]inute
`n universit\]ile din ]ar\. G`ndit\ ca o pre`nt`mpinare a
eventualelor cazuri de plagiat, platforma a r\mas blo-
cat\ `n stadiu de proiect p`n\ anul acesta, c`nd actua -
lul minister a anun]at c\ ini]iativa va fi dus\ p`n\ la
cap\t printr-o investi]ie de mai bine de 20 de milioane
de lei. De[i `n prezent, `n universit\]ile ie[ene de stat
plagiatul e v\zut mai degrab\ drept o „isterie”, ma -
joritatea conduc\torilor institu]iilor de `nv\]\m`nt supe-
rior nu refuz\ ideea unei astfel de biblioteci virtuale.
Asta at`ta timp c`t ea nu caut\ s\ prind\ ho]ii printre
studen]i, ci s\-i fac\ s\-[i numere singuri dinainte
r`ndurile luate cu „copy — paste”.

Doar comisiile de evaluare au copiile digitale ale tezelor, dar nu
exist\ o platform\ pe care acestea s\ fie publicate

� conducerile institu]iilor de `nv\]\m`nt superior ie[ene nu consider\ util\ realizarea
unei baze de date online cu lucr\rile de doctorat
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La trap, f\r\ vin\

~ntr-un supermarket din Ia[i, pe un
panou, oamenii `[i dau la pre] negocia-
bil buc\]i de via]\ [i de moarte. Ma[in\
de tuns – convenabil\, usc\tor de p\r – ̀ n
stare bun\, apartament cu dou\ camere –

mo bilat, morm`nt – reutilizabil. S\ ne
putem ̀ ngriji, s\ ne sim]im ca acas\, s\ a -
vem unde muri. Un loc de veci `n cimi ti -
rul Galata se vinde a doua oar\, poate
pen tru c\ proprietarului nu-i mai este fri -
c\ de sf`r[it cum `i era c`nd l-a luat. Poa -
 te s-a r\zg`ndit [i nu vrea s\ se a[eze dea -
supra altor oase, s\-i pocneasc\ pe veci
sub coaste. Poate nu vrea s\ mestece p\ -
m`nt amestecat cu un suflet de demult, ci
s\-i scr`[neasc\ printre din]i ]\r`n\ cu ra -
t\, plouat\ de cur`nd. Un b\rbat cu [ap -
c\  de stof\ scor]oas\, `n carouri, `[i tre -
ce m`na peste afi[ier [i-l m`ng`ie p`n\
scoate biletul funebru din scobitura ̀ n ca -
re se sprijin\. Or fi r`s mul]i la bucata a -
ia de h`rtie, el nu.

Poate nici britanicii, nici francezii [i
nici noi n-am r`s c`nd ni s-a b\gat un
pumn de carne `n gur\  [i ni s-a spus c\
am `nfiorat o lume-ntreag\ sfredelindu-ne
caii `ntr-un abator dintr-un sat din Bo -
to [ani. Ca o p`nz\ de p\ianjen lipicioa -
s\, povestea asta a prins [i Olanda [i Ci -

pru, Fran]a, Marea Britanie [i cu ele
de m`n\ ne-am ]esut un soi de capcan\
pen tru insulte, un „scandal”, cum ne pla -
ce s\ titr\m. De la mic la mare, s`ntem
plagiatori, r\zvr\ti]i `n fa]a a tot ce ni se
cere de pe scaunele `nalte ale Eu ro pei,
s`ntem uciga[i de cai [i, mai ales, s`n tem
prea mul]i.

Un continent `ntreg se `mpiedic\ de
noi [i dup\ fiecare conflict de idei, de da -
torii morale, de c`ntar, galantar [i e ti che -
t\, ne ad`ncim `ntr-o ni[\ murdar\ a O ri  -
entului. De-aici, dintr-un soi de butoi cu
prea pu]in\ tragere de inim\ `ntins\ pe
pere]i, [tim c\ dac\ vreodat\ se va ridi-
ca vina de pe cre[tetul nostru, nu va mai
afla nimeni, pentru c\ n-am reu[it s\
c`[ tig\m dreptul de-a ne [i sp\la p\ca te -
le. Englezilor nu le-a convenit s\ m\ -
n`n ce porc [i cal ̀ n loc de vac\ [i s-au c\ -
tr\nit `mpotriva noastr\ fiindc\, unde-
va pe drum, cineva a schimbat o e ti che -
t\. M\ tem, ̀ ns\, c\ noi o s\ ne mul ]u mim
mereu s\ mestec\m ]\r`na unui p\m`nt
otr\vit de neputin]\, indiferent de ce
scri e pe cruce.

Anca TOMA

C`nd eram de-o [chioap\ [i repetam
al fabetul uit`ndu-m\ la subtitr\ri, am v\ -
zut un film cu un copil `nchis `ntr-un fel
de balon, `n care cic\ se ferea de mediu.
Nu am `n]eles de ce b\iatul p\rea at`t de
trist; adic\ putea s\ se joace toat\ ziua,
nu erau al]i oameni care s\-l bat\ la cap
[i nu trebuia s\ mearg\ la [coal\. 

Cam a[a s`ntem [i noi acum. Doar
dac\ te ui]i pe Pro TV la [tirile de la
ora 19.00, ̀ ]i dai seama cu u[urin]\ c\ noi
s`ntem nu doar centrul Europei, ci [i
centrul lumii. Singurele [tiri din afara
grani]ei s`nt clipurile cu pisici de pe You -
tube transformate `n subiect de pres\,
ori c`nd un rom=n e prins la furat prin
vreo alt\ ]ar\. Preferatele noastre-s alea
`n care de[i s`ntem numi]i ]igani [i a sa -
sini cu o zi `nainte, le salv\m mai apoi
copiii din cl\diri `n fl\c\ri, sau le d\m
peste nas cu inteligen]a tinerilor no[tri.
Nu ne pas\ c\ anul trecut p\m`ntul s-a p\ -
tat cu s`nge din pricina mai multor con-
flicte, sau m\car de pove[ti interesante
precum c\ `n China problema traficu-
lui va fi ameliorat\ de `nlocuirea autobu -
zelor tradi]ionale cu unele pe sub care po]i
trece cu ma[ina, sau c\ au fost des co -
perite noi planete `n sistemul nostru so -
lar. 

Poate c\ ne-am s\turat s\ ne integr\m
`ntr-o lume care se uit\ la noi doar pen-
tru a g\si un fraier pe care s\ dea vina
pentru fiecare ou spart [i ne-am `nchis `n
universul propriu, baricad`ndu-ne ` n\ un-

tru. Asemeni me[terului Manole, ne-am
zidit femeile, pentru ca din afar\ s\ se ob -
serve doar jum\tatea care seam\n\ cu
Kate Middleton [i ne-am `mp\r]it `n tot
felul de tabere (m`rlani, pensionari, ]i -
gani, bolnavi, cocalari, comuni[ti, pu pin -
 curi[ti, ultra[i [i a[a mai departe). N-am
uitat `ns\ s\ l\s\m [i o u[\ deschis\, la
pragul c\reia st\m cu zecile `ngr\m\di]i
[i ne spunem am\gi]i ca un c`ine schi -
lod it c\ afar\-i sigur mai bine. 

Iulian B~RZOI E frustrat [i sup\rat, pentru c\ s-a
s\turat de etichetele lipite str`mb pe
frun tea poporului s\u. Nu merge `ns\
cu patriotismul p`n\ `n p`nzele albe,
nici m\car nu d\ doi bani pe ]ara lui. Il
doare c\ s-a n\scut aici [i se viseaz\ a -
desea pe p\m`nturile bogate ale str\ i -
nilor din Vest. I-ar fi pl\cut mai de gra -
b\ s\ fie el cel care arat\ cu degetul,
pen tru c\ povara de a fi expus ochilor u -
nei Europe `ntregi este prea mare. Nu
d\ bine, `i stric\ imaginea [i a[a ciun ]i -
t\ de prea multe ori.

L-au crezut ]igan. E drept, cu tenul
s\u creol are succes la fete. Asocierea
nefericit\ `l face `ns\ s\ scr`[neasc\ din
din]i cu ciud\. El e mereu aranjat [i par -
fumat, de ce l-ar pune pe acela[i taler
cu un om al [atrei? Confuzia persist\. El
nu e cer[etor. Adev\rat, `nc\ depinde de
banii p\rin]ilor, dar nu-[i aminte[te s\-
i fi cer[it vreodat\. De ce nu s`nt str\ i nii
at`t de de[tep]i precum se vor [i fac
gafe at`t de n\t`ngi?

Au vrut s\-l fac\ vinovat `ntr-un
scan dal pe care nu `l poate duce, e prea
mare pentru el. Au c\utat zile `ntregi vi -
novatul calului pretins a fi vit\. Iar a -
tu nci c`nd l-au g\sit, pe undeva prin
Fran]a, l-au urecheat pu]in [i i-au dat
din nou m`n\ liber\. Se spune c\ m\ m\ -
liga nu explodeaz\. O inep]ie. Poporul
lui nu a fost at`t de inert precum se
crede adesea `n cercurile `nalte ale E -
u ropei. S-a implicat `n anchete [i a des -
coperit de unde a pornit calul vopsit. ~n
plus, face jogging `n fiecare di mi nea ]\,
str\inii ar face bine s\-[i ia „iner]ia”
`napoi. 

Ar putea s\ vorbeasc\. S\-[i spun\
oful.  {tie c\ mai sunt mul]i al]ii ca el.
~ns\ p`n\ c`nd se vor hot\r` s\ spun\ cu
to]ii ceva vor ajunge s\ func]ioneze du -
p\ vechea zical\ „Taci [i `nghite!”. Car -
ne de cal, fiindc\ `n definitiv, e pe val
zilele acestea.

Ana SIPO{

Cum ne-a mu[cat Europa de copite

O ]ar\ prin ma[ina de tocat
� [tim c\ dac\ vreodat\ se va ridica vina de pe capul
nostru, asta nu o va mai afla nimeni

U[a noastr\ deschis\

Nu umbl\m cu calul vopsit

� Prin 2006, circula ceva ce a -
vea s\ devin\ legend\ urban\. Po ves -
tea unui control OPC care ar fi g\sit
doi angaja]i ai [aormeriei Dristor din
Bucure[ti condiment`nd maioneza cu
ceva secre]ie proprie, de o culoare si mi  -
lar\. Ast\zi toat\ lumea spune c\ a v\-
zut cazul la televizor dar nimeni nu `[i
mai aduce aminte unde. {aormeria (`n
acela[i loc dar din c`te ̀ n]eleg a altei fir -
me) merge brici [i ast\zi. 

� ~n 2009, un student a g\sit un
[oa rece `ntr-un salam. De var\. Proas -
p\t cump\rat din magazin. I-a t\iat pi -
cioarele `ncerc`nd s\-[i fac\ un sand -
vi[. 

� ~n 2011, `n gar\, a[tept`nd la
coa d\ s\-mi cump\r un „super [ni]el
la lipie”, s-a f\cut aprovizionarea la
fast-food-ul care s-a `nchis `ntre timp,
din fa]\ de la intrarea `n Ia[i Nord. Pa -
tronul, un ]igan corpolent, avea `n bra -
]e dou\ cutii cu p\r]i de pui congelat [i
pe a treia o t`r`ia pe jos dup\ el. {i, de
par c\ voiau s\ evadeze din cutia t` r` i t\
[i rupt\ la un cap\t, puii zburau. C`te-o
carcas\, vreo dou\ aripioare [i ceva
ce b\nuiesc c\ era o pulp\. ~n spatele lui
venea un c`rd de c`ini veseli, m`n c`nd.
Iar cum vorba `ntre studen]i este c\ pa -
trupedele, fie ele pisici sau c`ini, `n cep
s\ dispar\, `n special `n zona g\r ii, de
fiecare dat\ c`nd „se aduce marf\
nou\”, nu pot s\ nu m\ `ntreb un lu -
cru: s\ fi fost puiul momeal\? 

� De c`nd s`nt `n Ia[i [i p`n\ as -
t\zi, `n preajma Universit\]ii „A le -
xan dru Ioan Cuza”, `n afar\ de can-
tin\ [i Casa Universitarilor, m` nca rea
e din categoria fast-food. ~n acele lo -
curi se servesc cartofi pr\ji]i. Pr\ji]i
`n baie de ulei. Pr\ji]i `n aceea[i baie
de ulei p`n\ c`nd `ntregul amestec de -
vi ne o gelatin\ [i angaja]ii trebuie s\
smuceasc\ efectiv de cutia de s`rm\ `n

care scufund\ cartofii pentru a-i pu tea
scoate. {i atunci s`nt aproape tume-
fia]i [i chirci]i de parc\ s`nt iradia]i.
V`n z\rile `ns\ nu fac altceva dec`t s\
creasc\.

***
Se tot vorbe[te cu patos despre so -

lu]ii pentru problema exportului c\r -
nii de cal c\tre un grup de s\rmani in -
su lari, trec`nd prin alte trei-patru m`i ni,
de la abatoare p`n\ la firme de distri bu -
]ie. {i, din cauza unor [mecheri, s-a a -

runcat vina, ca de obicei, pe toat\ lu -
mea: c\-i mentalitatea rom=neasc\, c\
s`ntem ultimii din Europa [i intoxi c\m
toat\ Uniunea. Mai grav este faptul c\
discursul a fost preluat, par]ial, [i de
foarte mul]i dintre rom=ni, inclusiv de
u nele autorit\]i. Pentru ei avem un me  -
saj. Domnii mei, studen]ia noastr\ a re
[i pove[ti frumoase, dar, din p\cate,
cam necheaz\, miaun\ [i latr\. Ave]i
grij\ ca `n `ncercarea de a salva oa me -
nii reginei, s\ nu v\ moar\ `nt`i stu-
den ]ii.

C\t\lin HOPULELE

Pentru cine
necheaz\ vacile

� nu pot s\ nu m\ `ntreb: s\ fi fost puiul momeal\?

� ne-am s\turat s\ tr\im `ntr-o lume `n care s`ntem fra -
ierii pe care cade vina pentru fiecare ou spart

� `nc\ depinde de banii p\rin]ilor, dar nu-[i aminte[te
s\-i fi cer[it vreodat\

Sir vine dintr-o familie bogat\. E
[colit [i crescut de p\rin]i, oameni cu
scaun la cap, care-au depus tot e -
for tul posibil ca unicul copil al lor
s\ `i reprezinte cu demnitate. St\ `n -
tr-un castel, cu o gr\din\ imens\ ̀ n fa -
]\, de care avea grij\ o slug\, Ma ri a.
O femeie trecut\ deja [i de cea de-a
doua tinere]e, cu talia supl\ dar cu
umerii destul de puternici ca s\ re -
zis te sub greutatea unui sac cu p\ -
m`nt sau `ngr\[\m`nt pentru plan te le
pe care le cre[te cu drag. Pe sub pie -
lea de pe bra]e i se `mpletesc venele
al bastre sf`r[indu-se `n ni[te degete
cu jum\t\]i de unghii. Caraghioase
dar `ngrijite. 

Maria are mul]i fra]i [i surori, iar
mama lor, pe vremuri, a fost „ma m\
eroin\”. Urma[ii bravurii ei s-au `m -
pr\[tiat prin lume dup\ mintea fi e c\ -
ruia, unii au ajuns s\ fac\ parte din e -
l it\ pe undeva, al]ii s\ capete artrit\
prin gr\dinile str\ine, ca Maria.

Sir e mul]umit de cele mai mul -
te ori de munca Mariei care, pe l`n -
g\ scormonitul `n p\m`nt ca o g\in\
oar b\ `n c\utarea unei r`me, mai [tie
[i unele reguli de etic\. Dar se `n t`m -
pl\ s\ o [i `njure des. Adineauri flo-
rile plantate nu se asortau dup\ gus-
tul lui [i a `njurat-o p`n\ a r\gu[it. I-a
amintit c`t de diferi]i s`nt ei dup\ sta -
tut social, i-a mai promis [i c\ o d\ a -
far\. 

Nu-l crede femeia, doar n-o s\ fa -
c\ el munca ei. Dar Sir se ]ine de cu -
v`nt, o scoate dup\ poart\ a run c`n -
du-i `n fa]\ acele m`ini cu degete
groa se [i unghii caraghioase, dar cu -
rate, ce s-au ̀ ncle[tat ̀ n poalele sa co -
ului s\u de catifea. {i poate se mai
g`nde[te c\ ar fi fost prea dur cu ea
`n timp ce cu fruntea aplecat\ `n p\ -
m`nt alege r\d\cini `n gr\dina unui
castel mai mare dec`t al lui.

Daniela VORTOLOMEI

Stomacul stu den tului
român nu mai poa te

lupta cu tot ce i se pune-n
c`rc\. S\ tul [i de scan-
dalul cu cai [i de sha-
worma `n do ielni c\ din
campus, nu-i r\m`ne
dec`t s\-[i rup\ din m`n -
drie [i s\ se re vol te `n
lini[te, la fel ca ]ara lui.

� studen]ia a re [i pove[ti frumoase, dar cam necheaz\,
miaun\ [i latr\ � un continent `ntreg se `mpiedic\ de
noi � poporul lui nu e at`t de inert precum se crede

Fiecare-i cu
gr\dina lui

Mai bine st\m `n balonul nostru

Chiar cu de toate
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� i-a amintit c`t de diferit
e statutul ei [i c\ o poate
da afar\
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Cu un pas deasupra lumii

Geografii care `[i caut\ casa `n mun]i
� Siberia nu e un ]inut friguros mereu a[a cum ni-l ima-
gin\m � `[i `ncepuser\ ascensiunea deja de dou\ zile,
dar `n ultima noapte nu au mai putut dormi din cauza
lipsei de aer [i a durerilor de cap

Drago[ Nica e ca un munte dintre
aceia pe care ̀ ncearc\ mereu s\-i cu -
cereasc\. La cei peste doi metri ai s\i
este obi[nuit s\ priveasc\ lumea de
sus. Poate de asta a ̀ ncercat s\ urce tot
timpul c`t mai aproape de nori, totul
re zum`ndu-se la o `ncle[tare `ntre el [i
piscul pe care ̀ ncearc\ s\ ajung\. Na -
tura i-a pl\cut de c`nd se [tie, iar a cum
`ncearc\, din spatele catedrei, s\ o in -
sufle [i studen]ilor de la Geografie,
de [i nu reu[e[te mereu. „~]i dai sea ma
dac\ cineva este f\cut s\ urce pe mun -
te numai dac\ mergi cu el pe Co pou.
Dac\ vezi c\ se pl`nge, c\ nu mai poa -
te [i c\ ar vrea s\ fac\ altceva, mun -
te le nu-i de el.” 

O spune simplu, dar `n crez\tor, cu
aerul unui om care are `n spate expe-
rien]a multor expedi ]ii. A urcat pe
muntele Olimp cu un grup de stu-
den]i, `ns\ din cincizeci c`]i au fost,
doar nou\ au reu[it s\ ajung\ p`n\ `n
v`rf. „E nevoie de condi]ie fi zic\ pen-
tru a urca pe munte, dar [i psi hic tre-
buie s\-]i impui lucrul \s ta. S\ treci
peste durerea de cap [i obo sea l\”, `mi

explic\ b\rbatul c`ndva brunet, `n
p\rul c\ruia au ap\rut tot mai multe
fire albe.

Pe v`rf de munte în trei zile
Ultima sa aventur\ a fost pe Ki li -

manjaro, dar v`rful Uhuru pe care a
`ncercat s\ urce l-a `nvins. Asta s-a
`nt`mplat din lipsa banilor. Nu au
avut suficiente fonduri `nc`t s\ pl\ -
teasc\ mai multe zile de urcu[ a[a c\
Drago[ Nica `mpreun\ cu cei doi pri -
e te ni cu care `ncepuse aventura au `n -
cer cat s\ fac\ `n trei zile ceea ce alpi-
ni[ tii str\ini reu[esc `n aproape dou\
s\p t\m`ni. „Nu am avut suficient
timp s\ ne aclimatiz\m, s\ ne obi[ nu -
im cu pre siunea [i aerul rarefiat, a[a
c\ ne du rea mereu capul [i nu pu -
team m`nca nimic.” A fost o lupt\
pe care au trebu it s\ o poarte prin
patru tipuri de peisaje. 

C`nd au `nceput s\ urce, jun gla cu
aerul ei umed [i vegeta]ia i-a pri mit,
ca mai apoi s\ ajung\ `ntr-o zon\ cu
vegeta]ie de tranzi]ie. „E rau tot felul
de copaci ciuda]i, cactu[i [i ierburi

`nalte dup\ ce am ie[it din jungl\, iar
dup\ zona asta a cam dis p\ rut tot. A
urmat un fragment numai cu praf,
cu cenu[\ vulcanic\.” Pe ultima por -
]iune, p`n\ `n v`rf, au trebuit s\ `n -
frunte ghe]arul, un de[ert rece [i trist
pe care `ns\ nu l-au putut admira din
cauza durerilor de cap tot mai puter -
nice.

~[i ̀ ncepuser\ ascensiunea deja de
dou\ zile, dar `n ultima noapte nu
au mai putut dormi din cauza lipsei de
aer [i a durerilor de cap. Erau la cota
4700 de metri, numit\ [i Kibo, dar
mai aveau de urcat o mie de me tri, a[a
c\ au plecat s\ cucereasc\ v`rful
Uhu  ru `n miezul nop]ii.

Au reu[it s\ ajung\ acolo doar
cei doi prie teni ai s\i [i unul din tre
ghizi. „Mai aveam aproape dou\
su te de metri p`n\ sus, `ns\ am `n -
ceput s\ simt cum m\ ia somnul. Da c\
adormi la presi u nea aia, neacli ma -
tizat [i la minus dou\ zeci de gra de, nu
te mai tre ze[ti, a[a c\ eu m-am
`ntors.” A luat de ci zia asta pentru c\
era cel mai solid dintre to]i [i nu ar fi
avut cine s\ `l care p`n\ jos da c\ ar fi
le[inat. {i nu regret\. E con[ ti ent c\,
dac\ ar fi urcat, poate nu ar mai fi
ajuns `napoi acas\.

De asta s-a hot\r`t s\ nu mai
urce pe piscuri at`t de aproape de cer.
Familia nu vrea s\-l piard\ doar pen -
tru a `nsemna un alt munte pe hart\.

Andrei MIHAI

B\rbatul care aproape
a `nvins Kilimanjaro

� dac\ adormi la presi u ne neaclimatizat [i la minus
dou\ zeci de grade, nu te mai tre ze[ti 

~n rucsacul unui geograf care
porne[te la drum trebuie neap\rat ca
cel mai mare loc s\ fie ocupat de
spi ritul de aventur\. Iar dac\ nu ̀ l are,
`l poate g\si pe parcurs, `ns\ asta `i st\
`n fire unui adev\rat geograf. Pentru
Nicu Cristi, cea mai mare parte din
studen]ie a trecut [i ofteaz\ atunci c`nd
`[i aminte[te c\ deja este `n anul al
treilea la doctorat dup\ ce a terminat
Facultatea de Geografie [i Geo lo -
gie de la Universitatea „Ale xan dru
Ioan Cuza” din Ia[i. Iar rucsacul
lui l-a ajutat s\ ajung\ la 1300 kilome -
tri sud-vest de lacul Baikal, undeva
`n zona mun]ilor Sayan, `n Siberia.
„Nu e un ]inut friguros mereu, a[a

cum `l [tim noi, de exemplu c`nd am
fost eu `n luna iulie erau 35 de gra de,
iar acas\ erau cam 40. Doar c\ iarna
`n cepe de la mijlocul lunii septem-
brie [i dureaz\ p`n\ ̀ n luna mai”, spu -
ne Cristi z`mbitor, ̀ ncerc`nd s\ ̀ [i rea -
minteasc\ o parte din experien]\.

Spune c\ atunci c`nd pleci undeva
e important s\ ai c`]iva prieteni pe ca -
re s\ te po]i baza [i care s\ `]i [tie do -
rin]ele. Asta pentru c\ a reu[it s\ ple -
ce `n expedi]ia arheologic\ `ndemnat
de o prieten\ din Moscova care [tia
de evenimentul organizat de Socie -
ta tea Rus\ de Geografie. „Mai exact,
ei `]i asigurau totul, `n afar\ de dru-
mul p`n\ la Moscova, care oricum

cost\ foarte pu]in. Iar pentru o lun\
e[ti al lor, cum s-ar zice. Lucrezi pe un
[antier arheologic, s\p`nd, f\c`nd sec -
]iuni, a[a cum se practic\ `n toat\ lu -
mea.”

~n Rusia, ca acas\
Cristi crede c\ cel mai important

lucru cu care s-a `ntors de acolo s`nt
prieteniile [i de aceea vor s\ organi ze -
ze o ̀ nt`lnire a studen]ilor care au par -
ticipat la tab\r\, `ns\ undeva pe te ren
neutru, ̀ n Europa. „Nu am avut vreo -
dat\ probleme de acomodare [i m\ ̀ m -
prietenesc repede cu oricine, dar
ori cum ru[ii se simt ca fiind mai reci”,
spune re]inut. Nu vrea s\ vorbeasc\
ur`t despre nimeni. Pentru c\ e deja
fa miliarizat cu Rusia, va pleca pentru
c`teva zile, p`n\ la `nceputul lunii
martie, la un congres al studen]ilor
geografi din toat\ Europa. „C`t am
stat acolo am `nv\]at deja alfabetul,

[tiu s\ citesc c`t de c`t, iar dac\ a[ sta
jum\tate de an, a[ putea s\ [i vor besc.
Cred, sper, nici eu nu [tiu”, [i chi -
cote[te scurt. ~i plac oamenii locului
[i de aceea `i surprinde `n pozele pe
care le aduce [i acas\. „S`nt o combi -
na]ie `ntre asiatici [i negri, pu]in cre -
oli a[a la fa]\. {i e interesant s\ `i ob -
servi cum merg pe strad\, cum se `m -
brac\, obiceiurile lor, e fascinant.” 

~ns\ bucuria cea mai mare a fost
atunci c`nd [i-a dat seama c\ monu-

me ntul din centrul ora[ului rusesc
este de fapt reprezentarea centrului
Asiei. „Dac\ tragi o paralel\ [i un me -
ridian, observi c\ acolo se intersec -
teaz\ cele dou\”, exemplific\ tra s`nd
dou\ linii imaginare `n aer. Pentru c\
vrea s\ se simt\ `nc\ o dat\ `n cen-
trul Asiei, Cristi a aplicat [i a nul a -
cesta pentru `nc\ o lun\ `n Siberia, de
data asta cu un rucsac ticsit cu spirit
de aventur\.

M\d\lina OLARIU

Cei care se nasc cu
spiritul de aventur\

`n s`nge s`nt cei care `[i
arunc\ pe um\r un ruc-
sac, o pereche de
bocanci `n picioare [i
pornesc `n c\utarea
unor culmi. Tinerii de la
Facultatea de Geografie
[i Geologie nu s-au
n\scut  `n mun]i, `ns\
acolo `[i doresc mereu
s\ ajung\, pentru a se
rupe de agita]ia de
acas\. Iar ca aventura
s\ fie complet\, pentru
ei metrii se m\soar\ de
la o mie `n sus.

„C`nd am ajuns la trei mii de
metri deja ̀ ncepea s\ m\ doar\ ca pul,
iar oxigenul parc\ o lua razna ̀ n s`n -
ge”, este senza]ia de care `[i aduce
a minte Matei privind expedi]ia lui
din Alpii elve]ieni, din anul doi de
fa cul tate, pretextul ocaziei fiind un
tur prin zece ]\ri ale Europei. P`n\
a tun ci, nu urcase dec`t doi mun]i,
Cea hl\ ul [i Rar\ul, nici unul mai
`nalt de o mie nou\ sute de metri, a[a
c\ ex pe rien]a care i s-a oferit l-a f\ -
cut plin de entuziasm, „mai ceva
de c`t un co pil care vede un co[ plin
cu bomboa ne colorate”. Pe munte,
unde senti mentul de libertate atin -
ge cote ma xi me pentru el, putea r\ -
sufla u[u rat [i putea s\-[i `mpr\[tie
g`n du ri le `ncotro `i dorea sufletul, [i
mai spu ne el c\ „te sim]eai mic, dar
li ni[ tit.” 

Acum masterand la specia li za rea
Management Turistic [i Hote li er,
acesta n-a putut s\ nu observe lu mea
diferit\ care i s-a afi[at `n fa]a o chi -
 lor. „Pe mine ce m-a [ocat a fost c\,
fa]\ de Rom=nia, unde traseele s`nt
marcate pe copaci, `n Elve]ia totul
era asfaltat [i puteai s\ mergi ca la o
plimbare acolo, asta dac\ nu ]i se
t\ia suflarea de la at`ta g`f`it [i aer
tare”, `mi explic\ sco]`ndu-[i o ]i ga -
r\ dintr-un pachet albastru, pentru c\
tot veni vorba de g`f`it. Urcau „cot la
roat\” cu bicicli[tii pe seama c\ ro ra
nu ezitau s\ fac\ mici glume, toat\
ga[ ca, vreo dou\zeci c`]i erau. Pe m\ -
sur\ ce ̀ naintau „peisajul ̀ ]i ̀ n cre me -

nea g`ndurile, z\pada era mai alb\
dec`t cea din ograda bunicii”, iar
c`nd au ajuns la lacul San Ber nar -
di no, aproape la trei mii [apte sute de
metri, z\pada `ncepea s\ le intre `n
bocanci pentru c\ stratul era de un
me  tru. „Acas\, pe vremea aia, ne c`n-
tau p\s\relele printre frunze, iar a -
co lo `n luna aprilie lacul era `n ghe ]at
bocn\”, `mi spune t`n\rul apropiin-
du-[i spr`ncenele. De fapt, pentru
acesta, simplitatea panoramei era cea
care `l captiva [i-l f\cea s\ se de ta -
[eze de grupul zgomotos.

Adida[ii pe care ̀ i avea ̀ n pi cioa -
re l-au `mpiedicat s\ urce p`n\ la pa -
tru mii de metri. „{i n-aveam nici
crava t\. Probabil dac\ aveam cra-
vat\ urcam mai u[or”, spune amuz`n -
du-se u[or, amintind de o glum\
„dintre geografi” cu care `i p\c\lesc

pe cei lal]i c\ au poze `mbr\ca]i la
costum, pe munte. Au f\cut [i un
om de z\ pad\, `ns\ f\r\ fa]\ pentru
c\ „ne g`n deam c\ dac\ ̀ i punem nas
o s\ res pire greu de la aerul acela a[a
ta re”. ~ns\, dup\ dou\ zile ̀ n care ho -
telul `n care a stat era la dou\ mii
de metri altitudine, omul de z\ pa d\
a r\mas f\r\ geografii cei glume]i.
{i experien]ele astea puse sub
sem nul a ven turii `l amuz\, `l fac s\
se g`ndeasc\ [i `i sporesc mo men te -
le `n care `[i dore[te „un lucru sim -
plu neinfectat cu zgomotul stre su -
lui de acas\”.

Iuliana LEONTI

Cu inima mii de
metri altitudine

� pe munte putea r\sufla u[u rat [i putea s\-[i `m pr\[ -
tie g`n du ri le `ncotro `i dorea sufletul

Matei, `n expedi]ia sa din Alpii elve]ieni

� c`nd pleci undeva e important s\ ai c`]iva prieteni pe
ca re s\ te po]i baza [i care s\ `]i [tie do rin]ele

S\p\turile din centrul Asiei



OPINIAVECHE: Exist\ o precon-
cep]ie care asimileaz\ explorarea cu a-
ventura. V-a]i sim]it în expedi]iile
dumnevoastr\ vreodat\ ca Indiana
Jones sau v-a atras mai mult aventura
cunoa[terii [i a cercet\rii decît cea a
c\l\toriei?

CONSTANTIN RUSU: Eu am tot
`ncercat de mic s\ `mi l\rgesc universul cu-
noa[terii. Provin dintr-un ]inut fascinant,
]inutul Neam]ului, s`nt n\scut `nMun]ii
Neam]ului [i normal c\ acolo unde m-am
n\scut, `ntr-o vale montan\, vedeam o bu-
cat\ de cer. Dar cerul era `ns\ mult mai
mare. Prin descoperiri, de la mic la mare,
am ajuns `ntr-o bun\ zi s\ descop\r un ma-
siv emblematic pentru noi, cei dinMoldo-
va, masivul Ceahl\u [i atunci am
remarcat c\ lumea de fapt era altfel, mult
mai mare, mult mai vast\ dec`t o vedeam
eu acolo `n satul `n care m-am n\scut. A-
tunci, dar [i mai t`rziu, `n perioada liceu-
lui, mi-am dat seama c\ destinul meu se
va lega de geografie, de cunoa[tere [i de
cercetare a unor ]inuturi mai pu]in cunos-
cute. Iar ulterior, c`nd am ajuns student la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC), la Facultatea de Ge-
ografie, visul a `nceput s\ se transforme
`n realitate. Ce-i drept, la vremea aceea,

cunoa[terea s-a rezumat la teritoriul
na]ional sau spa]iul blocului comunist
`nainte de ’89. Ei, a venit [i momentul
revolu]iei, atunci c`nd lumea s-a deschis
[i pentru noi. Iar `n acea perioad\ am fost
u[or privilegiat de soart\ [i am avut [ansa
s\ fiu propus `ntr-o echip\ de explorare a
zonelor arctice. Am intrat `n Programul
Na]ional de Cercet\ri Polare – care din
p\cate ast\zi a murit, ca multe altele de
asemenea factur\ – [i astfel am reu[it s\
ajung `n spa]ii, spun eu, nec\lcate de pi-
cior de om. Deci nu este o aventur\. Fap-
tul c\ personal am sim]it cercetarea `n
sine, explorarea `n sine, ca fiind o aven-
tur\ e cu totul altceva. Pentru c\ a[a au stat
lucrurile la vremea aceea. De ce? Fiindc\
preg\tirea noastr\, a membrilor echipei de
cercetare, – asta era `n 1992, s`nt 20 de ani
de atunci – se desf\[ura ca `n perioadele
de pionierat ale explor\rii zonelor arctice.
Dotarea noastr\ era minimal\. {i atunci
ne-am testat rezisten]a fizic\ merg`nd un-
eori p`n\ la limita epuiz\rii fizice [i int-
electuale.

O.V.: ~n ce consta aceast\ dotare
minimal\?

C.R.: Echipamentele de protec]ie
erau toate realizate `n Rom=nia, dar erau
toate la nivelul `nceputului de secol [i nu

a sf`r[itului de secol. Erau grele, uneori
nefunc]ionale. S\ nu mai spun c\ aproape
toat\ alimenta]ia – de la pesmet, miere la
carne conservat\ – ne-am asigurat-o din
]ar\ [i pe toate acestea le-am luat cu noi [i
le-am transportat p`n\ la altitudini foarte
`nalte. Mai este vorba [i de protec]ia indi-
vidului. G`ndi]i-v\ c\ am stat `n zone ne-
locuite, unde pericolele cele mai mari
erau frigul, temperaturile foarte cobor`te,
chiar dac\ eram `n perioada de lumin\
permanent\, de trecere de la iarna polar\
la vara polar\. Protec]ia fizic\ nu ne-o pu-
team asigura dec`t cu arma din dotare. Fi-
indc\ st\p`nul acestui univers este Marele
Alb, respectiv ursul polar. Arma era din
dotareaMinisterului Ap\r\rii la vremea
aceea, o arm\ de r\zboi cu calibru de 7,62
mm semiautomat, dar care am aflat mai
t`rziu c\ ar fi fost de fapt ineficient\ `n
lupta cu ursul, dac\ ar fi fost cazul. Au
fost `ns\ [i arii de protec]ie a unor habi-
tate – de exemplu cele ale p\s\rilor care
tr\iesc `n pasajele din zonele arctice – `n
care am fost nevoi]i s\ renun]\m [i la arma
de foc, oric`t de ineficient\ ar fi fost, [i am
mers pur [i simplu `n neant a[a, l\s`ndu-ne
`n voia Celui de Sus pentru a ne rezolva
problemele pe care le aveam de rezolvat.

O.V.: S`nt oameni care pretind c\
explorarea regiunilor friguroase nu se
poate face f\r\ o cantitate important\
de alcool pentru a suporta frigul sau pen-
tru a „pune s`ngele `nmi[care”. C`te ast-
fel de provizii intrau `n dotarea
minimal\?

C.R.: Acest lucru este acceptat de ma-
joritatea exploratorilor, dar nu prea este
recomandat de majoritatea medicilor ca-
re `nso]esc de asemenea o astfel de ex-
pedi]ie. S`nt [i aici fel de fel de pove[ti [i
de aventuri tr\ite sau povestite, dar am
avut [i noi propriile noastre experien]e.
Eram `n prima expedi]ie [i am hot\r`t ca
toat\ cantitatea de alcool alimentar s\ `l fo-
losim la `ntoarcere, dup\ ie[irile din baz\.
Dup\ un maraton de c`teva zile de mers
`ncontinuu sim]eai nevoia unui, s\-i
spunem, `nt\ritor. A[a c\ am depozitat
`ntreaga cantitate de alcool `ntr-o tab\r\ de
baz\ situat\ `ntr-o ultim\ localitate din nor-
dul insulei Baffin, din teritoriile de nord-
vest aleCanadei, iar la `ntoarcere am vrut
s\ apel\m la rezerva din depozit, care era
`n custodia popula]iei locale, popula]iei
inuite. {i am descoperit cu stupoare c\ din
cantitatea ini]ial\ r\m\sese una infim\.
Mult mai t`rziu ni s-a explicat c\ cei din
comunitate nu `n]elegeau de ce persoanele
care aveau tangen]e cu acel depozit au
fost, s\ le spunem, euforice, o bun\ bucat\
din perioada `n care noi lipseam. Ei se al-
imentau din provizia noastr\ strategic\.

AA[[  ffii  iippooccrriitt  ss\\  ssppuunn  cc\\  nnuu  
`̀]]ii  ddoorree[[ttii  ss\\  aajjuunnggii,,  ffiiiinndd
pprrooffeessoorr  llaa  „„CCuuzzaa””,,  pprree[[eedd--
iinntteellee  SSeennaattuulluuii

O.V. {i dumnevoastr\ cum v-a]i
`mp\r]it `ntre a fi cercet\tor `n expedi -
]ie, `n laborator [i a fi profesor sau a
ocu pa func]ii administrative?

C.R.: Aceste lucruri s-au `nt`mplat `n
diferite perioade de timp `n care trebuie s\
te canalizezi ca g`ndire, ca efort, ca in-
teligen]\, spre rezolvarea unei anumite
chestiuni. ~n ceea ce m\ prive[te, ex-
pedi]iile la care credeam c\ pot s\ iau
parte [i s\ `mi aduc o anumit\ contribu]ie
s-au derulat `ntr-o perioad\ `n care eram
mult mai t`n\r, mult mai `n form\ [i mult

mai dispus s\ rezolv asemenea situa]ii.
Lu cru rile celelalte s`nt lucruri care ]in de
me seria de profesor universitar care se
construie[te `n timp, cu foarte mult\
munc\, cu migal\, cu r\bdare, cu sprijinul
logistic al institu]iei din care faci parte. Iar
la un moment dat, lucrurile acestea intr\
`ntr-un soi de obi[nuin]\. Ast\zi, c`nd, s\ spu -
nem, am ajuns la v`rsta maturit\]ii depline,
da c\ nu chiar la senectute, pot s\ spun c\ nu
cred c\, dac\ m-a[ `ntoarce `n timp, a[ fi
dispus s\ fac altceva dec`t ceea ce am
f\cut p`n\ acum. Poate a[ corecta doar
erorile pe care le-am f\cut de-a lungul
timpului. Dar probabil mi-a[ alege aceea[i
meserie [i aceea[i carier\. Cariera aceasta
de profesor `n geografia fizic\ este una
fascinan t\ [i nu cred c\ este cale mai fru-
moas\ de a accede acolo unde dore[ti dec`t
prin aven tura aceasta a cunoa[terii perma-
nente. Iar dup\ opt ani de activit\]i man-
ageriale ajun geam s\ navighez pur [i simplu
`ntr-o ma re extrem de lini[tit\, `ntr-un lac,
aveam b\r cu]a mea, propria mea imagina]ie
care lu cra pentru chestiuni proprii, pentru
ca acum s\ intru din nou `ntr-un ocean
foarte tumultos.

O.V. Dup\ ce a]i avut timp s\ re flec -
ta]i asupra expedi]iilor pe care le-a]i
f\cut, cum v\ raporta]i ast\zi la Antarc-
tica, cu mai mult respect sau cu tea m\?

C.R.: ~n general, dac\ nu ai `nv\]at s\
respec]i natura [i s\ preiei ceea ce `]i poa -
te oferi `n acel moment, e[ti un om pier-
dut. Iar `n momentul `n care `]i pierzi
controlul [i echilibrul `n situa]ii limit\,
riscul unui dezastru este iminent. Atunci
trebuie s\ str`ngi din din]i, s\ `]i contro lezi
mental toate ac]iunile pentru a su pra vie]ui
`n primul r`nd [i apoi pentru a cons trui
ceva. Toate lucrurile acestea m-au `n v\]at
c\ nu e bine s\ pleci dintr-o dat\, s\
spunem a[a, cu un aplomb deosebit, s\ spui
„eu s`nt cel care va d\r`ma lumea, care voi
schimba din temelii absolut totul”. Dim-
po triv\, trebuie s\ g`nde[ti [i pe domeniul
de competen]\ pe care `l ai [i `n func]ie de
responsabilit\]ile care ̀ ]i revin. A[a este [i
ast\zi. Aleg`nd s\ intru `n joc, m\ ve]i
`ntreba dac\ mi-am dorit sau nu s\ c`[tig.
A[ fi ipocrit s\ spun c\ nu `]i dore[ti s\
ajungi, fiind profesor la „Cuza”, pre[e din -
tele Senatului. Dac\ vom merge `n Sala
Senatului [i vom vedea galeria de rectori,
mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii ro -
m=ne, `n momentul acela cu siguran]\ va
trebui s\ ̀ ]i pui o `ntrebare. Ce caut eu aici
[i dac\ tot s`nt aici ce voi face pentru a
duce acest lucru mai departe?

AAmm  aavvuutt  ddee  nneennuumm\\rraattee  oorrii
iimmppuullssuull  ffiirreesscc  ddee  aa  rreennuunn]]aa

O.V.: P\reau mai u[oare alegerile
luate la -35 de grade Celsius?

C.R.: Aceste temperaturi le-am tr\it
`n 1994 s\pt\m`ni `n [ir. Nu este deloc co -
mod s\ tr\ie[ti pe ghea]\ sau `n zonele
acestea de la marginea continetului, la mar-
ginea arhipelagului nord-canadian sau pe
coastele de nord-vest ale Groenlandei sau
`n Arhipelagul Svalbard la asemenea tem-
 peraturi. ~ns\ omul este f\cut s\ re zis te [i
`[i ̀ ntinde propria rezisten]\ p`n\ la ba ri e re
pe care nici el nu le cunoa[te. {i atunci c`nd
sim]i c\ intervine un mic declic e[ti
obligat s\ te opre[ti. Oblig`ndu-te s\ te o -
pre[ti, `ncepi s\ judeci [i, `n momentul `n
care ai judecat de dou\ ori, de trei ori, abia
atunci vezi dac\ urm\torul pas `l faci
`nainte sau te opre[ti. S\ nu cread\ cineva
c\ a fost u[or. Am avut de nenum\rate ori
impulsul firesc de a renun]a, de a m\

`ntoarce, c\ la urma urmei ceea ce l\sam
acas\ era mult mai comod [i mult mai pl\ -
cut dec`t ceea ce tr\iam sau vedeam aco lo.
~ns\ dorin]a aceasta de cunoa[tere [i fas ci -
na]ia aceasta a frumosului – c\ci nordul [i
zonele acelea s`nt extrem de tentante pen-
tru un om de r`nd – constituie o atrac ]ie de-
osebit\. Dac\ v\ place arta, e ca [i cum un
pasaj muzical dintr-o simfonie te atra ge `n
mod deosebit [i ai vrea `n nenum\rate
r`nduri, `n nenum\rate interpret\ri, s\ o
auzi din nou. Acolo nimic nu seam\n\ cu
ce este aici, totul este ̀ n schimbare, iar lu-
crurile acestea te ]in pe pozi]ie. 

{i, re`ntorc`ndu-te `n lumea real\, vii
mult mai `nc\rcat. Vii cu un ba gaj e mo -
]ional, vizual, [tiin]ific chiar, care te fa ce s\
ai o oarecare superioritate asupra r\ ului,
asupra nerealiz\rilor minore care s`nt aici,
asupra unor lucruri care nu `]i convin.
Prive[ti altfel via]a. {i nu e o superioritate
care presupune s\ prive[ti cu nasul pe sus,
ci ai o alt\ `n]elegere a lu cru rilor care se
petrec ̀ ntr-o societate rea l\. Din p\cate, eu
cred c\ omul nu reali zea z\ ce dat perfect
are de la natur\. Eu nu spun c\ natura
aceasta a fost creat\ de Dumnezeu sau c\
este rodul evolu]iei `n timp al planetei, dar
bunul pe care `l avem noi pe Te rra `l
trat\m extrem de superflu. G`ndi]i-v\ c\
un dezechilibru din acesta major s-ar putea
s\ ne coste, de aici `n co lo, pentru genera]ii
`ntregi. Acum, `n socie ta te, toa t\ lumea
pedaleaz\, unii `n gol, al ]ii `n plin, dar to]i
pentru a ajunge `ntr-o pozi]ie so cial\ su-
perioar\. ~n ce se cuantific\ pozi]ia aceasta?
~n c`[tig financiar. Dar acesta nu e totul. Nu

e totul. 
O.V.: A]i declarat la un moment dat

c\ în perioada facult\]ii nu a]i sim ]it
efectele regimului comunist. A fost mer-
itul profesorilor, al mentorilor din
spatele catedrei?

C.R.: ~n perioada studen]iei [i o bun\
perioad\ dup\ aceea `ntr-adev\r nu am
sim]it lucrurile acestea. E clar c\ profeso rii
no[tri nu ne-au pus niciodat\ `n ipostaze
`n care s\ ne fac\ s\ spunem c\ s`ntem
sclavii sau robii sistemului. Ei `[i f\ceau
meseria corect, dac\ aveau de suportat in-
gerin]e ale politicului `n activitatea lor nu
transmiteau lucrul acesta [i studen ]i lor. {i
era perfect. Dup\ aceea am avut privi-

legiul s\ intru `ntr-un colectiv de cerce ta re
f\r\ a m\ lovi de c\utarea unui loc de mun -
c\, care la vremea aceea `nsemna profesor
`n `nv\]\m`ntul gimnazial sau liceal. Ul-
 te rior `ns\ lucurile s-au deteriorat [i vreau
s\ v\ spun c\ ultimii ani dinainte de ’89 erau
dezastruo[i din acest punct de vedere. Ab-
solut totul era condi]ionat de influen]a
aceasta a partidului. G`ndi]i-v\ c\ nu pu -
teai s\ respiri doctorat dac\ nu erai membru
de partid. Nu puteai s\ promovezi dac\ nu
f\ceai parte dintre structurile de conduce -
re. Nu puteai s\ ob]ii o locuin]\ modest\
dac\ nu erai `n gra]iile partidului. Li ber -
ta tea la care am visat cu to]ii s-a realizat `n
1989, numai c\ libertatea nu este nu mai o
sum\ de drepturi. Ea se construie[te `n
timp [i marile libert\]i s-au bazat `nt`i pe
constr`ngeri [i pe rigoare. ~n momentul `n
care ai rigoarea necesar\ [i [tii exact de ce
drepturi beneficiezi dar [i ce obliga]ii ai.
Libert\]i f\r\ obliga]ii nu exist\ `n nici o
societate ultra-democratic\. 

Nici  o  universitate  nu  poate
rezista  competi]iei  dac\  nu
este  implicat\  `n  proiecte  de
cercetare
O.V.: S-a vorbit mult despre faptul

c\ legea educa]iei a mutat puterea de
decizie din m`inile rectorului `nspre Se -
nat, iar pre[edintele acestei institu ]ii
cap\t\, teoretic, o putere de ci zio na l\ cel
pu]in egal\ cu cea a rectorului. Cum ve -
de]i raportul de putere dintre pre [e -
dintele Senatului [i rectorul unei
universit\]i?

C.R.: ~ntrebarea aceasta este un fel de
cutie a Pandorei. Dac\ vre]i s\ o des chi -
dem eu spun s\ vorbim `n virtutea le gii.
Eu n-a[ crede c\ aceast\ func]ie de pre [ed-
inte al Senatului trebuie raportat\
neap\rat la putere. Eu s`nt pre[edintele Se -
natului, dar nu cred c\ beneficiez de o
putere special\. Puterea nu este a pre [e -
din telui, ci este a Senatului. ~ns\ legea
este una [i, ca orice lucru ̀ n Rom=nia, da -
c\ aceasta nu are [i mecanisme de aplicare
`n mod real poate fi ̀ n]eleas\ `n fel [i chip.

Po]i s\ aplici legea ad-literam, po]i s\ fii ̀ n
spiritul legii, iar uneori se poate s\ fii pe
l`ng\ aceasta. Noi am `ncercat s\ aplic\m
mereu legea [i, f\c`nd asta, e clar c\
hot\r`rile importante care deriv\ din lege
s`nt de competen]a Senatului. Dar nu
toate. S`nt o serie de lucruri care ]in de
competen]a biroului executiv al Con si liu -
lui de Administra]ie, care `l are `n frunte
pe rector. Deci rectorul trebuie apreciat
pentru ceea ce face c\ci, `n ultim\ in stan ]\,
fiind ordonator principal de credite, el are,
cum se spune `n popor, p`inea [i cu]itul.
Cum se taie, cum se distribuie p`inea ace ea,
de aceasta trebuie s\ vegheze Senatul. Din
acest motiv eu `ncerc s\ construiesc un ra-

port corespunz\tor ̀ ntre pre[edintele Se na -
tu lui [i rector, `ntre Senat [i Consiliul de
Ad mi nistra]ie. Nu s`ntem pe pozi]ii de
for ]\, care-pe-care, `n nici `ntr-un caz. Nu
este stilul meu. ~ncerc\m s\ g\sim calea
cea mai simpl\ prin care poate func]iona
acest mecanism. Nu pot s\ spun c\ este
u[or. Este foarte complicat, dar de fiecare
dat\ nu `ncerc\m s\ subordon\m sau s\ fim
sub ordona]i de o parte sau de cealalt\.
De[i s`nt p\reri contrare `n fiecare tab\r\
care pretind c\ au dreptate. Nu. Dreptatea
se construie[te [i o hot\r`re a Senatului
UAIC se respect\. M-a]i c\utat ast\zi `n
biroul pre[edintelui de Senat, dar nu m-
a]i g\sit acolo. Este prima dat\ c`nd se aplic\
aceas t\ lege `n care structura Se natului
este deo par te [i cea a Consiliul de Ad-
ministra]ie de partea cealalt\. P`n\ acum,
cele dou\ entit\]i erau cumulate. {i de asta
`ntr-o uni versitate mare erau spa]ii adec-
vate pentru rector, prorector, Birou Senat
[i a[a mai departe. Acum, lucrurile aces-
tea trebuiesc rezolvate [i pentru cea lalt\
component\, pentru Senat. Nu o s\ spun
„domnule vrem neap\rat un spa]iu al nos-
tru” pentru c\ nu este de unde. Se vor g\si
solu]ii [i pentru biroul pre[e din telui Sen-
atului, c\ nu moare nimeni dac\ nu are el
`n mo men tul ̀ n care e numit un birou. Im-
 por tant e s\ facem ceva, s\ construim ceva
`n folosul comunit\]ii academice.

O.V.: ~n vizita sa la Ia[i, ministrul
delegat Mihnea Costoiu vorbea despre
posibilitatea demar\rii unui nou pro-
gram de burse doctorale finan]at prin
Programul Opera]ional Sectorial al Dez-
volt\rii Resurselor Umane. }in`nd cont
de faptul c\ ramburs\rile de la progra -
mele `n curs au `nt`rziere de mai bine
de 12 luni, cu c`t entuziasm s-ar mai im-
plica universitatea `n noi proiecte
finan]ate POSDRU?

C.R.: Avem oameni foarte compe-
ten]i, at`t la departamentul de [tiin]e c`t [i
la cel de socio-umane, s`nt fel de fel de
proiecte, unele `n derulare, unele cu efi-
cien]\ financiar\ altele cu eficien]\ [ti in ]i -
fic\. Orice universitate nu poate rezista
competi]iei dac\ nu este implicat\ `n pro -
iecte de cercetare. E clar c\ dac\ vrem s\
cre[tem `n ierarhia universit\]ilor interna -

]ionale aici trebuie s\ ajungem. {i de ace ea,
oric`t de greu va fi sper\m s\ g\sim mij -
loa cele, `n special cele de natur\ finan-
ciar\, pentru a continua proiecte [i pentru a
angrena at`t cercet\torii [i cadrele didac-
tice `n c`t mai multe dintre acestea. Fie c\
s`nt ob]inute prin competi]ie na]ional\ sau
interna]ional\, de la mediul de afaceri,
mediul privat sau din alte surse, trebuie s\
asigur\m resursele financiare necesare in-
frastructurii pentru a putea dezvolta posi-
bilitatea ca personalul de cercetare s\ poa t\
s\ `[i valorifice crea]ia [tiin]ific\ prin
lucr\ri c`t mai bine cotate. E greu. S`ntem
`ntr-un u[or impas financiar, trebuie s\ re-
cunosc lucrul acesta. Nu e vorba nici de

colaps, nici de faliment. Solu]ii vor trebui
g\site. De aceea avem [i un minister, de
aceea avem o conducere [i un Senat pen-
tru ca s\ g\seasc\ solu]iile cele mai bune.
Dac\ lumea comunic\ [i dac\ minis terul `[i
`ntoarce ochii [i spre noi.

Ca  universitate  de  stat,  noi
n-ar  trebui  s\  alerg\m  dup\
studen]i  cu  tax\

O.V.: La nivel de finan]are, nici anul
acesta bugetul educa]iei nu a atins cota
de 6% din PIB. Care considera]i c\ s`nt
cele mai importante consecin]e ale sub-
finan]\rii `nv\]\m`ntului? Pentru c\
vorbim despre o subfinan]are.

C.R.: ~n momentul `n care oferi ceva,
po]i s\ [i ceri. Nu po]i s\ nu oferi nimic
dar s\ ceri `n permanen]\. Trebuie s\ fie
un echilibru. E clar c\ `nv\]\m`ntul este
subdezvoltat. Au fost [i c`]iva ani `n care
finan]area `nv\]\m`ntului superior [i a cer -
cet\rii era una acceptabil\.

O.V. ~n preajma lui 2008.
C.R.: Exact. Acum ar trebui s\ ne g`n-

dim [i s\ facem o analiz\ a acelei pe rio a de,
s\ vedem dac\ efortul financiar de atunci
se reg\se[te `n cre[terea calit\]ii, `n efi-
cien]a cercet\rii, a `nv\]\m`ntului superior.
Dar `n opinia mea, lucrul cel mai impor-
tant care ar trebui f\cut acum este ca dis-
tribu]ia fondurilor s\ fie f\cut\ `n func]ie
de rezultate. Avem domenii care s`nt eva l-
ua te [i clasificate. Avem universit\]i, chiar
dac\ nu toat\ lumea recunoa[te, de top sau
universit\]i de mijloc. Nu le po]i finan]a
egal. Mi se pare incorect ca o facultate sau
un departament dintr-un centru X din Ro -
m=nia s\ fie cotate superior unor do me nii
de la UAIC, pe baza la ceea ce au pro dus
p`n\ `n acel moment. Lucruile acestea ]in
de o magie neagr\ a[ putea s\ spun, nu de
realitate. Dac\ un domeniu X este finan]at
mai bine dec`t un domeniu de la UAIC [i
lucrul acesta nu se bazeaz\ pe realitate,
atunci ri[ti ca acel domeniu s\ falseze `n
continuare, s\ mint\ [i s\ nu pro duc\, dar
ri[ti `n acela[i timp s\ de cre di bilizezi [i s\
diminuezi importan]a do me niului de la
unveristatea de elit\. Aici e problema.
P`n\ una alta, efectul este c\ din 2008 p`n\
acum, finan]area care se face tot pe stu-
dent-echivalent scade, sca de, scade. ~n
condi]iile date, av`nd `n ve de re c\ pop-
ula]ia [colar\ este `n sc\dere, num\rul de
absolven]i de bacalaureat es te `n sc\dere,
apetitul pentru universit\]i `n sc\dere,
dorin]a de a face studii `n str\in\tate este
mai mare, num\rul de studen]i de la uni-
versit\]i este `n sc\dere. Veniturile proprii
s`nt din ce `n ce mai mici [i atunci te
treze[ti `n fa]a unor probleme financiare
foarte mari. 

O.V.: {i nu considera]i c\ proble mele
financiare au `mpins p`n\ [i universi -
t\]ile de top s\ coboare [tafeta [i s\ sa c-
rifice calitatea la nivelul admiterii?

C.R.: A fost [i o gre[eal\ de sistem.
G`ndi]i-v\ cum a fost bacalaureatul acum
c`]iva ani. Era o competi]ie ca pe vremea
comunismului c`nd cincinalul trebuia
`ndeplinit `n patru ani [i jum\tate. A[a era
[i aici o competi]ie `ntre liceele din Ro m= -
nia, care dintre ele ob]in cele mai multe
medii de zece. Iar mediile acelea, nu toa te,
dar multe, erau false. Toate rezultatele erau
supra-evaluate. Iar `n momentul `n care
ajungeau elevii `n mediul universitar ve -
deai diferen]a. ~ns\ de doi ani `ncoace ba-
calaureatul a ajuns s\ ̀ nsemne un examen
serios, care a ajuns s\ filtreze. Lu crul

acesta se remarc\ la nivelul general al stu-
den]ilor din anul I [i al II-lea. Este o
cre[tere. E clar c\ `n ceea ce ne prive[te,
ca universitate de stat, noi n-ar trebui s\
alerg\m dup\ studen]i cu tax\. Dac\ `n v\ -
]\m`ntul superior ar fi g`ndit pentru un
num\r rezonabil de studen]i de care s\ te
po]i ocupa realmente [i s\ nu fim obliga]i
s\ asigur\m resurse financiare din veni-
turi proprii, de la studen]ii cu taxe, ci s\
avem asigurate aceste resurse, nu pentru
cercetare [i infrastructur\, ci pentru edu -
ca ]ie, pentru plata cadrelor didactice, a
bur selor [i restul lucrurilor curente. Ar tre-
bui la nivel de ]ar\ s\ gestion\m corect re -
sursele pe care le avem [i s\ `ncerc\m
gradual s\ respect\m [i legea. S\ atingem
acel prag de 6% din PIB. P`n\ atunci
c\ut\m solu]ii. Dar s`nt lucruri care uneori
devin u[or strig\toare la cer. C`nd ob servi
c\ resursele financiare se duc spre univer-
sit\]i care las\ de dorit... A[ da un exem-
plu. Ce resurse au fost cheltuite – [tim noi
pe ce criterii?! – pentru o univer sitate cum
a fost cea din Oradea, care la un moment
dat a avut un rector ce a avut probleme cu
justi]ia [i al doilea la fel? Au consumat
ni[te resurse pe care nu le meri tau pentru
c\ raportau ceva care nu aveau, un num\r
de studen]i fals. Banii aceia s-au dus,
resursele s-au cheltuit f\r\ acoperire. 

S`ntem  pl\ti]i  pentru  activita  -
tea  didactic\,  dar  s`ntem
promova]i  pentru  activitatea
[tiin]ific\

O.V.: Dar problema aici a fost la
legisla]ie. ~n urma clasific\rii, finan ]a -
rea nu a venit diferen]iat [i ordonan]a
92/2012 a modificat multe dintre pre ve -
derile legii na]ionale. 

C.R.: {i s-ar putea s\ ne vedem peste
dou\-trei luni [i s\ spunem c\ nu mai vor-
bim aceea[i limb\ pentru c\ s-a schimbat
din nou legisla]ia. {i asta e o problem\.
Pro vizoratul acesta este foarte greu. S\ nu
fiu `n]eles gre[it, nu vreau s\ m\ `ntorc pe
vremea ministrului Spiru Haret. Dar `n
momentul `n care s-a creat un sistem
atunci, acela a fost valabil m\car zece ani.
~n dorin]a de a cre[te valoarea crea]iei [tiin -
]ifice toat\ lumea se raporteaz\ la lu cr\ ri le
ISI cu factorul de impact [i la scorul de
influen]\. Lucrul acesta are repercursiuni
`ntr-un fel [i asupra valorii meseriei de
baz\ care este cea de cadru didactic. Toa t\
lumea se duce spre a-[i rezolva dosarul.
Deci omul `n loc s\ evolueze printr-o com-
peti]ie normal\ `ntr-un colectiv, fiecare se
`nchide `n propria carapace, `[i rezolv\ pro-
priul interes, `[i rezolv\ dosarul [i pierde
din vedere ansamblul care este colectivul de

cercetare sau departamentul din care face
parte. 

O.V.: {i partea didactic\.
C.R.: {i partea didactic\, normal. C\

noi s`ntem pl\ti]i pentru activitatea di dac -
tic\, dar s`ntem promova]i pentru ac ti -
vitatea [tiin]ific\. Partea didactic\ n-are
nici un fel de relevan]\ ̀ n promovarea unui
cadru didactic. {i aici ar trebui revizuit.
Astfel, f\r\ s\ dau exemple, s`nt colegi la
noi `n universitate care trateaz\ activita tea
didactic\ la categoria „[i altele” pentru c\
el trebuie s\ `[i construiasc\ dosarul ca s\
poat\ promova. {i atunci unde mai e re la -
]ia `ntre cadru didactic [i student pe care se
bazeaz\ ̀ nv\]\m`ntul superior? Dac\ aceas -
t\ dualitate dispare, universitatea se trans-
 form\ `n altceva. ~ntr-un institut de
cerce tare, `ntr-o cooperativ\ de activitate
[ti in ]i fic\ [i ̀ ntr-o fabric\ de diplome. Doa -
mne fere[te, bat `n lemn s\ nu fie cazul [i
univer sit\]ii noastre.

O.V.: Ordonan]a din luna decembrie
a anului trecut trece `n m`na Senatului
responsabilitatea stabilirii num\rului de
doctoranzi pe care `i poate `ndruma un
conduc\tor. Pentru a putea lucra efi-
cient, c`]i tineri ar putea fi ̀ ndruma]i de
c\tre un singur cadru didactic?

C.R.: Noi vom discuta lucrul acesta ̀ n
Senat, dar nu va fi foarte mare. Nu va fi
mai mare de zece, e clar. Eu niciodat\ n-am
avut mai mul]i [i mi-am respectat propria
condi]ie, aveam trei `n medie pe an, deci
nou\ `n total. ~ns\ vor fi probleme `n facul -
t\]ile unde num\rul conduc\torilor de doc-
torat este mai mic. Atunci solu]ia ar fi, dac\
legea se p\streaz\, s\-[i rezolve ca dre le di-
dactice rapid abilit\rile care le rezerv\
dreptul de a fi conduc\tori doctorat. ~ns\,
`n alte universit\]i, s-ar putea s\ fie prob-
leme pentru c\ decizia este `n controlul
Senatului [i m\ tem c\ a[a cum a fost p`n\
acum goana dup\ note mari la Bacalaureat
va `ncepe goana pentru a ob ]ine abilit\ri.
La noi `ns\ vom p\stra criteriile la fel de
exigente. Ce vor face ce le lalte universit\]i
nu [tiu. Dar s\ nu `mi spu n\ nimeni c\ un
conduc\tor de doctorat poate avea 25 de
doctoranzi. Nu `]i ajunge timpul fizic. Ca
s\ verifici [i s\ `ndrumi at`tea teze este o
responsabilitate enorm\. Nici nu vreau s\
se transforme conducerea de doctorate
`ntr-o `ntrepindere care func]ioneaz\ la
foc continuu ca uzin\ de f\cut doctori. Eu
[i a[a m\ ̀ n gro zesc de c`]i doctori s`nt. Nu
ar fi lipsit de interes s\ vedem c`]i dintre
doctorii cu diplom\ din ]ara aceasta au,
dup\ ob ]i ne rea titlului, un loc de munc\
care s\ fie c`t de c`t compatibil cu spe-
cializarea pe care au f\cut-o ̀ n cadrul doc-
toratului. {tiu [i [tim foarte bine c\ s`nt [i
doctori [omeri. 
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Pentru Constantin Rusu, lupta cu temperaturile de -35
de grade nu s-a `ncheiat atunci c`nd s-a `ntors din ex-

 pedi]iile arctice. Din spatele catedrei de geografie fizic\
de la Facultatea de Geografie [i Geologie a Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, profesorul i-a `mpins de
mai bine de 20 de ani pe studen]i s\ `[i dep\[easc\ limi -
tele [i s\ caute s\ ajung\ pe buc\]i de p\m`nt pe care nu
a mai p\[it nici un om p`n\ ast\zi. A b\tut la r`ndu-i
ghe]arii din Groenlanda [i a mers 10.000 de kilometri cu
trenul `n India. Acum, din „lacul lini[tit” pe care se imag-
ina dup\ opt ani `n care a fost decan, s-a aruncat din
nou `n „oceanul tumultos” al managementului [i al biro-
cra]iei. Ca pre[edinte al Senatului celei mai vechi univer-
sit\]i din ]ar\, Constantin Rusu are o singur\ dorin]\: s\
nu-i dezam\geasc\ pe cei care `l privesc scrupulos din
ramele lor, at`rnate deasupra mesei din Sala Senatului.

„S`nt pre[edintele Se natului, dar nu cred c\ beneficiez de o putere special\”

� interviu cu prof. univ. dr. Constantin Rusu, pre[edintele Senatului Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i

Era o competi]ie pe vremea comunismului
c`nd cincinalul trebuia `ndeplinit `n patru ani [i
jum\tate. A[a era [i aici o competi]ie `ntre li ce -
ele din Rom=nia, care dintre ele ob]in ce le mai
mul te medii de zece. Iar mediile a ce lea, nu toa -
te, dar multe, erau false. Toate re zul tatele erau
supra-evaluate. Iar `n momentul `n care ajun geau

elevii `n mediul universitar vedeai diferen]a.

Dac\ dispare rela]ia student-profesor, universitatea ssee
transform\ `ntr-o cooperativ\ de activitate [tiin]ific\

Din momentul aplic\rii Legii Educa]iei Na]ionale, ̀ n
universit\]ile din România a mai ap\rut un pol de

putere. Dup\ ce legea a conferit din ce `n ce mai mult\ put-
ere de decizie Senatului fiec\rei institu]ii de `nv\]\m`nt su-
perior `n parte, prin m`inile pre[edintelui acestui for trec
toate hot\r`rile importante. Redac]ia „Opinia veche” v\

propune un serial de incursiuni prin cabinetele pre[edin]ilor Se na telor
celor cinci universit\]i din Ia[i, `n `ncercarea de a deslu[i cum cola-
boreaz\ executivul [i legislativul `n mediul academic.

„



OPINIA VECHE: Exist\ o precon-
cep]ie care asimileaz\ explorarea cu a -
ven tura. V-a]i sim]it în expedi]iile
dum nevoastr\ vreodat\ ca Indiana
Jones sau v-a atras mai mult aventura
cunoa[ te rii [i a cercet\rii decît cea a
c\l\toriei?

CONSTANTIN RUSU: Eu am tot
`ncercat de mic s\ ̀ mi l\rgesc universul cu -
noa[terii. Provin dintr-un ]inut fascinant,
]inutul Neam]ului, s`nt n\scut `n Mun]ii
Neam]ului [i normal c\ acolo unde m-am
n\scut, `ntr-o vale montan\, vedeam o bu -
cat\ de cer. Dar cerul era `ns\ mult mai
mare. Prin descoperiri, de la mic la mare,
am ajuns `ntr-o bun\ zi s\ descop\r un ma -
siv emblematic pentru noi, cei din Mold o -
va, masivul Ceahl\u [i atunci am
remarcat c\ lumea de fapt era altfel, mult
mai mare, mult mai vast\ dec`t o vedeam
eu aco lo `n satul `n care m-am n\scut. A -
tunci, dar [i mai t`rziu, `n perioada liceu-
lui, mi-am dat seama c\ destinul meu se
va lega de geografie, de cunoa[tere [i de
cerce ta re a unor ]inuturi mai pu]in cunos-
cute. Iar ulterior, c`nd am ajuns student la
Uni ver si tatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia[i (UAIC), la Facultatea de Ge-
ografie, vi sul a `nceput s\ se transforme
`n realitate. Ce-i drept, la vremea aceea,

cunoa[terea s-a rezumat la teritoriul
na]ional sau spa]iul blocului comunist
`nainte de ’89. Ei, a venit [i momentul
revolu]iei, atunci c`nd lumea s-a deschis
[i pentru noi. Iar `n acea perioad\ am fost
u[or privilegiat de soart\ [i am avut [ansa
s\ fiu propus `ntr-o echip\ de explorare a
zonelor arctice. Am intrat `n Programul
Na]ional de Cer cet\ri Polare – care din
p\cate ast\zi a murit, ca multe altele de
asemenea factur\ – [i astfel am reu[it s\
ajung `n spa]ii, spun eu, nec\lcate de pi-
cior de om. Deci nu este o aventur\. Fap-
tul c\ personal am sim]it cercetarea `n
sine, explorarea `n si ne, ca fiind o aven-
tur\ e cu totul altceva. Pentru c\ a[a au stat
lucrurile la vremea aceea. De ce? Fiindc\
preg\tirea noastr\, a membrilor echipei de
cercetare, – asta era `n 1992, s`nt 20 de ani
de atunci – se desf\[ura ca `n perioadele
de pionierat ale explor\rii zonelor arctice.
Dotarea noastr\ era minimal\. {i atunci
ne-am testat re zisten]a fizic\ merg`nd un-
eori p`n\ la limita epuiz\rii fizice [i int-
electuale. 

O.V.: ~n ce consta aceast\ dotare
minimal\?

C.R.: Echipamentele de protec]ie
erau toate realizate `n Rom=nia, dar erau
toate la nivelul `nceputului de secol [i nu

a sf`r[itului de secol. Erau grele, uneori
nefunc]ionale. S\ nu mai spun c\ aproape
toat\ alimenta]ia – de la pesmet, miere la
carne conservat\ – ne-am asigurat-o din
]ar\ [i pe toate acestea le-am luat cu noi [i
le-am transportat p`n\ la altitudini foar te
`nalte. Mai este vorba [i de protec]ia indi-
vidului. G`ndi]i-v\ c\ am stat `n zone ne-
 lo cuite, unde pericolele cele mai mari
erau frigul, temperaturile foarte cobor`te,
chiar dac\ eram `n perioada de lumin\
per manent\, de trecere de la iarna polar\
la vara polar\. Protec]ia fizic\ nu ne-o pu-
team asigura dec`t cu arma din dotare. Fi-
indc\ st\p`nul acestui univers este Ma rele
Alb, respectiv ursul polar. Arma era din
dotarea Ministerului Ap\r\rii la vre mea
aceea, o arm\ de r\zboi cu calibru de 7,62
mm semiautomat, dar care am aflat mai
t`rziu c\ ar fi fost de fapt ineficient\ `n
lupta cu ursul, dac\ ar fi fost cazul. Au
fost `ns\ [i arii de protec]ie a unor habi-
tate – de exemplu cele ale p\s\rilor care
tr\iesc `n pasajele din zonele arctice – `n
care am fost nevoi]i s\ renun]\m [i la ar ma
de foc, oric`t de ineficient\ ar fi fost, [i am
mers pur [i simplu `n neant a[a, l\s`ndu-ne
`n voia Celui de Sus pentru a ne rezolva
problemele pe care le aveam de rezolvat.

O.V.: S`nt oameni care pretind c\
explorarea regiunilor friguroase nu se
poate face f\r\ o cantitate important\
de alcool pentru a suporta frigul sau pen-
tru a „pune s`ngele ̀ n mi[care”. C`te ast-
fel de provizii intrau `n dotarea
minimal\?

C.R.: Acest lucru este acceptat de ma-
joritatea exploratorilor, dar nu prea este
recomandat de majoritatea medicilor ca -
re `nso]esc de asemenea o astfel de ex-
pedi]ie. S`nt [i aici fel de fel de pove[ti [i
de aventuri tr\ite sau povestite, dar am
avut [i noi propriile noastre experien]e.
Eram `n prima expedi]ie [i am hot\r`t ca
toat\ cantitatea de alcool alimentar s\ ̀ l fo -
lo sim la `ntoarcere, dup\ ie[irile din baz\.
Dup\ un maraton de c`teva zile de mers
`ncontinuu sim]eai nevoia unui, s\-i
spunem, `nt\ritor. A[a c\ am depozitat
`ntreaga can titate de alcool `ntr-o tab\r\ de
baz\ situat\ ̀ ntr-o ultim\ localitate din nor-
dul in su lei Baffin, din teritoriile de nord-
vest aleCanadei, iar la ̀ ntoarcere am vrut
s\ apel\m la rezerva din depozit, care era
`n cus todia popula]iei locale, popula]iei
inuite. {i am descoperit cu stupoare c\ din
cantitatea ini]ial\ r\m\sese una infim\.
Mult mai t`rziu ni s-a explicat c\ cei din
comunitate nu ̀ n]elegeau de ce persoanele
care aveau tangen]e cu acel depozit au
fost, s\ le spunem, euforice, o bun\ bucat\
din pe rioada `n care noi lipseam. Ei se al-
imentau din provizia noastr\ strategic\. 

A[  fi  ipocrit  s\  spun  c\  nu  
`]i  dore[ti  s\  ajungi,  fiind
profesor  la  „Cuza”,  pre[ed-
intele  Senatului
O.V. {i dumnevoastr\ cum v-a]i

`mp\r]it `ntre a fi cercet\tor `n expedi -
]ie, `n laborator [i a fi profesor sau a
ocu pa func]ii administrative?

C.R.: Aceste lucruri s-au `nt`mplat `n
diferite perioade de timp `n care trebuie s\
te canalizezi ca g`ndire, ca efort, ca in-
teligen]\, spre rezolvarea unei anumite
chestiuni. ~n ceea ce m\ prive[te, ex-
pedi]iile la care credeam c\ pot s\ iau
parte [i s\ `mi aduc o anumit\ contribu]ie
s-au derulat `ntr-o perioad\ `n care eram
mult mai t`n\r, mult mai `n form\ [i mult

mai dispus s\ rezolv asemenea situa]ii.
Lu cru rile celelalte s`nt lucruri care ]in de
me seria de profesor universitar care se
construie[te `n timp, cu foarte mult\
munc\, cu migal\, cu r\bdare, cu sprijinul
logistic al institu]iei din care faci parte. Iar
la un moment dat, lucrurile acestea intr\
`ntr-un soi de obi[nuin]\. Ast\zi, c`nd, s\ spu -
nem, am ajuns la v`rsta maturit\]ii depline,
da c\ nu chiar la senectute, pot s\ spun c\ nu
cred c\, dac\ m-a[ `ntoarce `n timp, a[ fi
dispus s\ fac altceva dec`t ceea ce am
f\cut p`n\ acum. Poate a[ corecta doar
erorile pe care le-am f\cut de-a lungul
timpului. Dar probabil mi-a[ alege aceea[i
meserie [i aceea[i carier\. Cariera aceasta
de profesor `n geografia fizic\ este una
fascinan t\ [i nu cred c\ este cale mai fru-
moas\ de a accede acolo unde dore[ti dec`t
prin aven tura aceasta a cunoa[terii perma-
nente. Iar dup\ opt ani de activit\]i man-
ageriale ajun geam s\ navighez pur [i simplu
`ntr-o ma re extrem de lini[tit\, `ntr-un lac,
aveam b\r cu]a mea, propria mea imagina]ie
care lu cra pentru chestiuni proprii, pentru
ca acum s\ intru din nou `ntr-un ocean
foarte tumultos.

O.V. Dup\ ce a]i avut timp s\ re flec -
ta]i asupra expedi]iilor pe care le-a]i
f\cut, cum v\ raporta]i ast\zi la Antarc-
tica, cu mai mult respect sau cu tea m\?

C.R.: ~n general, dac\ nu ai `nv\]at s\
respec]i natura [i s\ preiei ceea ce `]i poa -
te oferi `n acel moment, e[ti un om pier-
dut. Iar `n momentul `n care `]i pierzi
controlul [i echilibrul `n situa]ii limit\,
riscul unui dezastru este iminent. Atunci
trebuie s\ str`ngi din din]i, s\ ̀ ]i contro lezi
mental toate ac]iunile pentru a su pra vie]ui
`n primul r`nd [i apoi pentru a cons trui
ceva. Toate lucrurile acestea m-au `n v\]at
c\ nu e bine s\ pleci dintr-o dat\, s\
spunem a[a, cu un aplomb deosebit, s\ spui
„eu s`nt cel care va d\r`ma lumea, care voi
schimba din temelii absolut totul”. Dim-
po triv\, trebuie s\ g`nde[ti [i pe domeniul
de competen]\ pe care `l ai [i `n func]ie de
responsabilit\]ile care ̀ ]i revin. A[a este [i
ast\zi. Aleg`nd s\ intru `n joc, m\ ve]i
`ntreba dac\ mi-am dorit sau nu s\ c`[tig.
A[ fi ipocrit s\ spun c\ nu `]i dore[ti s\
ajungi, fiind profesor la „Cuza”, pre[e din -
tele Senatului. Dac\ vom merge `n Sala
Senatului [i vom vedea galeria de rectori,
mari personalit\]i ale [tiin]ei [i culturii ro -
m=ne, `n momentul acela cu siguran]\ va
trebui s\ ̀ ]i pui o `ntrebare. Ce caut eu aici
[i dac\ tot s`nt aici ce voi face pentru a
duce acest lucru mai departe?

Am  avut  de  nenum\rate  ori
impulsul  firesc  de  a  renun]a
O.V.: P\reau mai u[oare alegerile

luate la -35 de grade Celsius?
C.R.: Aceste temperaturi le-am tr\it

`n 1994 s\pt\m`ni `n [ir. Nu este deloc co -
mod s\ tr\ie[ti pe ghea]\ sau `n zonele
acestea de la marginea continetului, la mar-
ginea arhipelagului nord-canadian sau pe
coastele de nord-vest ale Groenlandei sau
`n Arhipelagul Svalbard la asemenea tem-
 peraturi. ~ns\ omul este f\cut s\ re zis te [i
`[i ̀ ntinde propria rezisten]\ p`n\ la ba ri e re
pe care nici el nu le cunoa[te. {i atunci c`nd
sim]i c\ intervine un mic declic e[ti
obligat s\ te opre[ti. Oblig`ndu-te s\ te o -
pre[ti, `ncepi s\ judeci [i, `n momentul `n
care ai judecat de dou\ ori, de trei ori, abia
atunci vezi dac\ urm\torul pas `l faci
`nainte sau te opre[ti. S\ nu cread\ cineva
c\ a fost u[or. Am avut de nenum\rate ori
impulsul firesc de a renun]a, de a m\

`ntoarce, c\ la urma urmei ceea ce l\sam
acas\ era mult mai comod [i mult mai pl\ -
cut dec`t ceea ce tr\iam sau vedeam aco lo.
~ns\ dorin]a aceasta de cunoa[tere [i fas ci -
na]ia aceasta a frumosului – c\ci nordul [i
zonele acelea s`nt extrem de tentante pen-
tru un om de r`nd – constituie o atrac ]ie de-
osebit\. Dac\ v\ place arta, e ca [i cum un
pasaj muzical dintr-o simfonie te atra ge `n
mod deosebit [i ai vrea `n nenum\rate
r`nduri, `n nenum\rate interpret\ri, s\ o
auzi din nou. Acolo nimic nu seam\n\ cu
ce este aici, totul este ̀ n schimbare, iar lu-
crurile acestea te ]in pe pozi]ie. 

{i, re`ntorc`ndu-te `n lumea real\, vii
mult mai `nc\rcat. Vii cu un ba gaj e mo -
]ional, vizual, [tiin]ific chiar, care te fa ce s\
ai o oarecare superioritate asupra r\ ului,
asupra nerealiz\rilor minore care s`nt aici,
asupra unor lucruri care nu `]i convin.
Prive[ti altfel via]a. {i nu e o superioritate
care presupune s\ prive[ti cu nasul pe sus,
ci ai o alt\ `n]elegere a lu cru rilor care se
petrec ̀ ntr-o societate rea l\. Din p\cate, eu
cred c\ omul nu reali zea z\ ce dat perfect
are de la natur\. Eu nu spun c\ natura
aceasta a fost creat\ de Dumnezeu sau c\
este rodul evolu]iei ̀ n timp al planetei, dar
bunul pe care `l avem noi pe Te rra `l
trat\m extrem de superflu. G`ndi]i-v\ c\
un dezechilibru din acesta major s-ar putea
s\ ne coste, de aici `n co lo, pentru genera]ii
`ntregi. Acum, `n socie ta te, toa t\ lumea
pedaleaz\, unii `n gol, al ]ii `n plin, dar to]i
pentru a ajunge `ntr-o pozi]ie so cial\ su-
perioar\. ~n ce se cuantific\ pozi]ia aceasta?
~n c`[tig financiar. Dar acesta nu e totul. Nu

e totul. 
O.V.: A]i declarat la un moment dat

c\ în perioada facult\]ii nu a]i sim ]it
efectele regimului comunist. A fost mer-
itul profesorilor, al mentorilor din
spatele catedrei?

C.R.: ~n perioada studen]iei [i o bun\
perioad\ dup\ aceea `ntr-adev\r nu am
sim]it lucrurile acestea. E clar c\ profeso rii
no[tri nu ne-au pus niciodat\ `n ipostaze
`n care s\ ne fac\ s\ spunem c\ s`ntem
sclavii sau robii sistemului. Ei `[i f\ceau
meseria corect, dac\ aveau de suportat in-
gerin]e ale politicului `n activitatea lor nu
transmiteau lucrul acesta [i studen ]i lor. {i
era perfect. Dup\ aceea am avut privi-

legiul s\ intru `ntr-un colectiv de cerce ta re
f\r\ a m\ lovi de c\utarea unui loc de mun -
c\, care la vremea aceea `nsemna profesor
`n `nv\]\m`ntul gimnazial sau liceal. Ul-
 te rior `ns\ lucurile s-au deteriorat [i vreau
s\ v\ spun c\ ultimii ani dinainte de ’89 erau
dezastruo[i din acest punct de vedere. Ab-
solut totul era condi]ionat de influen]a
aceasta a partidului. G`ndi]i-v\ c\ nu pu -
teai s\ respiri doctorat dac\ nu erai membru
de partid. Nu puteai s\ promovezi dac\ nu
f\ceai parte dintre structurile de conduce -
re. Nu puteai s\ ob]ii o locuin]\ modest\
dac\ nu erai `n gra]iile partidului. Li ber -
ta tea la care am visat cu to]ii s-a realizat `n
1989, numai c\ libertatea nu este nu mai o
sum\ de drepturi. Ea se construie[te `n
timp [i marile libert\]i s-au bazat `nt`i pe
constr`ngeri [i pe rigoare. ~n momentul `n
care ai rigoarea necesar\ [i [tii exact de ce
drepturi beneficiezi dar [i ce obliga]ii ai.
Libert\]i f\r\ obliga]ii nu exist\ `n nici o
societate ultra-democratic\. 

NNiiccii  oo  uunniivveerrssiittaattee  nnuu  ppooaattee
rreezziissttaa  ccoommppeettii]]iieeii  ddaacc\\  nnuu
eessttee  iimmpplliiccaatt\\  `̀nn  pprrooiieeccttee  ddee
cceerrcceettaarree

O.V.: S-a vorbit mult despre faptul
c\ legea educa]iei a mutat puterea de
decizie din m`inile rectorului `nspre Se -
nat, iar pre[edintele acestei institu ]ii
cap\t\, teoretic, o putere de ci zio na l\ cel
pu]in egal\ cu cea a rectorului. Cum ve -
de]i raportul de putere dintre pre [e -
dintele Senatului [i rectorul unei
universit\]i?

C.R.: ~ntrebarea aceasta este un fel de
cutie a Pandorei. Dac\ vre]i s\ o des chi -
dem eu spun s\ vorbim `n virtutea le gii.
Eu n-a[ crede c\ aceast\ func]ie de pre [ed-
inte al Senatului trebuie raportat\
neap\rat la putere. Eu s`nt pre[edintele Se -
natului, dar nu cred c\ beneficiez de o
putere special\. Puterea nu este a pre [e -
din telui, ci este a Senatului. ~ns\ legea
este una [i, ca orice lucru ̀ n Rom=nia, da -
c\ aceasta nu are [i mecanisme de aplicare
`n mod real poate fi ̀ n]eleas\ ̀ n fel [i chip.

Po]i s\ aplici legea ad-literam, po]i s\ fii ̀ n
spiritul legii, iar uneori se poate s\ fii pe
l`ng\ aceasta. Noi am `ncercat s\ aplic\m
mereu legea [i, f\c`nd asta, e clar c\
hot\r`rile importante care deriv\ din lege
s`nt de competen]a Senatului. Dar nu
toate. S`nt o serie de lucruri care ]in de
competen]a biroului executiv al Con si liu -
lui de Administra]ie, care `l are `n frunte
pe rector. Deci rectorul trebuie apreciat
pentru ceea ce face c\ci, `n ultim\ in stan ]\,
fiind ordonator principal de credite, el are,
cum se spune `n popor, p`inea [i cu]itul.
Cum se taie, cum se distribuie p`inea ace ea,
de aceasta trebuie s\ vegheze Senatul. Din
acest motiv eu `ncerc s\ construiesc un ra-

port corespunz\tor ̀ ntre pre[edintele Se na -
tu lui [i rector, `ntre Senat [i Consiliul de
Ad mi nistra]ie. Nu s`ntem pe pozi]ii de
for ]\, care-pe-care, `n nici `ntr-un caz. Nu
este stilul meu. ~ncerc\m s\ g\sim calea
cea mai simpl\ prin care poate func]iona
acest mecanism. Nu pot s\ spun c\ este
u[or. Este foarte complicat, dar de fiecare
dat\ nu `ncerc\m s\ subordon\m sau s\ fim
sub ordona]i de o parte sau de cealalt\.
De[i s`nt p\reri contrare `n fiecare tab\r\
care pretind c\ au dreptate. Nu. Dreptatea
se construie[te [i o hot\r`re a Senatului
UAIC se respect\. M-a]i c\utat ast\zi `n
biroul pre[edintelui de Senat, dar nu m-
a]i g\sit acolo. Este prima dat\ c`nd se aplic\
aceas t\ lege `n care structura Se natului
este deo par te [i cea a Consiliul de Ad-
ministra]ie de partea cealalt\. P`n\ acum,
cele dou\ entit\]i erau cumulate. {i de asta
`ntr-o uni versitate mare erau spa]ii adec-
vate pentru rector, prorector, Birou Senat
[i a[a mai departe. Acum, lucrurile aces-
tea trebuiesc rezolvate [i pentru cea lalt\
component\, pentru Senat. Nu o s\ spun
„domnule vrem neap\rat un spa]iu al nos-
tru” pentru c\ nu este de unde. Se vor g\si
solu]ii [i pentru biroul pre[e din telui Sen-
atului, c\ nu moare nimeni dac\ nu are el
`n mo men tul `n care e numit un birou. Im-
 por tant e s\ facem ceva, s\ construim ceva
`n folosul comunit\]ii academice.

O.V.: ~n vizita sa la Ia[i, ministrul
delegat Mihnea Costoiu vorbea despre
posibilitatea demar\rii unui nou pro-
gram de burse doctorale finan]at prin
Programul Opera]ional Sectorial al Dez-
volt\rii Resurselor Umane. }in`nd cont
de faptul c\ ramburs\rile de la progra -
mele `n curs au `nt`rziere de mai bine
de 12 luni, cu c`t entuziasm s-ar mai im-
plica universitatea `n noi proiecte
finan]ate POSDRU?

C.R.: Avem oameni foarte compe-
ten]i, at`t la departamentul de [tiin]e c`t [i
la cel de socio-umane, s`nt fel de fel de
proiecte, unele `n derulare, unele cu efi-
cien]\ financiar\ altele cu eficien]\ [ti in ]i -
fic\. Orice universitate nu poate rezista
competi]iei dac\ nu este implicat\ `n pro -
iecte de cercetare. E clar c\ dac\ vrem s\
cre[tem `n ierarhia universit\]ilor interna -

]ionale aici trebuie s\ ajungem. {i de ace ea,
oric`t de greu va fi sper\m s\ g\sim mij -
loa cele, `n special cele de natur\ finan-
ciar\, pentru a continua proiecte [i pentru a
angrena at`t cercet\torii [i cadrele didac-
tice `n c`t mai multe dintre acestea. Fie c\
s`nt ob]inute prin competi]ie na]ional\ sau
interna]ional\, de la mediul de afaceri,
mediul privat sau din alte surse, trebuie s\
asigur\m resursele financiare necesare in-
frastructurii pentru a putea dezvolta posi-
bilitatea ca personalul de cercetare s\ poa t\
s\ `[i valorifice crea]ia [tiin]ific\ prin
lucr\ri c`t mai bine cotate. E greu. S`ntem
`ntr-un u[or impas financiar, trebuie s\ re-
cunosc lucrul acesta. Nu e vorba nici de

colaps, nici de faliment. Solu]ii vor trebui
g\site. De aceea avem [i un minister, de
aceea avem o conducere [i un Senat pen-
tru ca s\ g\seasc\ solu]iile cele mai bune.
Dac\ lumea comunic\ [i dac\ minis terul `[i
`ntoarce ochii [i spre noi.

CCaa  uunniivveerrssiittaattee  ddee  ssttaatt,,  nnooii
nn--aarr  ttrreebbuuii  ss\\  aalleerrgg\\mm  dduupp\\
ssttuuddeenn]]ii  ccuu  ttaaxx\\
O.V.: La nivel de finan]are, nici anul

acesta bugetul educa]iei nu a atins cota
de 6% din PIB. Care considera]i c\ s`nt
cele mai importante consecin]e ale sub-
finan]\rii `nv\]\m`ntului? Pentru c\
vorbim despre o subfinan]are.

C.R.: ~n momentul `n care oferi ceva,
po]i s\ [i ceri. Nu po]i s\ nu oferi nimic
dar s\ ceri `n permanen]\. Trebuie s\ fie
un echilibru. E clar c\ `nv\]\m`ntul este
subdezvoltat. Au fost [i c`]iva ani `n care
finan]area `nv\]\m`ntului superior [i a cer -
cet\rii era una acceptabil\.

O.V. ~n preajma lui 2008.
C.R.: Exact. Acum ar trebui s\ ne g`n-

dim [i s\ facem o analiz\ a acelei pe rio a de,
s\ vedem dac\ efortul financiar de atunci
se reg\se[te `n cre[terea calit\]ii, `n efi-
cien]a cercet\rii, a `nv\]\m`ntului superior.
Dar `n opinia mea, lucrul cel mai impor-
tant care ar trebui f\cut acum este ca dis-
tribu]ia fondurilor s\ fie f\cut\ `n func]ie
de rezultate. Avem domenii care s`nt eva l-
ua te [i clasificate. Avem universit\]i, chiar
dac\ nu toat\ lumea recunoa[te, de top sau
universit\]i de mijloc. Nu le po]i finan]a
egal. Mi se pare incorect ca o facultate sau
un departament dintr-un centru X din Ro -
m=nia s\ fie cotate superior unor do me nii
de la UAIC, pe baza la ceea ce au pro dus
p`n\ `n acel moment. Lucruile acestea ]in
de o magie neagr\ a[ putea s\ spun, nu de
realitate. Dac\ un domeniu X este finan]at
mai bine dec`t un domeniu de la UAIC [i
lucrul acesta nu se bazeaz\ pe realitate,
atunci ri[ti ca acel domeniu s\ falseze `n
continuare, s\ mint\ [i s\ nu pro duc\, dar
ri[ti `n acela[i timp s\ de cre di bilizezi [i s\
diminuezi importan]a do me niului de la
unveristatea de elit\. Aici e problema.
P`n\ una alta, efectul este c\ din 2008 p`n\
acum, finan]area care se face tot pe stu-
dent-echivalent scade, sca de, scade. ~n
condi]iile date, av`nd `n ve de re c\ pop-
ula]ia [colar\ este `n sc\dere, num\rul de
absolven]i de bacalaureat es te `n sc\dere,
apetitul pentru universit\]i `n sc\dere,
dorin]a de a face studii `n str\in\tate este
mai mare, num\rul de studen]i de la uni-
versit\]i este `n sc\dere. Veniturile proprii
s`nt din ce `n ce mai mici [i atunci te
treze[ti `n fa]a unor probleme financiare
foarte mari. 

O.V.: {i nu considera]i c\ proble mele
financiare au `mpins p`n\ [i universi -
t\]ile de top s\ coboare [tafeta [i s\ sa c-
rifice calitatea la nivelul admiterii?

C.R.: A fost [i o gre[eal\ de sistem.
G`ndi]i-v\ cum a fost bacalaureatul acum
c`]iva ani. Era o competi]ie ca pe vremea
comunismului c`nd cincinalul trebuia
`ndeplinit `n patru ani [i jum\tate. A[a era
[i aici o competi]ie `ntre liceele din Ro m= -
nia, care dintre ele ob]in cele mai multe
medii de zece. Iar mediile acelea, nu toa te,
dar multe, erau false. Toate rezultatele erau
supra-evaluate. Iar `n momentul `n care
ajungeau elevii `n mediul universitar ve -
deai diferen]a. ~ns\ de doi ani `ncoace ba-
calaureatul a ajuns s\ `nsemne un examen
serios, care a ajuns s\ filtreze. Lu crul

acesta se remarc\ la nivelul general al stu-
den]ilor din anul I [i al II-lea. Este o
cre[tere. E clar c\ `n ceea ce ne prive[te,
ca universitate de stat, noi n-ar trebui s\
alerg\m dup\ studen]i cu tax\. Dac\ `n v\ -
]\m`ntul superior ar fi g`ndit pentru un
num\r rezonabil de studen]i de care s\ te
po]i ocupa realmente [i s\ nu fim obliga]i
s\ asigur\m resurse financiare din veni-
turi proprii, de la studen]ii cu taxe, ci s\
avem asigurate aceste resurse, nu pentru
cercetare [i infrastructur\, ci pentru edu -
ca ]ie, pentru plata cadrelor didactice, a
bur selor [i restul lucrurilor curente. Ar tre-
bui la nivel de ]ar\ s\ gestion\m corect re -
sursele pe care le avem [i s\ `ncerc\m
gradual s\ respect\m [i legea. S\ atingem
acel prag de 6% din PIB. P`n\ atunci
c\ut\m solu]ii. Dar s`nt lucruri care uneori
devin u[or strig\toare la cer. C`nd ob servi
c\ resursele financiare se duc spre univer-
sit\]i care las\ de dorit... A[ da un exem-
plu. Ce resurse au fost cheltuite – [tim noi
pe ce criterii?! – pentru o univer sitate cum
a fost cea din Oradea, care la un moment
dat a avut un rector ce a avut probleme cu
justi]ia [i al doilea la fel? Au consumat
ni[te resurse pe care nu le meri tau pentru
c\ raportau ceva care nu aveau, un num\r
de studen]i fals. Banii aceia s-au dus,
resursele s-au cheltuit f\r\ acoperire. 

SS`̀nntteemm  ppll\\ttii]]ii  ppeennttrruu  aaccttiivviittaa  --
tteeaa  ddiiddaaccttiicc\\,,  ddaarr  ss`̀nntteemm
pprroommoovvaa]]ii  ppeennttrruu  aaccttiivviittaatteeaa
[[ttiiiinn]]iiffiicc\\

O.V.: Dar problema aici a fost la
legisla]ie. ~n urma clasific\rii, finan ]a -
rea nu a venit diferen]iat [i ordonan]a
92/2012 a modificat multe dintre pre ve -
derile legii na]ionale. 

C.R.: {i s-ar putea s\ ne vedem peste
dou\-trei luni [i s\ spunem c\ nu mai vor-
bim aceea[i limb\ pentru c\ s-a schimbat
din nou legisla]ia. {i asta e o problem\.
Pro vizoratul acesta este foarte greu. S\ nu
fiu `n]eles gre[it, nu vreau s\ m\ `ntorc pe
vremea ministrului Spiru Haret. Dar `n
momentul `n care s-a creat un sistem
atunci, acela a fost valabil m\car zece ani.
~n dorin]a de a cre[te valoarea crea]iei [tiin -
]ifice toat\ lumea se raporteaz\ la lu cr\ ri le
ISI cu factorul de impact [i la scorul de
influen]\. Lucrul acesta are repercursiuni
`ntr-un fel [i asupra valorii meseriei de
baz\ care este cea de cadru didactic. Toa t\
lumea se duce spre a-[i rezolva dosarul.
Deci omul `n loc s\ evolueze printr-o com-
peti]ie normal\ `ntr-un colectiv, fiecare se
`nchide `n propria carapace, `[i rezolv\ pro-
priul interes, `[i rezolv\ dosarul [i pierde
din vedere ansamblul care este colectivul de

cercetare sau departamentul din care face
parte. 

O.V.: {i partea didactic\.
C.R.: {i partea didactic\, normal. C\

noi s`ntem pl\ti]i pentru activitatea di dac -
tic\, dar s`ntem promova]i pentru ac ti -
vitatea [tiin]ific\. Partea didactic\ n-are
nici un fel de relevan]\ ̀ n promovarea unui
cadru didactic. {i aici ar trebui revizuit.
Astfel, f\r\ s\ dau exemple, s`nt colegi la
noi `n universitate care trateaz\ activita tea
didactic\ la categoria „[i altele” pentru c\
el trebuie s\ `[i construiasc\ dosarul ca s\
poat\ promova. {i atunci unde mai e re la -
]ia `ntre cadru didactic [i student pe care se
bazeaz\ ̀ nv\]\m`ntul superior? Dac\ aceas -
t\ dualitate dispare, universitatea se trans-
 form\ `n altceva. ~ntr-un institut de
cerce tare, `ntr-o cooperativ\ de activitate
[ti in ]i fic\ [i ̀ ntr-o fabric\ de diplome. Doa -
mne fere[te, bat `n lemn s\ nu fie cazul [i
univer sit\]ii noastre.

O.V.: Ordonan]a din luna decembrie
a anului trecut trece `n m`na Senatului
responsabilitatea stabilirii num\rului de
doctoranzi pe care `i poate `ndruma un
conduc\tor. Pentru a putea lucra efi-
cient, c`]i tineri ar putea fi `ndruma]i de
c\tre un singur cadru didactic?

C.R.: Noi vom discuta lucrul acesta ̀ n
Senat, dar nu va fi foarte mare. Nu va fi
mai mare de zece, e clar. Eu niciodat\ n-am
avut mai mul]i [i mi-am respectat propria
condi]ie, aveam trei `n medie pe an, deci
nou\ `n total. ~ns\ vor fi probleme `n facul -
t\]ile unde num\rul conduc\torilor de doc-
torat este mai mic. Atunci solu]ia ar fi, dac\
legea se p\streaz\, s\-[i rezolve ca dre le di-
dactice rapid abilit\rile care le rezerv\
dreptul de a fi conduc\tori doctorat. ~ns\,
`n alte universit\]i, s-ar putea s\ fie prob-
leme pentru c\ decizia este `n controlul
Senatului [i m\ tem c\ a[a cum a fost p`n\
acum goana dup\ note mari la Bacalaureat
va `ncepe goana pentru a ob ]ine abilit\ri.
La noi `ns\ vom p\stra criteriile la fel de
exigente. Ce vor face ce le lalte universit\]i
nu [tiu. Dar s\ nu `mi spu n\ nimeni c\ un
conduc\tor de doctorat poate avea 25 de
doctoranzi. Nu `]i ajunge timpul fizic. Ca
s\ verifici [i s\ `ndrumi at`tea teze este o
responsabilitate enorm\. Nici nu vreau s\
se transforme conducerea de doctorate
`ntr-o `ntrepindere care func]ioneaz\ la
foc continuu ca uzin\ de f\cut doctori. Eu
[i a[a m\ ̀ n gro zesc de c`]i doctori s`nt. Nu
ar fi lipsit de interes s\ vedem c`]i dintre
doctorii cu diplom\ din ]ara aceasta au,
dup\ ob ]i ne rea titlului, un loc de munc\
care s\ fie c`t de c`t compatibil cu spe-
cializarea pe care au f\cut-o ̀ n cadrul doc-
toratului. {tiu [i [tim foarte bine c\ s`nt [i
doctori [omeri. 
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� interviu cu prof. univ. dr. Constantin Rusu, pre[edintele Senatului Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i

Era o competi]ie pe vremea comunismului
c`nd cincinalul trebuia `ndeplinit `n patru ani [i
jum\tate. A[a era [i aici o competi]ie `ntre li ce -
ele din Rom=nia, care dintre ele ob]in ce le mai
mul te medii de zece. Iar mediile a ce lea, nu toa -
te, dar multe, erau false. Toate re zul tatele erau
supra-evaluate. Iar `n momentul `n care ajun geau

elevii `n mediul universitar vedeai diferen]a.

„~n general, dac\ nu ai `nv\]at s\ respec]i natura, e[ti un om pierdut”

Dac\ dispare rela]ia student-profesor, universitatea sssseeee
transform\ `ntr-o cooperativ\ de activitate [tiin]ific\

„



Un pas `n lumea 
studentului

Tocurile mele se lovesc de asfal-
tul bulevardului {tefan Cel Mare [i
Sf`nt, iar Alex m\ conduce prin g\ l\ gia
Chi[in\ului c\tre c\minul `n care st\.
E student pentru a doua oar\, doar c\
de data aceasta `n alt ora[, nu `n Ia[ul
s\u natal, unde [i-a ap\rat licen]a `n
arte plastice. T`n\rul de statur\ medie
cu mers ap\sat, care-i `nfige b\rbia
din c`nd `n c`nd `n piept, are o fa]\
us c\]iv\, `ncoronat\ cu un p\r cre] [i
[aten. Buzele `i s`nt sub]iri iar nasul un
pic ascu]it, cu un oscior la baz\, care,
privit din profil, aminte[te de ilustra ]ia
unui zeu grecesc. 

La una dintre intersec]ii cotim [i ur -
c\m strada Armeneasc\, cu cl\diri la
fel de vechi ca [i denumirea r\mas\ ̀ n -
c\ de pe timpurile comunismului din
secolul trecut. Din dep\rtare se z\ re[ te
o cas\ veche, tip bloc, cu doar c`teva
etaje, vopsit\ `n culoare c\r\mizie cu
ferestre `nalte al c\ror lemn st\ `n -
tem ni]at `n straturi groase de vop sea ua
care treze[te pe limb\ am\r\ciunea dul -
cie a ciocolatei negre. ~ns\, la un me -
tru distan]\ de la pere]ii acesteia, se `n -
tinde o band\ `n dungi galbene [i ne gre
care de obicei e folosit\ de poli]i[ti.
Zidul e m`ncat de timp, cu cr\p\turi

[i rupturi de tencuial\, vechimea ca -
re-l `mp`nze[te pe dinafar\ p\str`ndu-
se [i `n regulile care se respect\ de cei
ce locuiesc `n\untrul acestuia. Alex
st\ `ntr-un c\min studen]esc care `nc\
mai respir\ `ntr-un spirit sovietic. 

A ales s\ ̀ nve]e ̀ n Republica Mol-
dova pentru c\ „e mai ieftin”, pri me[-
te burs\ `n valoare de aproape 150 de
lei, c\minul `l cost\ doar 550 de lei
pe an [i nu pl\te[te taxa, sau „con trac -
tul”, a[a se spune aici, ̀ n Ba sa ra bia. Iar
la Facultatea de Di rec tor Imagine
de la Chi[in\u a ajuns ̀ n mare parte da -
torit\ lui Andrei, prieten f\cut `n me -
diul virtual. Acesta i-a pro pus s\ vin\
la Academie c`nd Alex `nc\ era stu-
dent la Universitatea „Geor ge Enes -
cu” din Ia[i la Facultatea de Arte
Vizuale [i Design. Pe atunci, t` n \rul
`nc\ nu [tia ce s\ fac\ „cu mine, cu via -
]a mea. Eram ca o frunz\ b\tut\ `n v`nt;
tot atunci am `nceput s\ fac un fil mu le]
`ntr-un program special [i am [i `n ce -
put s\ ex periment\m cu An drei fil -
m`nd di fe ri te chestii [i atunci am `n -
]eles c\ asta parc\ ̀ mi place, parc\ vreau
s\ `ncerc”, zice entuziasmat Alex [` -
[` ind [i s`s`ind aproape inob servabil
cuvintele. ~nainte de prima fa cultate,
a ab sol vit Liceul „Octav B\n cil\” din
Ia[i la care a ajuns pentru c\ „mama
m-a `ndrumat spre asta, iar pe mine
m-a motivat faptul c\ scap de ma te-
ma tic\. Vezi artistul cu ambi]iile sa le,
cum [i-a `nceput cariera? Fu gind de
mate!”, r`de Alex cu poft\. Cu to]i
cei [apte ani de art\, b\iatul a decis s\
aplice la facultatea la care sim]ea c\
vrea s\ ajung\.

Iar noi `nconjur\m cl\direa ca s\
ajungem undeva, `n c\min. Intr\m prin
curtea din spate. „Azi e Nina An dre -
e vna, e o femeie foarte bun\, doar c\
mai mereu `i strune[te pe to]i, ca s\
nu ne suim `n capul ei”, `mi zice A -
lex cu o urm\ de z`mbet. La intrare,
cu vreo c`teva sc\ri mai sus, v\d o
mas\ la care st\ a[ezat\ Nina An dre ev -
na, un fel de portar sau mai degrab\ un
paz nic al cheilor de c\min, care `mi
cere un act de identitate, iar eu tot ce
am la mine e carnetul meu de student,
cu [tampila universit\]ii din Ia[i. „Ah,
e carnet rom=nesc, ce interesant e, la
noi sînt altfel”, pricepe femeia `ndat\
ce i-l `ntind `n fa]\. Se str\duie[te s\
m\ `ntrebe cum m\ numesc cu o voce

mai rece dar, odat\ cu vocalele ros-
tite de ea, se strecoar\ o bl`nde]e dul-
cea g\. E din cauza accentului rus, care
face consoanele s\ se aud\ mai t\ios
[i astfel contrasteaz\ cu moliciunea su -
netelor deschise.

Cu fiecare treapt\ urcat\ pe sc\ri se
`nte]e[te mirosul de cartofi ̀ n\bu[i]i. Pe
culoarul `ntunecos, podeaua de lemn
e roas\ mai mult `n mijloc dec`t pe la
mar ginile acesteia [i sc`r]`ie a ve chi me
[i praf. La fiecare u[\ `nalt\, pentru
c\ [i tavanurile s`nt mai sus dec`t `n
cl\dirile obi[nuite, stau aranjate pe rechi
de `nc\l]\minte. „Nu le fur\ nimeni”,
`mi zice Alex, care apoi fere[te u[a [i
lumina din odaie `mi taie ochii, iar vi -
za vi e un geam cu `nc\ o u[\ de la bal -
conul care iese direct ̀ n strada capitalei.

~mi obi[nuiesc pupilele [i v\d pa tru
paturi aranjate strategic, dou\ mese,
una pentru m`ncare [i alta pentru lu -
cru, un frigider [i dou\ dulapuri. Ca -
mera sa o `mparte cu `nc\ trei co legi,
to]i muzicieni [i ortodoc[i. Pe un pe -
rete st\ icoana [i o candel\ aprins\,
iar `n fa]a acesteia st\ o ru g\ ciune prin -
tat\ [i lipit\ de perete care se spune la
primirea anaforei [i a gheas mei [i, mai
jos, un pachet de ]ig\ri a runcat pe nop-
tier\. „Ei s`nt religio[i, `[i spun ru g\ -
ciu nea `nainte [i dup\ m`ncare, cul-
care, ]in la ritualuri, posturi [i `[i fac
cruce, iar eu s`nt ateu [i aici sar sc`n -
tei, dar s`ntem b\ie]i, e normal”, `mi
zice Alex `n timp ce `i plute[te `n aer
m`na cu degetele lipite unul de al tul
de la un um\r, la altul [i apoi de la
frunte `n jos. 

„{tiam c\ o s\ m\ `ntorc”
~n timp ce eu m\ fac comod\ `n

odaia cu pere]ii `nveli]i `n tapete de
culoarea piersicii, Alex continu\ s\-mi
povesteasc\ c\ la admitere era un sin -
gur loc pentru rom=ni la facultatea pe
care a ales-o, iar el era singurul can-
didat. „A[ fi intrat dac\ a[ fi avut [i con -
tracandida]i pentru c\ aveam o not\
de admitere destul de mare”, `mi spu -
ne studentul desf\c`ndu-[i m`inile ce
le ]inea `mpreun\, cu degetele inter-
calate ca `ntr-un lac\t. ~mi mai spune
c\ 70 % din timp `l pierde la facultate
pentru c\ unii profesori „m\ fur\ [i
m\ folosesc la nimicuri, pe c`nd al]ii
`ncearc\ s\ ne ajute, s\ ne fac\ profe-
sioni[ti”, se m`hne[te iar mai apoi se
lumineaz\ Alex. Dar, totodat\, cu o
siguran]\ deplin\ `n voce, afirm\ c\
pentru el e mai bine aici, fiindc\ face
ceea ce vrea [i, din nou, `mi amin te[ te
c\ materialul didactic ̀ i ̀ mpr\[tie, e prea
general, [i c\ ar fi `nc`ntat dac\ ar a -
vea parte de o specialitate care l-ar `n -
v\]a regie, montaj, imagine [i sunet
pentru documentare. 

~l preocup\ `n special documen -
ta rele, pentru c\ `n timp ce `nv\]a en -
gleza privind desenele animate, mai
schimb\ [i la posturi TV cu diverse
documentare pe teme [tiin]ifice [i nu
numai. Bazele limbii ruse le-a pus r\s -
foind abumul pictorului rus Aivazov ski,
care era `n englez\. ~ns\ fiind publicat
pe timpul URSS-ului, avea pe o foa ie
din spate scris acela[i con]inut `n ru s\
[i ̀ n englez\. „Am v\zut cuv`ntul Lenin -
grad [i am `nceput s\ compar liter\
cu liter\”. ~mi zice c\ „ia znaiu ciuci-
ti po ruski”(n.r. eu [tiu pu]in\ rus\),
cu un accent evident, ̀ ns\ in ten ]io nea -
z\ s\ o `nve]e mai bine. Are un prie ten
pe etaj, e negru, fiul unui rwandez [i a

unei moldovence. ~l cheam\ Roman.
B\iatul vorbe[te rus\, [tie pu]in\ en -
gle z\ [i rom=n\, `ns\ „ne `mp\c\m bi -
ne dar, paradox, nu ne `n ]e le gem pen -
tru c\ vorbim limbi diferite”, r`de spon -
tan Alex. {i totu[i colegii reu[esc s\
`nve]e unul de la altul.

„~mi place s\ spun «piv`» `n loc
de bere, sun\ mai fain, `ns\ `n rest vor -
besc ca la Ia[i”, recunoa[te Alex. La
fel, prin discu]ii, `nva]\ spaniola, vor -
bind pe Internet cu un profesor de
geografie [i antropologie din Buenos
Aires, „discu]iile noastre dureaz\ ore
`ntregi, abia c`nd le `ncheiem `mi dau
seama c\ e diminea]\ deja”. 

A ajuns pentru prima dat\ `n Re -
pu blica Moldova `n 2004, cu mama
sa, `ntr-o vizit\ scurt\ din curiozita tea
[i dorin]a arz\toare de a vedea me lea-
gurile de peste Prut. „O tot b\team la
cap pe mama c\ vreau s\ merg `n Mol-
dova, aveam un mare interes pentru Ba -
sarabia, eram pe atunci un na]ionalist
din \la cu «Basarabia e p\m`nt ro m= -
nesc»”. Tot `n ziua `n care a v\zut
pentru prima dat\ Chi[in\ul, Alex [i-a
zis c\ se va ̀ ntoarce neap\rat ̀ napoi, nu
[tia cu ce ocazie, dar era sigur c\ asta
o s\ se `nt`mple „[i uite acum s`nt
aici”, `mi sur`de t`n\rul la fel cum i-a
sur`s [i soarta anul trecut c`nd, `m -
preun\ cu Andrei, au c`[tigat un con-
curs, sus]inut de o organiza]ie non gu -
vernamental\, pentru amatori, la care
s-au `nscris cu un scurt metraj. Cu
banii c`[tiga]i, b\ie]ii au luat o ca me r\
care i-a sc\pat de necesitatea de a se
`mprumuta mereu cu aparatul de fil-
mat. „Am f\cut un film care se nu me[ te
«Aten]ie! Capital\ avariat\», e des pre
haosul arhitectural din Chi[in\u”, `mi
explic\ studentul repet`nd gestul pe
care `l face pe tot parcursul discu]iei,
apuc`ndu-se de nas [i mas`ndu-l la
linia ochilor. Dup\ cum `mi prezint\
t`n\rul subiectul fimule]ului, `n]eleg
c\ acesta e mut din punct de vedere
sonor, dar puternic ca imagine. E con-
struit din trei p\r]i [i prezint\ cl\ dirile
`n paragin\, gunoiul vizual cu tot cu
panourile publicitare „care repre zin t\
o problem\ estetic\ `n capital\”, [i
„partea preferat\”, dup\ cum s-a ex -
primat Alex, care arat\ pu]inele cl\ -
diri vechi r\mase.

Idei pentru `nceput 
Vara trecut\, ]in`nd `n m`n\ camera

nou\, Alex a ajuns `n Londra, `n vi -
zi t\ la mama sa. Femeia a l\sat Ro -
m= nia `nc\ din 2004 [i de atunci nu s-
a mai ̀ ntors, iar pe fiul s\u ̀ l vede doar

c`nd el ajunge la ea `n str\in\tate. ~n s\
doar `n ultima sa c\l\torie t`n\rul a de -
cis s\ profite de acest schimb al deco -
ra]iilor ie[ene [i din Chi[in\u pe cele
londoneze. A[a Alex a ajuns `n Lon -
dra cu inten]ia de a face un documen -
tar despre diversitatea na]ional\ a ora -
[ului. ~ntr-o zi, a mers [ase ore pe jos
ca s\ filmeze, iar `n ultima s\pt\m`n\ a
g\sit [i personaje. „Am dat de un un-
gur, care a fost jurnalist, mi-a ar\tat [i
legitima]ia sa [i care f\cea parte din
uniunea jurnali[tilor din Ungaria, iar
acum m\tur\”, spune Alex cu o com-
pasiune `n voce. A mai `nt`lnit [i oa -
meni care stau `n Londra de aproape
o via]\ `ntreag\, „am urm\rit [i su biec -
tul istoric al Marii Britanii, pentru c\
cei ce vin din coloniile acesteia se simt
`ndrept\]i]i s\ vin\ cu traiul acolo”. 

Mai are o idee de proiect care nu
depinde `ns\ numai de el. Are un pri-
eten care st\ `n Constan]a [i e mari-
nar, pe care l-a cunoscut odat\ cu An -
drei, coment`nd pe site-ul Youtube
la piesa lui Nelu Stratan „Trenul”.
~n cur`nd, Gabi, a[a cum `l cheam\
pe marinar, urmeaz\ s\ plece din nou
cu vaporul, iar Alex i-a dat ni[te in -
struc ]iuni de filmare ca mai apoi din
cele `nregistrate s\ fac\ un documen-
tar. „~nc\ nu [tiu ce o s\ ias\, pentru c\
nu [tiu ce o s\ surprind\ Gabi, dar sper
s\ fie ceva bun. El va fi [i personajul
principal [i naratorul [i o s\ observe
via]a [i munca de pe un vapor”. Gabi
nici m\car nu [tie unde pleac\; di rec -
]ia [i nava cu care va c\l\tori o ju m\ -
ta te de an o afl\ pe loc.

Cu toate c\ `nt`lne[te oameni ca -
re-i vorbesc `n rus\ `n loc de rom=n\,
Alex e tolerant. Filmele pe care ei le
vizioneaz\ `n timpul unor cursuri s`nt
dublate tot `n aceast\ limb\, ceea ce
`l face pe student s\ se resemnze cu
nemul]umirea ce o simte de fiecare
dat\ c`nd peste vocea original\ a ac -
torului se suprapune un grai care nu-i
este familiar. „Nu `n]eleg nimic, m\
uit [i eu la imagini, m\car tehnicile s\
le `n]eleg”, spune acesta resemnat.  {i
chiar dac\ `l sup\r\ momentele `n ca re
i se r\spunde la magazin `n rus\, el
`n]elege [i le spune un „spasibo” (n.r.
mul]umesc) frumos `n aceea[i limb\.
Iar la urm\ `mi spune z`mbind „s\ m\
m`ndresc c\ s`nt rom=n e ca [i cum
m-a[ m`ndri c\ am p\r cre], dar e im -
portant de unde vin [i care-i limba p\ -
rin]ilor mei. Prefer s\ fiu identificat
dup\ faptele mele [i interac]iunile cu
cei din jur”.

Daniela VORTOLOMEI

La facultate pe locuri pentru rom=ni
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Anual, cîteva mii de
basarabeni ajung

s\ `nve]e `n România,
`ns\ rareori se `nt`mpl\
ca un absolvent român
s\ `[i ia diploma cu tot
cu inim\ `n din]i [i s\
treac\ podul peste Prut.
Alex Ursache e ie[ean [i
e student `n anul al II-lea
la Academia de
Muzic\, Teatru [i Arte
Plastice din Moldova.
Pornind de la o `ntre-
bare acesta se `mpr\[tie
`n zeci de r\spunsuri
paralele, ]in`ndu-le fir cu
fir `n m`n\, ca mai apoi
s\ revin\ la ideea prin-
cipal\: `n Chi[in\u el `[i
`mbl`nze[te pasiunea.

Studentul care a montat Chi[in\ul
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� a ajuns pentru prima dat\ `n Re pu blica Mol do va `n
2004, cu mama sa � a ales s\ `nve]e aici [i pentru c\
este mai ieftin

Alex `n timpul vizitei sale din 2012 la Londra

Academia de Muzic\, Teatru [i Arte Plastice din Moldova



}ara
„~n ]ara mea… nimic nu se schim-

b\/ Aceea[i scen\ ce se repet\,/ Ex -
plozii, ma[ini-capcan\ [i r\piri…/
Pa ramilitarii, criminalii, ho]ii s`nt cu -
nos cu]i!/ De mine, de to]i…”

Ca dou\ su rori vitrege desp\r]ite
oricum de soart\. A[a ar putea fi ilus-
trate cele dou\ ]\ri din inima scrii to -
ru lui Bara Haqi Abdulbaki: Irak [i
Rom=nia. Le vede ca fiind popoare
pa[nice, apropiate din punct de ve de re
al culturii [i cu un loc egal `n sufletul
lui, una ca ]ar\ `n care s-a n\scut [i una
care [i l-a `nsu[it asemenea unui fiu.
~ns\ `n nordul Moldovei [i-a prins r\ -
d\cinile, acolo s-a c\s\torit, acolo are
un copil [i tot acolo [i-a g\sit [i restul
copiilor: elevii de la [coal\ [i poeziile
sale.

„Un om f\r\ ]ar\ e nimeni de fapt”,
spune Bara. Iar el se simte de dou\ ori
mai bogat. „{i la noi s`nt unii care plea -
c\ dou\-trei luni `n Europa [i cred c\
«l-au prins pe Dumnezeu de picior»
cum se zice `n rom=n\. {i st`lcesc lim -
ba, nu mai [tiu cuvinte… Dar nu ai cum
s\ ui]i limba mamei [i a lui tata, e
limba `n care te-ai n\scut”, spune r\s -
picat, f\r\ s\ judece. C`nd a ajuns `n
Rom=nia, majoritatea colegilor s\i
erau stabili]i de trei luni [i `nv\]aser\
deja limba autohton\. ~ns\ a recuperat
din mers [i la sf`r[itul semestrului
„tot eu aveam nota zece la rom=n\,
iar colegii mei se chinuiau pentru un
patru sau cinci.”

~[i aminte[te c\ a ales s\ fie stu-
dent la Facultatea de Agronomie din
Ia[i de la Universitatea de {tiin]e

Agricole [i Medicin\ Veterinar\
„Ion Ionescu de la Brad” pentru c\
era atras de rodnicia p\m`ntului. Iar
noi, rom=nii, avem p\m`nt rodnic `n -
tr-adev\r. A[a spune el despre noi [i
de aceea popor s\rac nu ne crede ̀ n nici
un caz. Doar c\ poate nu `l valorifi -
c\m pe c`t ar trebui. {tia c\ ar putea
s\ fie privit diferit `n Rom=nia [i de
aceea [i-a dorit `n anii de studen]ie s\
aib\ un coleg de camer\ rom=n, de la
care s\ aib\ ce s\ ̀ nve]e. „Cei de la uni -
versitate mi-au aprobat, `ns\ mi-au dat
de grij\ s\ nu am probleme. M-am `n -
]eles foarte bine cu b\iatul venit un -
de va din sudul ]\rii, de la Arge[, s\ stu -
dieze aici Medicina Veterinar\, chiar

[i acum ]inem leg\tura.” B\r ba tul `n ce -
pe s\ r`d\ [i `mi spune complice c\ se
`nt`mpla s\ `i opreasc\ Poli]ia pe stra -
d\ [i s\ `i cear\ actele colegului s\u,
crez`nd c\ nu este rom=n. „El sem\na
cu un chinez, i se zicea Bruce Lee. {i
lui `i cereau actele, iar mie nu. R`deam
mereu cu el de faptul \sta”, spune b\r -
batul hohotind.

Vremurile acelea `i lipsesc [i, ca s\
recapete pu]in din mirosul studen]iei,
merge des la Ia[i, `n vizit\ la profe-
sorii care s`nt `nc\ `n via]\. Celor care
`nc\ tr\iesc le spune respectuos „s\ le
dea Dumnezeu s\n\tate”, iar celor ca -
re s-au stins de b\tr`ne]e, spune cu o -
chii `nchi[i „Dumnezeu s\ `i odihneas -
c\”. ~i lipsesc anii de studen]ie pen-
tru c\ sim]ea via]a a[a cum era, cu toa -
te lipsurile [i problemele ei. „Nu exis -
ta fiu de ]\ran care s\ nu fac\ facultate.
{i chiar se `nv\]a [i nu oricine termi-
na facultatea. Aveai nevoie de unele
calit\]i, f\r\ de care nu ajungeai la fi -
na lul studiilor. Nici din genera]ia mea
nu au terminat prea mul]i”, spune schi -
]`nd un fel de z`mbet.

Dup\ c\derea lui Saddam, [i c`nd
deja avea `ntemeiat\ o familie, Bara
Abdulbaki a `nceput s\ `[i viziteze
periodic rudele din Irak. E m`ndru
c\ acolo au o cas\ [i p\m`nt, spun`nd
c\ p\m`ntul e singura avu]ie real\ a
unui om. „~ns\ aici nu se exploateaz\
a[a cum trebuie [i e p\cat. Rom=nii
au un p\m`nt foarte bun de lucrat [i
ieftin.” Mereu `i e dor de p\rin]i, [i
chiar dac\ tat\l s\u nu mai este `n via -
]\, tot acas\, la p\rin]i, spune c\ merge.
M\car o lun\ pe an s\-[i vad\ mama.
„Ma ma… A adormit b\tr`na mea ma -
m\ rug`ndu-se, cu m\t\nii `n m` n\/ [i
`nvelindu-se cu umbra a[tept\rii [i
par fumul nop]ii/ cu g`ndul c\ razele
dimine]ii or s\ `i aduc\, cu r\s\ritul,
m\car/ ve[ti bune despre b\iatul ei.”

Femeia
„Te v\d ca o sf`nt\ f\r\ ve[m`nt,

m`ndr\,/ Oferind jertf\ iubirii noas-
tre/ Zeilor dragostei, intrat\ `n iluzia
`ndr\gosti]ilor/ Vino…”

Femeia este pentru Bara Abdul -
baki de fapt, o z`n\. „Trebuie ocro -

tit\ `ntr-un fel frumos al cuv`ntului, e
sensibil\ [i nu e lupt\toare. Exist\ b\r -
ba]i care o ]in `n palmele lor, `ns\ exis -
t\ al]ii care o v\d la crati]\”, roste[te
p\rtinitor scriitorul. O admir\ mult
ca femeie pe Ana Blandiana pentru
c\, `n viziunea sa, a reu[it s\ `mbine
fine]ea cu frumuse]ea [i impunerea
punc tului de vedere. Iar de aici vine
[i inspira]ia `n ceea ce scrie. „De la
femeie porne[te totul.”

Scrie nu pentru a fi cunoscut, ci
pentru ca, peste ani, s\ nu le fie ru [i -
ne nepo]ilor s\i cu numele pe care `l
poart\. „N-a[ vrea s\ aud c\ zic des -
pre mine c\ bunicul «t\ia frunz\ la
c`ini» sau cum se zice pe rom=ne[te.
S\ [tie c\ bunicul lor a scos c`teva
c\r]i [i s\ fie m`ndri. Asta e menirea
noastr\ `n via]\”, `mi explic\ b\rbatul
`n timp ce scoate dintr-o pung\ dou\
dintre c\r]ile sale. Una este o carte de
pove[ti traduse din arab\ `n limba ro -
m=n\, iar cealalt\ o carte de crea]ii
proprii, „Iubirea [i revolta mea, `n ver -
suri.” Face traduceri din arab\ `n ro -
m=n\ pentru a sc\pa de automatis mul
cu care s`ntem `nv\]a]i. „Rom= nul de
r`nd trebuie s\ afle c\ arabul nu e
teroristul. {i noi avem scriitori deo -
se bi]i [i poe]i care merit\ s\ fie ci -
ti]i.” E valabil [i invers. Bara Abdul -
baki a tradus poezii de George Co[ buc
[i de George Bacovia, a c\rui triste]e
o vede ca o surs\ de inspira]ie.

~n urm\ cu c`]iva ani a mai avut o
dorin]\. S\ ajung\ poeziile lui Adrian
P\unescu p`n\ `n ]ara natal\, `n felul
acesta s\-i fac\ [i poetului un cadou,
`n semn de respect fa]\ de el. „Am vor -
bit cu fiul lui [i aveam nevoie doar
de o aprobare. Mi-a zis c\ trebuie s\
vorbeasc\ `nt`i cu p\rin]ii lui, `ns\ au
trecut patru ani de atunci. Nu am vrut
bani sau s\ fiu cunoscut, `ns\ nu [tiu
dac\ a `n]eles asta.” Iar traducerile au
r\mas undeva pe masa lui Bara.

Iubirea
„F\-m\ s\ te iubesc cu nebunie/

Iubitule, iubirea e nebunie/ Iube[te-
m\, cum s`nt, ca `ntotdeauna.”

B\r ba tul trecut de 50 de ani iu be[ te.
Iu be[ te tot ceea ce face [i tot ce a tre-
cut prin via]a lui. Prima iubire a fost
agricultura, pe care a predat-o timp

de zece ani la Liceul Teoretic „Anas -
 ta sie Ba[ot\” din Pom=rla, din ju -
de]ul Boto[ani. F\cea zilnic naveta
12 kilometri chiar [i pentru o singur\
or\ de curs din simplul mo tiv c\ `i
era drag s\ predea. „To]i erau copiii
mei, [i b\ie]i [i fete. Nu i-am tratat
niciodat\ cu superioritate, m`n cam
cot la cot cu ei, eram la nivelul lor [i
astfel m-am apropiat de ei. Iar cea
mai important\ lec]ie era s\ `i fac s\
`n]eleag\ c\ agricultura nu `nseamn\
doar s\pat, ci e ceva de care se vor
mai folosi `n via]\”, poveste[te b\r ba -
tul `n timp ce r\spunde din cap unui
salut. „Uita]i, [i acum fo[tii elevi m\
mai salut\. M\ cunosc, m\ v\d pe stra -
d\ [i `mi str`ng m`na, to]i mi-au r\ mas
prieteni, chiar [i p\rin]ii lor.”

De[i este inginer agronom, `n pri-
mii ani a predat istorie, geografie, cul -
tur\ civic\, biologie [i mai apoi agro -
no mie p`n\ c`nd profilul a disp\rut la
liceele din Dorohoi. „Se vede c\ ro -
m=nii nu au nevoie de agricultur\ [i e
p\cat, e o ]ar\ `n care ar putea fi foar -
te bine exploatat\. Rom=nia are p\m`n -
turi foarte bune, cu speciali[ti cunos cu]i
`n toat\ lumea, `ns\ lipse[te interesul
[i este p\cat”, roste[te b\rbatul cobor`nd
privirea `n jos a dezn\dejde. Tot din
pri mii ani `[i aminte[te de prima sa in -
s pec ]ie, pe care o poveste[te `n chi z`nd
ochii parc\ av`nd-o foarte bine `n -
tip\rit\ `n minte. „A venit o doamn\
care m\ tot `ntreba cum de [tiu a[a
bine rom=na dac\ nu s`nt de aici. {i pen -
tru c\ nu am [tiut s\ fac nimic deo se -
bit, mi-am f\cut ora `n mod normal [i
a plecat mul]umit\.”

Pe u[a mic\ a cofet\riei cufunda t\
`n arome de vanilie, intr\ `mpreun\
cu o und\ de aer rece de iarn\ o b\ tr` -
n\ mic\ [i usc\]iv\, `ns\ bine `ngri-
jit\. Scriitorul se opre[te din povestit
[i face un semn discret doamnei de
dup\ tejghea s\ nu primeasc\ bani
din m`na ei. Aceasta nu `n]elege, a[a
c\ se ridic\ [i merge s\-i [opteasc\ ce -
va la ureche. Apoi o salut\ respectuos
pe b\tr`n\ [i revine la mas\, spun`nd
c\ o cunoa[te din primii s\i ani ca
profesor [i c\ are un respect aparte
fa]\ de ea. L-a ajutat `n acele vremuri,
a[a c\ nu ar putea s\ o uite. 

M\d\lina OLARIU
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Din Bagdad, `n Dorohoi

REPORTAJ

Lui Bara Haqi Abdulbaki `i este cel mai dor de p\rin]i

� [tia c\ ar putea s\ fie privit diferit `n ]ar\ [i de aceea [i-a dorit `n anii de stu-
den]ie s\ aib\ un coleg de camer\ român � dup\ c\derea lui Saddam, [i c`nd deja
avea `ntemeiat\ o familie, a `nceput s\-[i viziteze rudele din Irak

Limba rom=n\, iubirea [i revolta
irakianului adoptat de Moldova

~l [tiu de c`nd eram mic\, atunci c`nd `l vedeam
plimb`ndu-se pe str\zile Dorohoiului [i oamenii `mi

spuneau c\ nu e român. B\rbatul masiv, puternic, cu
o barb\ deas\, are ochi p\trunz\tori, parc\ mereu
preg\ti]i s\ vorbeasc\ ceva. Bara Haqi Abdulbaki
este poet irakian `nfiat de mai bine de 30 de ani de
România [i spune cu m`ndrie c\ are mereu `n minte
dou\ ]\ri-mam\. A plecat din cauza problemelor
politice din acea perioad\ din Irak, a tensiunilor
existente `n vremea lui Saddam Hussein, „un
pre[edinte care efectiv a distrus ]ara”. Tocmai termi-
nase liceul, `n ]ara natal\ exista un r\zboi `n care
tinerii erau obliga]i s\ lupte, `ns\ convingerile sale
nu coincideau cu cele ale lui Saddam. A[a c\
p\rin]ii l-au `ndrumat mai degrab\ spre studii dec`t
spre armele de r\zboi. „Dumnezeu are metodele lui
s\ `ndrume omul, iar el trebuie doar s\ hot\rasc\
dac\ e bine sau r\u”, spune b\rbatul accentu`nd
cuv`ntul „bine.” {i-a depus dosarul pentru `nscriere la
facultate `n Turcia, Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria,
`ns\ a r\mas `n România [i îi mul]ume[te mereu lui
Dumnezeu pentru alegerea f\cut\.

Scrie pentru a l\sa o mo[tenire copiilor s\i
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Conform raportului Asocia]iei
Rom=ne pentru M\surarea Au -
dien ]ei (ARMA) de pe luna ianua rie,
din peste 60 de televiziuni, trei din-
tre acestea au `mpreun\ o felie de
35.9% din `ntregul cerc al audio vi -
zua lului. Pe l`ng\ profilul generalist,
acestea mai au `n comun [i acela[i
tip de emisiuni care domin\ orarul de
dup\-mas\, [i anume tabloid. Re ve -
nind la geometrie, triunghiul isos-
cel al prezentatorilor este format din
Simona Gherghe („Acces Di rect”),
C\t\lin M\ru]\ („Happy Hour”) [i
Oana Roman („Drept la ]int\”) ca re
l-a `nlocuit de cur`nd pe M\d\lin Io -
nescu. 

Aduna]i, cei trei moderatori ca re-
[i opresc invita]ii din derapaje doar
cu interjec]ii naive, au primit nu me -
roase amenzi [i soma]ii din partea
CNA, pornind [i numeroase scan-
daluri. ~n acela[i interval orar, `ns\
peste ocean, ecranele primelor trei
posturi ca audien]\ din America vin
cu c`teva formate diferite de pro-
grame. De exemplu, pe FOX, odat\
cu ora 16.00 `ncepe „The Dr. OZ
Show”, emisiune produs\ de c\tre
Oprah Winfrey `mpreun\ cu o echi -
p\ de medici [i de cercet\tori, `n ca re
moderatorul, Mehmet Oz (chirurg
cardiovascular [i profesor la Uni -
ver sitatea din Columbia) vorbe[te
despre probleme actuale de s\ n\ ta te,
venind cu informa]ii `mpachetate
`n tr-un limbaj `n]eles de c\tre toat\
lumea. Pu]in mai t`rziu, pe CBS `n -
cepe Judge Judy, un fel de reali ty-
show `n care ac]iunea se petrece `n -
tr-o camer\ de judecat\, `n care Ju -
dy Sheindlin decide tot felul de dis -
pute minore. Originile show-ului da-
teaz\ `nc\ de prin 1996, iar cazurile
prezentate s`nt inspirate din via]a
real\, cel de s\pt\m`na trecut\ fiind
despre o doctori]\ care d\ `n jude-
cat\ o alt\ femeie deoarece fiica aces -
teia i-a `ndoit [i zg`riat portiera din
spate a ma[inii. C`t despre ABC,
ace[tia au ales o emisiune britanic\,
`ns\ tot de tradi]ie. ~nceput\ din 1999,
Grand Designs prezint\ `n aproxi-
mativ 50 de minute moduri neo bi[ -
nu ite [i elaborate `n care `]i po]i
schimba proiectul arhitectural al ca -
sei `n care locuie[ti.

Poate c\ produc\torii no[tri de
programe ar trebui s\ se mai g`n -
deasc\ o dat\ `nainte de a invoca
eternul cli[eu, „ce cere publicul”, [i
s\ realizeze c`te bariere deontologi -
ce au c\lcat `n picioare `nc\l]a]i cu
ni[te bocanci pe l`ng\ care se plim -
b\ mu[tele. Cel mai bun exemplu `n
acest sens este probabil [i presiunea
pus\ de c\tre Antena Group `n che -
marea la judecat\ a editorului de la
paginademedia.ro, Petri[or Obae,
dup\ ce acesta a reu[it s\-i enerveze
prin simplul fapt c\ [i-a f\cut corect
meseria. 

Iulian B~RZOI
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Sala e toat\ un hohot, de la ̀ n ce put.
Nu ne d\m seama c`nd p`r`ie firul pu tred
dintre realitatea noastr\ [i cea a scenei
[i ne trezim p\rta[i la o stranie bucurie
idilic\. Parisul `n care-am ajuns f\r\ s\
ne dezlipim de scaune e mai ̀ nt`i un c`n -
tec alintat care se prelinge din balcoa -
nele de deasupra scenei [i-apoi un flirt
p\ c\tos, ̀ nchis ̀ ntre ziduri [ubrede, ̀ n tre
dou\ slugi cu min]ile mustind de [am-
panie [i hainele r\v\[ite. Vie]ile lor, pli -
ne de gustul b\t\ii cu fri[c\ ce le-a p\ tat
deja chipurile, se `mpleticesc, aghesmu -
ite, printre ciorapii ei de dam\ despe re -
chea]i [i cizmele albe cu [iret pe care le
apuc\ tres\rind c`nd casa se umple de
glasul st\p`nului. {i-ncep s\ se sparg\, `n
min]ile noastre, oglinzile lumii de pe
scen\. 

Universul de carton `n care ne-am
trezit `[i mi[c\ pere]ii f\r\ tertipuri, f\ r\
lumini m\sluite anume ca s\ ne or beas -
c\ [i s\ ne mint\. Nu, lumea asta are doi
mai[tri care se plimb\ `n halate bleu-
marin prin viscerele ei [i r\scolesc `n tr-
`nsa ca s-o putem citi. Emil Co[eru [i
Cosmin Maxim m`nuiesc, de fa]\ cu noi,
culisele unui joc cusut `n zeci de i]e. 

Fericirea neb\nuit\
Casa cea dint`i e-a st\p`nului lui

Felix (Gelu Zaharia), b\rbatul ascuns
`n odaia cu [ampanie [i fri[c\. Fa di nard
(Ionu] Cornil\), `ndr\gostitul n\ val nic,

tumultuos dar tandru ca balada mu ze lor
din balcon `[i umple casa de-o poveste
de dragoste pripit\, veche de trei zile, dar
aprins\ ca o flam\ sub fracul lui alb. ~n -
tr-un omnibus aglomerat, c\lcat `n pi -
cioare de-un b\rbat „de la ]ar\”, a cu -
nos cut-o pe Helen (Andreea Boboc),
„floricica” c\reia „ce s\ mai lungesc,
i-am cerut m`na”. Nonancourt (C\lin
Chiril\), socrul coleric [i preten]ios, l-a
dus la ferma lui „de flori” [i pentru cei
22 de franci „pe zi!” ai lui Fadinard,
i-a pus pe bra]e [i fata [i-o nunt\ care
st\ s\-nceap\ `ntr-un ceas. Numai c\ `n a -
intea sosirii nunta[ilor mintea amore-
zu lui e r\st\lm\cit\ de-o blestem\]ie de
poveste. Calul mirelui a mestecat `ntr-
o clip\ toat\ ziua nun]ii!

Nenorocirea cu funde ro[ii
~n jocul pere]ilor `nal]i purta]i de

„clovnii” care supravegheaz\ vie]ile per -
sonajelor baroce, u[ile se deschid, un
t\r\boi n\puste[te `n cas\ [i r\bufne[te
pe chipurile spectatorilor `ntr-un hohot
fierbinte. Anais (Diana Chiril\), o da -
m\ distrus\ de-o nenorocit\ de p\l\rie
pierdut\, `[i rostogole[te ochii `mb\ta]i
de [ampanie peste straiele lui Fadi nard
[i le[in\ din vreme `n vreme. „F\r\ p\ -
l\ rie s`nt pierdut\, m\ vede lumea!”, bo -
dog\ne[te isteric\ femeia `n vreme ce
Emil (Daniel Busuioc), un jandarm bi -
nevoitor care o-nso]ea `n plimb\ri f\r\

[ti rea so]ului `i explic\ lui Fadinard c\
arm\sarul lui a m`ncat p\l\ria doam-
nei, o nepre]uit\ comand\ din Flo ren ]a,
darul b\rbatului ei care-n ruptul capu-
lui nu trebuie s\ afle. ~ns\ cum vodevi -
lul e copt `n trei straturi `ndulcite cu un
dramatism gale[ [i `nchipuiri de nobili -
me, dup\ ce Anais se vede descoperit\,
f\r\ florile de mac [i fundele ro[ii de
pe boruri, afl\m [i noi de goliciunea ple-
telor ei lungi dar [i cei doi me[teri ai
de corului schimb\tor [i auster. 

Ritmul se `nte]e[te [i povestea se
trans form\ `ntr-un frenetic dans cu tim -
pul [i cu absurdul unei societ\]i con -
struite pe convingeri aberante. Alaiul
de nunt\ e la u[\, iar mirele umbl\ prin
cas\ cu o doamn\ f\r\ p\l\rie [i aman-
tul ei! Parol, militarul Emil! Fadinard
trebuie s\ pun\ o p\l\rie florentin\, cu
maci [i funde ro[ii pe boruri la loc, pe
fruntea cucoanei, altminteri jandarmul
i-ar jupui „mobilele”, dama ar le[ina
iar [i publicului i-ar arde obrajii de r`s
`ntruna. „Haide]i, doamn\, le[ina]i mai
t`rziu!”

Goana cu c`ntec
Socrul, un savuros „]\ran” parizi -

an cu o croial\ moral\ de neclintit, i-a
adus ginerelui un l\m`i `n ghiveci, de
pus la c\p\t`iul patului matrimonial [i
un cor de fuste, cizmuli]e albe cu [ire-
turi, p\l\rii albastre flutur`nde [i poale
vaporoase ori greoaie de bumbac ori
de tafta. Actorul C\lin Chiril\ or ches -
treaz\ un joc, o urm\rire neostenit\ a
celorlalte planuri ale piesei [i-a propriei
interpret\ri, una de un comic lucid [i ba
exploziv, ba m`nios, ba patern, ba ridi-
col. Tat\ de bun\ cuviin]\, cu fecioar\
cuminte, crescut\ sub semnul l\m`iu lui
verde, Nonancourt gone[te o iluzie.
Ceea ce pentru spectatori e cuceritor,

`ntr-o lume `n care Fadinard fug\re[te
o p\l\rie. De la prim\ria `n care avem
r\gaz s\-l `nt`lnim pe Dionisie Vitcu
`n rolul lui Tardiveau, primarul de oca -
zie c-o saco[\ de rufe la purt\tor, p`n\
la casa Baroanei (Pu[a Darie), iluzia
[i p\l\ria se tot `ngr\m\desc una-ntr-
alta. Fadinard trece drept tenor italian
[i-[i r\t\ce[te degetele pe crinolina bur -
lesc\ a Baroanei, singura care-ar putea
s\-i dea o p\l\rie florentin\ ca aceea
m`ncat\ de cal. Iar socrul e-n urma lui,
aburit de licori, dans`nd [i c`nt`nd la o
nunt\ f\r\ cap [i coad\. „Chapeau du pai
`ntr-un context cu cai!”

Pr\v\lirea iluziei
Vodevilul lui Silviu Purc\rete nu

sufer\ interludiu. Cele dou\ p\r]i ale
piesei se cos una de alta la fel cum iz -
butesc totu[i, mirii, s\-[i lege vie]ile.
C\derile de cortin\ se cos de tumultul
goanei absurde prin jocul degajat al
celor doi mai[tri care fac din specta-
colul lor secundar o ghear\ de realitate
pur\, limpede care prinde iluzia piesei
de mijloc [i-o str`nge `ntr-o sclipitoare
form\ de teatru `n teatru. „P\l\ria flo-
rentin\” e u[oar\, `ns\ comedia din
care e `mpletit\ se joac\ `ncorsetat, cu
papuci str`m]i de lac precum cei ai lui
Nonancourt, cu pere]i care sufoc\ [i
lumi paralele care se urm\resc reciproc
`n pa[i de dans [i cu le[inuri pr\bu[ite
`n rumegu[. Iar scena Teatrului Na ]io -
nal din Ia[i a l\sat alaiul s\ se zbat\-n
c\utare de fericire ̀ nmuiat\ ̀ n [am pa nie
p`n\ c`nd publicul a citit toate pove[ ti le
din fug\. Atunci au putut s\ cad\ peste
noi schelele unei lumi n\ucite de boala
absurdului vesel.

Anca TOMA

La Ia[i, Silviu Purc\rete a dezvelit
fruntea comediei

� produc\torii no[tri ar
trebui s\ se mai g`n -
deasc\ o dat\ `nainte de
a invoca eternul cli[eu,
„ce cere publicul”

� ritmul se `nte]e[te [i povestea se trans form\ `ntr-un
frenetic dans cu tim pul [i cu absurdul unei societ\]i 

Cum s-a purtat l\m`iul de la cap\tul patului matrimonial

Aproximativ 50 de persoane au `n -
trerupt miercuri, 20 februarie, rularea
unui film pe teme LGBT (Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender), numit „The Kids
are all right”, proiec]ie care a avut loc
la Muzeul }\ranului Rom=n (M}R).
„Un grup de activi[ti na]ionali[ti au in -
trat `n sala unde se difuza filmul, `n

jurul orei 19.00, c`nt`nd imnul na ]io nal,
`nso]it de remarci homofobe.” (hot-
news.ro, joi, 21 februarie).

Pelicula prezint\ povestea unui
cuplu de lesbiene care `ncearc\ s\
creasc\ doi copii [i a fost donat de c\ -
tre Ambasada Americii din Rom= nia,
cu ocazia s\rb\torii „Lunii LGBT”, fiind
coordonat de asocia]ia Accept. Manifes -
tan]ii au emis apoi un comunicat de pre -
s\ prin care au `ncercat s\-[i explice ac -
]iunile, declar`nd c\ acest eveniment `n -
calc\ articolul 258, paragraful 1 din
Codul Civil al Rom=nei. „Familia se
în temeiaz\ pe c\s\toria liber consim ]i t\
între so]i, pe egalitatea acestora, precum
[i pe dreptul [i îndatorirea p\ rin]ilor de
a asigura cre[terea [i educarea copiilor
lor. În sensul prezentului cod, prin so]i
se în]elege b\rbatul [i femeia uni]i prin

c\s\torie.” (Rom=nia Liber\, s`mb\t\,
23 februarie). 

De asemenea ace[tia consider\ c\ lo -
cul `n care s-a desf\[urat proiec]ia adu ce
ofens\ tradi]iei [i culturii rom=ne[ti. „O
institu]ie public\ ce depoziteaz\ etho-
sul ]\ranului român nu poate s\ fie fo -
lo sit\ discre]ionar în propaganda ho mo -
sexual\ [i nici nu i se poate da o alt\
direc]ie, improprie, care ]ine de corec-
titudinea politic\. Filmul în cauz\ pu tea
fi proiectat în alt loc, dar faptul c\ s-a
dorit s\ fie proiectat neap\rat `n Stu -
dioul «Horia Bernea» din M}R arat\ do -
rin]a de a uzurpa valorile la care facem
referire.” (Rom=nia Liber\, s`mb\t\,
23 februarie).

Asocia]ia Accept, `mpreun\ cu Da -
niela Prisacariu, coordonatoarea pro -
iec tului „Luna LGBT”, au r\spuns la

manifestul de miercuri, `nvinuind nu nu -
mai lipsa de intoleran]\ a celor pre zen]i,
ci [i indiferen]a for]elor de ordine, al\ -
turi de cea a directorului adjunct M}R
Mihai Gheorghiu. „Acesta nu a inter-
venit în conformitate cu obliga]iile sa le
profesionale [i nu a dispus luarea m\ -
su rilor pentru continuarea evenimen-
tului iar nici m\car nu a intrat în sal\.”
(mediafax.ro, joi, 21 februarie). De
asemenea avocatul Accept, Ius ti na
Ionescu a declarat c\ protestul `ncalc\
[i acesta un decret, [i anume legea
60/1991 privind adun\rile publice. „De
fapt, a fost vorba despre o adunare pu -
blic\ în scop cultural, eveniment care
este ap\rat de legisla]ia din România [i
care reprezint\ o manifestare a dreptu-
lui de asociere [i întrunire liber\ pre v\-
zut în legisla]iile europene [i interna ]io -
nale”(mediafax.ro, joi, 21 februarie).

Consecin]ele de pe urma acestui in -
cident continu\ s\ apar\, afect`nd ima-
ginea Rom=niei `n afara grani]ei, dar [i
conducerea M}R.

Paul ANDRICI

Muzeul intoleran]ei române
� avocatul asocia]iei Accept a declarat c\ protestul
`ncalc\ legea 60/1991 privind adun\rile publice

Luna februarie a scos de dup\ cortina S\lii Mari a
Teatrului Na]ional o minune `nchis\-ntr-o cutie ro tun -

d\ [i v\rgat\. Regizorul Silviu Purc\rete a smuls dintr-
un text de Eugene Labiche o `ntreag\ familie de mora -
vuri [i a adus-o la Ia[i `n costume pastelate, ascunse
toate sub borurile largi ale „P\l\riei florentine”. ~nce -
p`nd cu ora 19.00, de la premiera din 16 februarie,
p`n\ la ultima reprezenta]ie, de s`mb\ta trecut\, muzi-
ca maestrului Vasile {irli [i lumile de h`rtie decupate de
scenograful Drago[ Buhagiar au r\scolit prin su fletele
ie[enilor `n c\utare de haz. {i dup\ ce au isco dit toate
hibele chipurilor burgheze ale unui Paris vechi de
aproape dou\ secole, spectatorii [i-au ridicat [i ei de
pe cre[tete podoabele societ\]ii contemporane.

Foto: Alex Condurache
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Contra morilor de v`nt

Exist\ în Pozi]ia copilului o sce -
n\ de-o subtilitate frisonant\ care des -
crie rela]ia dintre mama posesiv\ in -
terpretat\ de Lumini]a Gheorghiu
[i fiul ei (Bogdan Dumitrache), ca -
re tocmai a accidentat mortal un co -
pil. Ciom\git la locul faptei de c\ tre
rudele victimei [i epuizat de conse -
cin ]ele psihologice ale tragediei, fiul
se las\ pe mîinile mamei care, dup\
ce-[i pune o m\nu[\ de cauciuc, îi
maseaz\ vîn\taia de pe spate cu un
gel antiinflamator. Regizorul C\lin
Peter Netzer are inspira]ia perver s\
s\ filmeze aceast\ dovad\ de grij\
matern\ ca pe o scen\ de sex. Mai
precis, ca pe-o scen\ de posedare
se xual\, de-a dreptul castratoare. Am
citit numeroase analize critice pub-
licate dup\ premier\ [i nimeni nu
men]ioneaz\ acest moment, revela-

tor, în opinia mea, pentru tema fil-
mu lui, unii dintre cronicari prefe -
rînd s\ devieze de la subiect [i s\ ba t\
moned\, în mod exagerat, pe radi-
ografia diferen]elor de clas\ din so -
cie tatea româneasc\ actual\. Po zi -
]i a copilului, cel de-al treilea – [i cel
mai bun – film regizat de Netzer (du -
p\ Maria [i Medalia de onoare),
este, în primul [i în ultimul rînd, cru -
ciada unei mame în stare de orice
pentru a-[i salva propriul copil [i,
implicit, radiografia crud\ a rela]iei
dintre ei. O mam\ cu atît mai deter-
minat\ [i mai oarb\ în dragostea ei
cu cît odrasla încearc\ s\ se sustra g\
acestei dependen]e toxice [i for]e
dominatoare. Nu-mi propun s\ v\
povestesc filmul [i cu atît mai pu]in
s\ detaliez sugestiva „scen\ de sex”
de care aminteam mai devreme. Vreau
doar s\ v\ spun c\ pentru Lumini]a
Gheorghiu, aflat\ la primul ei rol
principal adev\rat, e un tur de for]\
admirabil, f\r\ absolut nici o not\
fals\ – de[i capcanele pîndesc la
fiecare pas. Poate [i pentru c\ Po -
zi]ia copilului e povestea unei di -
le me morale extreme, iar „pozi]ia”

mamei din film nu e – cel pu]in pen -
tru mine – una care s\ genereze sim -
patie instantaneu, dimpotriv\. (Ma -
jo ritatea prietenilor cu care am vor-
bit despre film, poate [i pentru c\
sînt p\rin]i, proceseaz\ diferit legiti -
mitatea ac]iunilor mamei.) Lu mi ni-
]a îns\ trece cu o gra]ie divin\ prin
toate st\rile [i situa]iile în care o
pune scenariul co-scris de Netzer [i
R\zvan R\dulescu [i te ia cu ea pe
nesim]ite, pîn\ la dificila confrun -
ta re final\, care te las\ cu un gol
greu în stomac. 

Primul Urs de Aur pentru lung -
metraj din istorie primit de Pozi]ia
copilului este, în aceste condi]ii, nu
doar ultrameritat, ci [i o consecin]\
lo gic\ a succeselor din ce în ce mai

sonore ale filmului românesc la Ber -
linal\ (Ur[ii de Aur pentru scurt-
metrajele lui Cristi Puiu [i Bog dan
Musta]\, respectiv Ur[ii de Argint
pentru Katalin Varga [i Eu cînd
vreau s\ fluier, fluier). Cinemato -
gra fia româneasc\ se men]ine astfel
pe pozi]ii, sfidînd invidii venite din
toate p\r]ile (acas\ [i în str\in\tate)
[i confirmînd, înc\ o dat\, c\ e cel
mai profitabil produs de export cul-
tural, în ciuda celor care-i minimi zea -
z\ nu doar meritele, ci [i bugetele.

Din acest motiv, e p\cat c\ triumful
de la Berlin tinde s\ cau]ioneze sis-
temul autohton de finan]are tot mai
defect. Poate c\ în contextul frac-
turat în care se afl\ ast\zi filmul
românesc ca institu]ie e nevoie de o
mam\ în stare de orice ca s\-l sal -
veze. Cu orice pre].

Mihai Chirilov este critic de
film [i directorul artistic al

Festivalului Interna]ional de Film
Transilvania (TIFF)

� primul premiu de acest tip pentru lung metraj din
istorie este, în aceste condi]ii, nu doar ultrameritat, ci [i
o consecin]\ lo gic\ a succeselor peliculelor autohtone

Pe pozi]ii

Cinematografia noas-
tr\ e ca un c`ine

b\tut. Oric`t de mult ar fi
hulit\ [i oric`te lovituri ar
`ncasa din ]ar\, se `ntoar -
ce de fiecare dat\ `napoi
la cel care a m`nuit biciul.
Nu dintr-un patriotism de
nestr\mutat sau din vreo
dorin]\ regizorii [i
actorii români [i-au asu -
mat un rol pe care nu a
fost nimeni dispus s\ li-l
ofere. Acela de amba sa -
dor. Al unei culturi, al unei
mentalit\]i [i al unui spirit
care, din cli[eu, s-a trans -
format `n realitate. Spi ri -
tul de a birui `mpotriva
tuturor greut\]ilor.

Regizorul C\lin Peter Netzer, la festivitatea de premiere

Am citit primul draft al scena -
riului Pozi]iei copilului pe ne r\ su -
flate. Mi-a adus aminte de un eve -
ni ment nu foarte pl\cut. Am avut
demult un accident de ma[in\ pe
lîng\ F\g\ra[, ni[te copii impru-
den]i au trecut strada prin loc ne -
sem nalizat, m\ apropiam de ei ver -
tiginos [i n-am putut evita im pac tul
cu unul din copii care, îns\, s-a ri -
di cat imediat [i a plecat spre cas\.
Au urmat ore de co[mar, cu verifi -
c\ri, mers la spital, Poli]ie, întîlnit
familia b\iatului. Acela[i parcurs
îl ve]i vedea descris în film cu o mi -
nu]iozitate exemplar\, drama [o fe -
ru lui fiind amplificat\ de faptul c\,
în film, copilul moare. Am rezonat
pe deplin cu povestea scris\ de R\ -
dulescu [i Netzer [i cred c\ e unul
din cele mai bune scenarii de film
pe care le-am citit. 

În acela[i text, am putut s\ „sa-
vurez” felul în care e descris [i por -
tretizat cel mai abject [i lipsit de
scrupule personaj feminin care a
ap\rut vreodat\ în filmul românesc.
Cornelia Kenere[ e o felin\ atro ce
care î[i apar\ puiul cu fermitate,
c\l cînd pe cadavre, neavînd nici o
limit\ autoimpus\ de bun-sim]. M\r -
turisesc c\ am fost sceptic cînd re -
gizorul C\lin Netzer mi-a spus de
posibila distribuire a Lumini]ei
Gheor ghiu. Nu o vedeam defel în
rolul \sta, mi se p\rea c\ vine din -
tr-o cu totul alt\ lume [i nu are ni -
mic din felul în care mi-o imagi-
nam eu pe Cornelia.

Performan]a Lumini]ei din film
este îns\ dovada cea mai evident\
c\ marii actori se pot transforma mi -
raculos [i pot deveni personaje a -
proape de nerecunoscut. Me ta mor -
foza merge aici pîn\ în cele mai
mici am\nunte, de la felul în care
fumeaz\ o femeie din high-classul
bucure[tean pîn\ la mici ticuri ver-
bale [i asumarea unui limbaj pro-
priu personajului. Studen]ii la Ac -
to rie au ce înv\]a privind-o pe Lu-
mini]a [i le-a[ recomanda s\ în cer ce
s\ vad\ filmul f\r\ sunet, la o a do -
ua sau a treia vizionare. Vor putea
vedea priviri, gesturi [i t\ceri care
conteaz\. 

Ursul de Aur e un premiu pe
de plin meritat [i înseamn\, mai
mult decît orice, un semn de con-
tinuitate. De vreo zece ani [i mai
bine, cinematografia face un „pro-
motion” extraordinar României, toa -
te succesele mondiale ale filmelor
noastre fiind cu mult mai eficiente

decît celebra campanie cu frunza
verde [i descoperirea gr\dinii car -
pa tine. Reinventarea cinemaului ro -
mânesc mi se pare poate cel mai
important fenomen care s-a întîm-
plat pe plan cultural în eterna [i
fascinanta noastr\ patrie, cu atît mai
mult cu cît `n anii 2000 produc]ia
na]ional\ num\ra zero filme. E vi -
dent, fiind un utopic [i idealist din
fire, credeam c\ toat\ aceast\ ev o -
lu ]ie sau mai degrab\ Revolu]ie a
filmului autohton va fi urmat\ de
structurarea unei viziuni pe termen
lung în ce prive[te educa]ia cine-
matografic\, modernizarea s\lilor
de cinema, încurajarea celor care
scriu [i g\sirea unor surse supli-
mentare de finan]are pentru to]i cei
care fac film. Din p\cate, nu s-a
întîmplat a[a. Centrul Na]ional al
Cinematografiei este înc\ un exem -
plu de ultim bastion nereformat al
opacit\]ii, netransparen]ei [i lipsei
de pricepere. Iar statului rom=n, de
altfel, nu prea îi pas\ de noi. Ei cu
austostr\zile, noi cu Ur[ii. R\ mî nem
încremeni]i în pozi]ie, neputincio[i
s\ ne dezvolt\m pe mai departe. 

Tudor Giurgiu este regizor

Pozi]ia Ursului

Mihai CHIRILOV

� cinemato gra fia româ -
neasc\ se men]ine astfel
pe pozi]ii, sfidînd invidii
venite din tote p\r]ile

Filmul rom=nesc a `nh\]at uunn  UUrrss   ggeerrmmaann

Tudor GIURGIU

� e o distinc]ie pe de plin
meritat\ [i înseamn\,
mai mult decît orice, un
semn de continuitate

Actri]a Lumini]a Gheorghiu, la cea mai bun\ presta]ie
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OPINIA DE LA CENTRU

Vreo 20 de concuren]i se aliniaz\ sub
un hotdog imens, în fa]a unei gr\mezi de
hotdogi mai mici, iar 40.000 de oa meni
încep num\r\toarea invers\. În ur m\ toa -
rele 10 minute, fiecare atac\ movila du -
p\ puteri, cu o tactic\ preg\tit\ din timp.
Unii îndeas\ m`ncarea în gur\ cu am be -
le m`ini, de parc\ ar bate cuie. Al]ii o aco -
per\ cu mi[c\ri delicate, ca-ntr-un nu m\r
de magie. Întrecerea m`nc\ilor organiza  -
t\ de mai bine de patru decenii de res tau -
rantul Nathan’s Famous (New York) [i
televizat\ pe 4 iulie de canalul ESPN a
devenit mai popular\ dec`t baseballul. 

Se poate spune c\ m`ncatul contra
cro  nometru a fost, de la bun început, o
chestiune de patriotism. Potrivit legen -
dei v`ndute pentru mult\ vreme publi cu -
 lui telespectator, patru imigran]i au stat
la baza întrecerii Nathan’s Famous: vo -
iau s\ vad\ care e mai patriot, a[a c\ au
început s\ înfulece crenvur[ti împa-
che ta]i în p`ine. În prezent, c`[tig\torul
str`nge la piept steagul american, cu o -
chii în lacrimi [i cu f\lcile dilatate. Iar
poza campionului ajunge pe un imens
pa nou de onoare, în fa]a restauran tu lui.

{i cine nu [i-ar dori s\ înt`mpine ve[ ni -
cia cu stomacul plin? I-am întrebat pe doi
dintre cei mai destoinici m`nc\i ai
Americii despre activitatea pe care o
des  f\[oar\ [i despre secretele ei.

Leacuri pentru jalapenos
La 26 de ani, Patrick Bertoletti a

de  p\[it de ceva vreme statutul de t` n\ r\
speran]\ a circuitului profesionist. În mo -
mentul de fa]\, se afl\ pe locul al doi lea
în clasamentul Major League Ea ting,
dup\ campionul Joey Chestnut. A[a
cum era de a[teptat, Patrick nu era toc -
mai genul de copil care s\ fac\ na zuri la
mas\. Î[i cur\]a con[tiincios farfu ria, c`nd
cei patru fra]i mai mari nici nu apu ca se -
r\ s\ duc\ lingura la gur\. În calita te de
mezin, obiceiul \sta îl ajuta s\ ca pete
aten]ie.

{i azi are parte de aten]ie, mai ales
c`nd înfulec\ 47 de felii de pizza, patru
ki lo grame de pl\cint\ cu afine sau 191
de ja lapenos. Cu jalapenos e cel mai
greu s\ te pui. „Singura metod\ de a t\ia
us tu ri mea e s\ bei mult lapte, alcool [i
s\ m\  n`nci p`ine. Eu obi[nuiesc s\
beau milk-shake cu shot-uri de pepto
bismol (un medicament pentru dureri
de sto mac) [i whiskey, în amestec”. La
un asemenea rafinament al combina ]i -
ilor nu ajungi de c`t în cazuri disperate,
iar Patrick le-a tr\it.

Psihologia [i filosofia lui
Bob Shoudt

Una dintre cele mai grele încerc\ri
din via]a texanului Bob Shoudt (44 de
ani, locul 6 în clasamentul Major Lea -
gue Eating, 129 kg) a fost s\ înghit\ 16
kilograme de fasole în 12 minute. „Ul -
timele dou\ minute au fost incredibil de
grele. Am reu[it s\ m\n`nc 15,5 kilogra -
me, dar am pierdut la 20 de secunde”, î[i
aminte[te Bob, zis [i Notorius B.O.B.,
fost „Humble” Bob. Au existat [i
momente de glorie de plin\: de pild\,
Bob de]ine recordul ab solut la sand-
vi[uri cu friptur\ de va c\ (15,7 kilo-
grame în 10 minute) sau la spa ghetti

cu chili (6,3 kilograme în 10 mi nute).
Bob Shoudt se antreneaz\ b`nd mul  -

t\ ap\ într-un timp foarte scurt. Dar cea
mai important\ este preg\tirea menta l\,
a[a c\ practic Jerry Kilcourse, un nou
tip de yoga care devine popular printre
starurile de la Hollywood. În plus, m\
v\d cu un psiholog de dou\ ori pe s\p t\ -
m`n\. În perioadele aglomerate, chiar [i
de patru ori”, explic\ Bob. În afar\ de
yoga [i psihologie, stomacul lui No to rius
B.O.B. diger\ [i o filosofie de via]\: „M\
g`ndesc la ceea ce vreau s\ fac [i se
înt`mpl\. Tot ce trebuie s\ fac e s\ vi -
zu alizez [i rezultatul va ap\rea”. Sau va
disp\rea, c\ despre asta e vorba.

Vlad ODOBESCU
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„Nim\nui nu-i pas\ prin ce ai tre-
cut tu ca s\ faci acest articol”, au zeam
la facultate sau la redac]ie, atunci cînd
citeam sau scriam chiar eu despre pe -
ripe]iile unui reportaj. Bineîn]eles, pu -
teai include cîteva elemente de at mos -
fer\, care s\ creioneze contextul, dar ar -
ticolul, în final, nu trebuia s\ fie o fi l\
de jurnal personal. 

Dar sînt jurnali[ti care, dup\ ce au
provocat schimb\ri, merit\ s\ desfa c\
[i s\-[i explice pove[tile, fie pentru ci -
titori, fie pentru jurnali[tii care cred c\
pot fi mai buni. Am aflat cu to]ii ce au
f\cut Bob Woodward [i Carl Bern -
stein în anii ’70. De Watergate am
auzit, pentru prima oar\, la Pro TV,
cînd credeam c\-i doar un film cu Ro -
bert Redford, iar de cuplul de la
Washington Post am descoperit mai
multe, cînd am început facultatea. Po -
vestea lui Deep Throat – sursa lui
Woodward – a fost scris\ [i anali za t\
de toat\ lumea, fiecare încercînd s\ g\ -
seasc\ adev\ratul om care s-a ascuns
în spatele c\derii lui Nixon. Wood -
ward a fost supus unor presiuni imen-
se pentru a spune numele b\rbatului, a
trebuit s\ se ascund\ de colegi, s\-[i
min t\ familia [i s\-i tr\deze, uneori, pe
cei de lîng\ el. La 30 de ani dup\ Wa -
tergate, Woodward publica în 2005
„The Secret Man”, povestea lui Deep
Throat. 

„Mo[tenirea Deep Throat a fost
fun da]ia viitoarelor mele în]elegeri: nu
voi spune niciodat\. (...) Uneori, spu -
neam c\ aceasta e o discu]ie «Deep

Throat», iar oameni afla]i în cele mai
de licate [i înalte pozi]ii în guvernul
Ame rican începeau s\ vorbeasc\ in cre -
dibil de detaliat, trecînd peste toate ba -
rierele de securitate [i confiden ]i a li ta -
te, ca [i cum acestea nu ar mai fi exis -
tat”, spunea Woodward în cartea lui.
„The Secret Man” nu vine cu o dez v\ -
luire [oc, doar pentru a mai cî[tiga ni[ -
te bani de pe urma Watergate-ul [i al
r\posatului Nixon. |sta-i testamentul
unei epoci [i povestea vie]ii lui Wood -
ward. 

Dup\ cum recuno[tea [i el, Wa ter-
gate a fost una dintre cele mai im por -
tante p\r]i ale vie]ii lui [i mereu se în -
torcea la acele momente. „Am vrut ca
aceast\ descriere s\ fie antidotul la
Wa tergate, care întotdeauna a fost a[a
de întortocheat”, continu\ el.  {i pe bu -
n\ dreptate, Woodward a mers cu in-
sisten]a lui enervant\ [i sîcîitoare du p\
to]i pre[edin]ii, care au urmat. {i des pre
fiecare a scris cîte o carte sau dou\. Dar
Watergate a fost episodul care a pus
cele mai multe întreb\ri.  Vestea c\
Deep Throat urma s\-[i fac\ public\
identitatea a venit ca un dezno d\ mînt.
Woodward nici pîn\ în prezent nu a re -
u[it s\ afle care au fost motiva]iile
exacte ale sursei, de ce a mers atît de
departe; [i-a dat seama c\ nici nu mai
conteaz\: „niciodat\ nu exist\ o varian -
t\ final\ a istoriei”. 

Aceste pove[ti din buc\t\ria unui
jurnalist chiar trebuie spuse. Apropo,
Mark Felt era numele sursei lui
Woodward; a fost num\rul 2 în FBI,
în anii 70, iar Woodward l-a cunoscut
la Casa Alb\. Atunci jurnalistul era în -
c\ un soldat în Marin\ [i voia s\ se
fac\ avocat.

George GURESCU

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Adev\ratele pove[ti ale unui jurnalist
Pe aici, pe la Chi[in\u, nici dis-

trac ]iile nu mai sînt ce-au fost. Prin ba -
ruri te plictise[ti, la cinema nu mai e
la mod\ s\ te duci, iar în discoteci nu
prea po]i s\ intri dac\ n-ai primit sa la -
riul ieri. A[a c\ ne descurc\m cum pu -
tem, ca restul muritorilor de pe acest
glob [i ne color\m zilele c\utînd
inspira]ie pe Internet. Dar [i aici
site-urile obi[nuite cu bancuri sau cu
imagini numite în popor „meme-uri”
nu ne satisfac pofta de rîs. De aceea, în
redac]ia noastr\ ([i probabil în multe
altele) a ap\rut nu demult o nou\ sur -
s\ de distrac]ii [i glume, pe care o pu -
te]i accesa chiar aici: ghimpu. word-
press.com. 

Blogul cu numele de gazet\ de u -
mor apar]ine unuia dintre cei mai pu -
ternici oameni ai „]\rii”, pr e [e din te al
Partidului Liberal, fost pre [e din te
interimar al ]\rii [i fost pre[edinte al
par lamentului – Mihai Ghimpu. Da -
c\ ar exista o [coal\ a bufonilor po li -
tici, Mihai Ghimpu ar fi eminent,
iar Corneliu Vadim Tudor, Becali [i
Jirinovski al ru[ilor i-ar da banii de bu -
zunar ca s\ poat\ copia cîte ceva de la
el în pauze. Aruncatul microfoa ne lor
în timpul conferin]elor de pres\, ur la -
tul [i scuipatul pe la talk-show-uri
politice, dansurile pe la discoteci cu fe -
tele din partid erau activit\]i deja
obi[nuite pentru politicianul pe care
mult\ lume-l respect\ „c\ nu-i un pre -
f\cut”. 

Asta pîn\ Ghimpu [i-a f\cut blog.
Pe wordpress. De atunci, redac]iile de
[tiri nu mai au probleme dac\ nu se în -
tîmpl\ mare lucru în ]ar\. O dat\ la cî -
teva zile alesul poporului mai scoate
cîte o perl\ pe care nici unii dintre cei

mai curajo[i bloggeri nu [i-ar permi -
te-o. Încerc s\-mi imaginez cum se tre -
ze[te Ghimpu în fiecare diminea]\, s\ -
ru t\ drapelul ]\rii, se închin\ la Za mol -
xes [i se apuc\ s\ scrie pe blog pos -
t\ri cu urm\toarele titluri: „Bun\ di mi -
nea]a, Republica Moldova!”, „M\i Vo -
lodea, ce-ai f\cut?”, „PUTEREA
OMU LUI ESTE ÎN LIBERTATEA
SA”. Desigur, de pe blog po]i afla [i
cum s-a întîlnit el cu Dirk Schuebel
sau cum a fost la liceul cutare [i a pri -
mit deja m\r ]i[oare, dar post\rile des -
pre cît de ho]i s`nt politicienii sînt ce -
le care fac mii de vizualiz\ri. De ase -
menea, Mi hai Ghimpu î[i încearc\
[i aptitudi ni le scriitorice[ti, cu po ves-
tioare [i dia lo guri pe care î[i imagi nea -
z\ c\ le are cu unul dintre Vla di mi rii
]\rii – Filat, Pla hotniuc sau Vo ro nin.

O mostr\: „- Nea]a, Vlad V! Ce
faci? Cum ai dormit? - Care dormit?
Crezi c\ te las\ poporul nostru s\
dor mi? - Las\, Vlad, nu mai pune toa -
te la inim\, doar [tii c\ s\rmanul nos -
tru po por multe lucruri nu le poate în -
 ]e le ge, cu toate c\ a suferit mult [i mai
su fe r\. A[a-i el, tot timpul nemul ]u mit
[i ne recunosc\tor. Nu-i mai ajunge n i -
cioda t\.” 

Ca s\ nu v\ mai spun c\ recent Mi  -
hai Ghimpu a descoperit Face book-
ul. D\ share la poze cu pisici, pu ne
poze cu nepotul lui, Dorin Chir toa c\,
actualul primar al Chi[in\ului, în
scutece [i scrie statusuri de 10 para-
gra fe în care poveste[te cum a fost în
va can]\ în România, a f\cut du[ sub -
ac vatic [i îi felicit\ pe to]i cu ocazia zi-
lei de na[tere a lui Eminescu. Sub me -
saj, o poz\ cu dou\ vaci ro[cate [i do -
lofa ne care l-au impresionat pe Ghim -
pu cît era prin Mehedin]i.

Anastasia CONDRUC

Un blog cu ghimpi 
Jurnal de peste Prut

~ntrecerea m`nc\ilor a devenit mai popular\ dec`t baseballul

Anastasia CONDRUC este
editor la „Jurnal TV”

Vlad ODOBESCU este senior
editor la „Opinia Veche”

Hai-hui la kilometrul 0

� Watergate a fost episo-
dul care a pus cele mai
multe întreb\ri

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

� înfulec\ 47 de felii de
pizza, patru ki lo  grame
de pl\cint\ cu afine sau
191 de ja lapenos

� post\rile des pre politi-
cieni fac mii de vizualiz\ri
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Opera]iunea „Farffuurr ii ii   ccuurraattee””

Nu a f\cut vreun sincron pe
„Mociri]\ cu trifoi” la unul din Re -
velioanele de dup\ 1980, la care se
uita tot poporul. Nici nu a defilat
al\turi de Botezatu la vreo pre -
zentare de mod\ caritabil\. {i to -
tu[i, la fiecare 23 august ridica pio -
nieri ̀ n bra]e, prelua ini]iativa, era
prezent\. Elena Ceau[escu r\ m` -
ne femeia de fier, prima doamn\
care nu s-a l\sat mai prejos, a vrut
s\ arate c\ are [i ea un rol, [i nu
doar acela de a sta ̀ n umbra b\r ba -
tului [i a-l ]ine de m`n\ c`nd `i
este greu. De atunci t\cere. 

De mo cra]ia nu le-a f\cut pe
pri mele doamne s\ fie puse `n pri -
mul r`nd. Discrete f\r\ motiv, a -
proa  pe inexistente, primele doam -
ne [i-au luat `n serios rolul de ma -
m\, so ]ie [i at`t. Nu-mi a min tesc
s\ le fi a u zit vreodat\ spun`nd
ce va. Pe l`n g\ a sta frumos al\t uri
de b\r ba ]ii lor, cred c\ s-ar mai
g\si ceva de f\ cut. Copiii nu fac
sport, stau `n fa]a calculatorului,
femeile s`nt b\ tu te de so]ii lor c\
a[a se cuvine la noi, fetele `[i `n -
cep via]a sexual\ ̀ na in te de a ajun -
ge s\ citeasc\ Lu cea f\ rul. Parc\
ar avea ceva de f\cut pe-aici.

Avem c`te ceva de ̀ nv\]at de la
Michelle Obama. „Dansul ma -
mei” la Late Night cu Jimmy
Fal lon a demonstrat de ce o iu be[ -
te Barack, c\ [tie s\ se mi[te des -
tul de languros, are sim]ul umo -
ru lui. {tie s\ se foloseasc\ de toa -
te calit\]ile. A umblat prin toa t\ ]a -
ra ca s\ atrag\ aten]ia asupra u nei
probleme care transform\ SUA
`ntr-o bomb\ caloric\. A vorbit cu
gr\su]ii, i-a ]inut de m`n\ pe o bezi,
i-a `nv\]at pe copiii din gr\dini]e
di feren]a dintre cartof [i ro[ie. 

Noi o avem pe Elena U drea,
care `ncearc\ s\ se lepede de ima -
ginea de bomb\ sexy, nu poate fi
sub nici o form\ apropiat\ de sta -
tutul de gospodin\. Mai este
Eca terina Andronescu, nes chim -
bat\, sobr\, ve[nica ministru al
educa]iei sau rector, oarecum de
mod\ veche, a [tiut s\-[i fac\ un
drum `n politic\, printre b\rba]i
scor]o[i, ar]\go[i, prea m`ndri. Dar
niciuna dintre ele nu ar putea s\
scoat\ lumea `n strad\ ca s\ schim -
be lucruri, n-ar putea ]ine o emi-
siune de unele singure. Dar mi-a[
dori s\ le v\d dans`nd totu[i ca la
Harlem Shake. 

~mi place s\ mi se deschid\
u[a, s\ fiu l\sat\ s\ intru prima `n
autobuz, s\ mi se mai achite din
c`nd `n c`nd nota de plat\. S\ pri -
mesc flori [i complimente. Iu besc
s\ stau pe picioarele mele, s\-mi
do resc [i s\ pot. 

Rolurile sunt `m p\r]ite de la
natur\. Dar dac\ e s\ ne g`ndim de
ce nu prea merg lu crurile la noi, ar
fi bine s\ nu m\ r\m [i femeile din
politic\.

Andreea ARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

Unde e prima
doamn\

� iu besc s\ stau pe
picioarele mele, s\-mi
do resc [i s\ pot
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Luni, 25 februarie, `ncep`nd
cu ora 19:00, Victor Rebengiuc [i
Grigore Le[e vor fi prezen]i pe
sce na S\lii Mari a Teatrului Na -
]ional Ia[i, `n cadrul spectacolului
„Lumin\ Lin\”. Biletele pot fi
achizi]ionate cu 70 [i 80 de lei.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

Pentru c\ cifra [apte este simbo lul
dorin]ei de perfec]iune [i `i de fine[te
pe cei care `[i doresc mai mult dec`t
pot avea, cel de-al [aptelea album al
tru pei Deftones se pliaz\ pe orice fel
de stare a celui care ascult\. „Koi No
Yo kan” sau echivalentul `n limba ja -
po ne z\ a conceptului „Premonition
of lo ve” este albumul care une[te 11
melo dii sub o singur\ idee. Aceea
referitoa re la sentimentul pe care `l ai
atunci c`nd `nt`l ne[ti pentru prima
dat\ pe ci neva [i nu [tii care dintre voi
se va `ndr\ gos ti pri mul sau dac\ se
va `nt`mpla.

De aceea, tonul brutal se `mbin\
cu atmosfera pa[nic\ din piese, cre`nd
ast fel loc interpret\rilor [i alegerilor.
Nu cleul melodiei „Gauze”, „Stop was -
ting all your time/ ’Cause surprise it’s
you/ Who’ll face what you decide”
(n.r. „~n ceteaz\ s\ mai pierzi timpul/
Pentru c\, surpriz\! tu e[ti/ Cel care
va `n frun ta ceea ce decizi”), este un
fream\t de ins trumente care se las\
acoperit de vo cea solistului. Tot cu
un ton moralizator, `ns\ cu chit\rile
pu]in mai potolite [i cu o voce mai
joas\ curg minutele `n melodia „Tem -
pest” (n.r. „Uragan”). Ver surile „Ta ke
out the stories/ They’ve put into you
mind and brace” (n.r. „Alun g\ po ve[ -
ti le/ Pe care ]i le-au inserat `n minte
[i `n bra]e”) s`nt rostite pe acorduri
de balad\ care te conving prin calmul
lor. Fiind [i cel de-al doilea single de
pe album, „Tempest” este melodia
ca re a detronat hit-ul „Change (In
the Hou se of Flies)”, pe care fanii l-au
c`n tat ani la r`nd.

Melodia care iese din tiparul cu
ca re ne-a obi[nuit trupa Deftones es -

te „Rosemary”, o rupere de tonul
r\z vr\ tit [i agresiv [i un `ndemn c\tre
o observa]ie pasiv\ a fenomenelor
din jur. „There’s no sound/ But the
en gine’s drone/ Our minds set free/
To roam” (n.r. „Aici nu e nici un su -
net/ Dec`t b`z` itul motorului/ Min]ile
noas tre s`nt libere/ S\ umble”). Ins tru -
men tele `[i dez v\luie revolta abia
spre sf`r[it c`nd corzile lor par s\ vi -
bre ze la maxi mum. Energia pieselor
se stin ge o da t\ cu a pro pierea de fi -
na lul albumului, „Goon Squad” fi ind
un joc de acorduri molco me.

Comparativ cu albumul prece-
dent, „Diamond Eyes”, `n „Koi No
Yo kan” b\ie]ii de la Deftones dau
im pre sia c\ dintr-o joac\ `n care s`nt
implica te instrumente [i versuri cu
mesaj mora lizator poate ie[i o des -
crie re a iubirii. A uneia tipice care `[i
consum\ energia gradual, asemenea
intensit\]ii me lodiilor care scade p` n\
la final.

M\d\lina OLARIU

Ghicitul `n iubire

Deftones — „Koi No Yokan”
(2012)

~n calitate de actor, p`n\ `n 2004,
Ben Affleck devenise un adev\rat pa -
ria, ap\r`nd numai `n pelicule care ar
fi nimicit cariera oricui. „Dare de vil”,
„Gigli” sau „Pearl Har bor” fiind une -
le dintre p\catele cu care timp de mul]i
ani a trebuit s\ tr\ias c\ acesta. A re u [it
`ns\ cumva s\ le is p\[easc\, aleg`nd s\

mearg\ pe calea regiei [i realiz`nd
trei filme consi derate nu doar bune,
dar ultimul fi ind [i-un pretendent al
premiului Os car pentru cea mai bu n\
peli cu l\. ~ncep`nd cu „Gone, Baby,
Go ne”, urmat\ de „The Town” [i `n -
che indu-[i jackpotul cu „Argo”, care
a c`[ tigat p`n\ acum trei Globuri de
Aur.

Pelicula spune povestea lui Tony
Mendez, un specialist CIA, care ela-
boreaz\ un plan pentru eli bera rea a
[ase reprezentan]i ai Ame ricii din
Iran, dup\ ce ambasada lor de acolo
este asaltat\ de manifestan]i. Planul
s\u se rezum\ la re alizarea u nui film
`nchipuit, o co pie dup\ „Star Wars”,

`n care el joac\ rolul produ c\ torului
iar ostaticii, as cun[i la am ba sada Ca -
na dei, vor por tretiza c`te un membru
al e chi pei de produc]ie. Ast fel, av`nd
fie care c`te o identitate secret\, sper\
c\ vor putea tre ce de aeroportul Ira -
nului, `napoi spre ]ara mam\.

Oric`t de ridicol sun\ acest plan,
pelicula se bazeaz\ pe un fapt real, `n
1979 exist`nd o criz\ `n tre America
[i Iran, ]ara islamic\ trec`nd printr-o
revolu]ie. De ase me nea, un document
secret al CIA ca re prevedea strategii
[i planuri de controlare al Iranului
ajunsese `n m`inile revolu]ionarilor.
Aceast\ par te, Affleck o prezint\ foar -
te pe scurt, ax`ndu-se mai mult pe cei

[a se ostatici [i pa[ii urma]i p`n\ `n mo-
mentul salv\rii lor. 

Filmul reu[e[te s\ amestece dra -
ma americanilor, captivi `ntr-un ]i nut
ostil, antrenat de nenum\rate discur-
suri [i interven]ii guvernamen tale din
partea Iranului s\ uras c\ ]inutul ame -
rican mai ceva ca pe un diavol, cu mo -
mente de comedie. Acestea intervin
`n scenele din Hollywood, `n care au -
toparodia e evident\. Dar „Argo” are
[i punc te le sale slabe, personajul pe
care Aff leck `l [i interpreteaz\, fiind
unul din tre ele. M\car machiajul ̀ l prin -
de, bar ba [i p\rul anilor ’70 potrivin-
du-se cu perioada `n care filmul are
loc.

Paul ANDRICI

Stop cadru Filmat pe l`n\ de aur

Dup\ ce Goethe i-a `mp\rt\[it
propria filosofie, Friedrich Schi -
ller a scris `n 1794 un eseu despre
realit\]ile `n care tr\iesc scriitorii.
Despre culorile [i gusturile aerului
pe care-l respir\ creatorul „naiv”,
smuls dintr-o lume natural\, care cre -
de `n lucrurile pe care le pune pe h`r -
tie ca `ntr-un mit sacru [i cel „sen-
timental”, contaminat cu fantezie,
rupt de uni versul pe care-l scrie. 

Dou\ secole mai t`rziu, vor bind
cu toate marile romane scrise vreo -
dat\, cu toate femeile – muze ale scri-
itorilor ru[i, cu firele de aur par -
fumate cu smirn\ ale Orien tu lui,
Or han Pamuk a scris „Roman cie -
rul naiv [i sentimental”. O carte ca -
re vorbe[te despre c\r]ile lui, ale al -
tora, ale tuturor, f\r\ s\ critice arta
lor, f\r\ s\ le destrame tr\irile, f\r\
s\ le tr\deze. Pamuk nu se r\t\ ce[ te,
ci se jertfe[te voit personajelor [i lu -
mi lor a c`torva sute de romane, arun -
c`ndu-le pe chipuri lumina ideii lui
Schiller, aceea c\ romanul fie te
`n ghite fie se las\ mestecat. 

Autorul r\spunde la ̀ ntreb\ri mu -
te, ca `ntr-un interviu `ntr-o ca me r\
cu oglinzi `n care s-a `nchis cu Tol -
stoi, Balzac, Faulkner, Proust [i
c`teva alte n\luci care-au supra vie -
]u it `n pagini de poveste. ~n lim pe -
zimea scriiturii lui Pamuk, `n lu ci -
ditatea ei aproape didactic\, se mu -
[amalizeaz\ un subiectivism p\ ti -

ma[. Scriitorul, care a alc\tuit a cest
volum din prelegerile sus ]i nute la
Universitatea Harvard, pa re s\
cread\ c\ vorbe[te doar des pre cum
se cite[te o carte, despre o teorie a
romanului pe care n-a mai `ncercat
nimeni s\ o fac\, `ns\ `[i vin de, prin -
tre r`nduri, o autobiografie `n care
nu este om, nu tr\ie[te, ci func ]io -
neaz\ doar ca purt\tor de po ve[ti.
„Romancierul naiv [i sentimental”
st\ pe bancheta `nghe]at\ de viscol
a trenului `n care c\l\tore[te Anna
Ka renina, se plimb\ prin Ve rri è res,
o r\[elul de munte `nviat de Stend -
hal `n „Ro[u [i negru” [i viseaz\.
„S`n tem s`c`i]i [i enerva]i c`nd ci -
tim un roman care nu reu[e[te s\ ne
creeze iluzia c\ `ntruchipeaz\ rea -
litatea”, spune Pamuk. {i-apoi `[i
la s\ cititorul s\-i devoreze propria
bib liotec\, `n c\utare de mituri vi sa -
te, care l-au p\c\lit, l-au consumat, 
l-au `nv\]at s\ scrie.

Anca TOMA

� tonul brutal se `mbin\
cu atmosfera pa[nic\

� pelicula spune povestea lui Tony Mendez, un specia -
list CIA, care elaboreaz\ un plan pentru eli bera rea a
[ase reprezentan]i ai Ame ricii din Iran,

„Trebuie asculta]i pe `ntuneric,
cu volumul dat la maximum”

www.loudwire.com

Litera 
din vis

� o carte care vorbe[te
despre c\r]ile lui, ale
altora, ale tuturor, f\r\ a
le destr\ma tr\irile

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

Editura Polirom
184 pagini, 2012

26.95 lei
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GEMENI: Vrei s\ te
apuci de sport, de c`nd stai la
c\min [i m\n`nci pachetele

colegilor de camer\, te-ai `ngr\[at mai
ceva ca un porc `n Decembrie.

LEU: Te-ai s\turat de
fast food-urile din Ia[i, vrei
m`ncare bun\ de-acas\, sar-

male, tochitur\, ciorb\ [i mur\turi,
neap\rat mur\turi.

FECIOAR|: De c`nd
te-ai apucat de doctorat sim]i
c\ `]i irose[ti tinere]ea. Nu

mai bine `]i urmai cel\lalt vis, s\ pleci s\
faci bani `n Turcia?

BALAN}|: ~]i dore[ti
un al treilea robinet la baie,
din care s\ curg\, `n func]ie

de starea de spirit, bere, cafea, vin,
votc\ sau Red Bull.

SCORPION: Nu mai
supor]i pe nimeni, bani nu
ai, la facultate nu-]i mai pla -

ce, cu p\rin]ii te cer]i `ntr-una, netul
pic\ `ntr-una, dar m\car e[ti s\n\tos.

S|GET|TOR: Vrei la
mare. Chiar dac\ aici `nc\ e
iarn\, ai auzit c\ `n Cons tan -

]a e soare, frumos, [i lumea deja se pre -
g\te[te de plaj\.

CAPRICORN: Dup\
at`tea luni de vreme rea, a
ie[it `n sf`r[it soarele [i,

cum doar ce-ai primit bursa, `ncepi
plimb\rile prin ora[ele din zon\.

V|RS|TOR: Ai hot\ -
r`t, inspirat de piesele Adei
Milea, s\-]i donezi le[ul Uni -

versit\]ii de Medicin\ [i Farmacie, s\
se studieze pe el.

PE{TI: Trec`nd strada,
ai v\zut o bancnot\ de 10 lei
`n fip t\ `ntre [ina de tramvai [i

ciment. Ai re u[it s-o iei fix `nainte s\ se
fac\ verde [i s\ te calce un 41.

BERBEC: Te-ai s\turat
de vremea asta. Vrei s\ se
fac\ odat\ cald, s\ po]i s\

sco]i de la naftalin\ tricourile, pantalonii
scur]i, adida[ii [i ochelarii de soare.

TAUR: Vrei o pizzerie
peste drum de cas\. Te-ai
s\turat de shaworma [i, cum

cuptorul cu microunde s-a stricat, nici
popcorn nu prea mai po]i s\ faci.

RAC: Ai dormit at`t de
pu]in `n ultima vreme c\ nu
mai [tii ce-i vis [i ce-i reali-

tate. De exemplu nu `]i aminte[ti dac\
ieri ai mers la facultate sau `n c`rciumi.

Dac\ nu era Festivalul Olim -
pic al Tineretului European, nu
cred c\ mai aveam ocazia s\ afl\m
c`t de bine se descurc\ Ro m=nia pe
ghea]\, cu ghetele cu v`rf de fier `n
picioare, zburd`nd prin z\pada ar -
ti ficial\ [i natura l\ din Bra[ov. A -
pa rent, nu s`ntem f\ cu]i pentru ho -
chei dup\ ce cehii [i finlandezii ne-au
ar\tat c\ ei m\ n`nc\ acest sport la
fel cum noi cr\n]\nim semin]e. Tot
am reu[it `ns\ s\ c\p\t\m trei me da -
lii, una la biatlon, argintul fi ind c`[ -
tigat de Dorottya Buzas, [i dou\ la
patinaj vitez\, argintul [i aurul fiind
luate de Emil Im re. Pe l`ng\ ace[ -
tia doi, am izbutit s\ ne clas\m pe
locul 5 la FOTE, eve niment care
anul acesta a fost organizat la noi,
`n Poiana Bra [ov, R`[nov, Pre -
deal, [i Fun da ta, locuri cunoscu -
te de amatorii va can ]elor la munte.
Am re u [it de ase menea s\-i d\m [i
pu]i n\ culoare rom= neas c\ acestui
fes tival european, `ns\ nu `n vreun
stil rustic du p\ cum ne v\d unii tu -
ri[ti c`nd ne viziteaz\ ]ara, ci `ntr-
un mod autohton. 

FOTE 2013 Bra[ov, o [an s\
unic\ s\ ar\t\m Europei acea „frun -
z\” cu care se m`ndrea odat\ U -
drea, a putut fi urm\rit doar `n
Rom=nia, c\ci organizatorii apa -
rent nu au avut 30.000 de euro s\
pl\teasc\ aparatura de care avea
nevoie canalul de televiziune Eu -
rosport pentru a transmite eveni -
mentul. Au avut `ns\ 10.000 pen-
tru a o pl\ti pe Inna s\ c`nte la des-
chiderea festivalului. Nici fosta cam -
pioan\ european\ Moni ca Iag\r
nu a `ntors privirea de la aceast\
„economisire”, descriind deschi d e -
rea ca fiind „o oribilitate”.

L\s`nd la o parte faptul c\ to -
talul cheltuielilor este cuprins `n tre
46 [i 60 de milioane de euro, pro-
movarea Rom=niei nu a atras a -
ten ]ia propriilor turi[ti rom=ni c\ -
tre p`rtiile [i cabanele din sta ]iuni.
Se uit\ de argintul Dorro tiei, se
uit\ de aurul lui Emil, se uit\ c\ am
avut [i noi odat\ „frunza” `n pal -
me, dar am sc\pat-o. Pen tru c\ p`n\
la urm\ FOTE a demon strat c\
iarna rom=nii s`nt asemenea copii -
lor, se joac\ `n z\pad\, se ud\ la
picioare, apoi `ns\ uit\ c\ erau c`t
pe ce s\ fac\ deger\ turi. Au nevoie
doar de o sob\ sau un calorifer fier -
binte.

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

Tundra 
tricolor\

� competi]ia a fost o
[an s\ s\ ar\t\m Europei
acea „frun z\” cu care se
m`ndrea odat\ U drea

„Argo” (2012)
Regia: Ben Affleck

Gen: dram\



~n mijlocul clubului e a[ezat barul
care poate fi abordat din toate p\r]ile,
iar oamenii se mi[c\ haotic ridic`ndu-[i
]ig\rile [i paharele cu b\utur\ sus. Alt -
fel, p`n\ la ie[irea ̀ n scen\ a trupei care
s-a l\sat a[teptat\ mai mult de dou\ ore,
ace[tia risc\ s\ creeze o atmosfer\ cu
adev\rat incendiar\ care va putea fi stin -
s\ doar de pompieri. Dan Basu st\ruie
la dispozi]ia muzical\ `n local, `ns\
pu]ini danseaz\, majoritatea discut\ sor -
bind din paharele care inund\ `n sine
lumina reflectoarelor. Iar g\l\gia pe care
o fac aproape c\ astup\ muzica z\mi sli -
t\ cu str\duin]\ de DJ-ul Dan. Fumul
din sal\ a p\truns deja ad`nc `n pl\m`ni
`nl\n]uind pieptul [i devenind din ce în
ce mai greu s\ respiri. Din c`nd `n c`nd,
vocile obosite de a[teptare `ncep s\
scandeze „sub-car-pa]i”,amintind nebu -
nia unui meci de fotbal, iar dac\ printre
ritmurile ce r\sun\ apare vreunul tipic
trupei ce urmeaz\ s\ apar\ ̀ n scen\, clu -

bul se umple de [uier\turi [i ]ipete.
Oficial, dup\ or\, s-a `nceput s`m -

b\ta, iar publicul nu mai rezist\ [i dintr-
un col] al clubului se aude, mai mult
re citat\ dec`t c`ntat\, „Balada rom=nu -
lui”. Ca un val de explozie se r\sp`n de[ -
te „c`nd eu zic limba, voi zice]i rom=n\,
limba rom=n\, limba rom=n\”, [i tremu -
r\ aerul din club mai tare dec`t boxe -
le. Iar dincolo de fani, un brunet `nalt,
l\sat pe cot de marginea barului, se
tot chinuie s\-[i aud\ prietenul care e
mai scund dec`t acesta cu dou\ capuri.
De fiecare dat\ c`nd dore[te s\ spun\
ceva, cel din urm\ se ridic\ pe v`rfu -
rile degetelor [i `[i lunge[te g`tul. Iar
din bubuitura de basuri inhalat\ de
urechile `n a[teptarea Subcarpa]ilor, se
aude „\[tia nu mai vin azi”, spus ironic
de o fat\ mic\, cu ochii ascun[i dup\
un breton cam lung, care se tot ̀ nv`rtea
`n jurul t`n\rului scund, sprijinindu-se
de el ca s\ fie sigur\ c\ nu cade jos. 

Folclorul c`ntat altfel
La jum\tate de or\ dup\ miezul

nop]ii, `n semi`ntunericul scenei din
Zona, apar dou\ siluete `mbr\cate `n
maiouri albe [i capuri ascunse ̀ n [epci.
Pe l`ng\ ]ipete, de data aceasta isterice,
[i [uier\turi, acum se mai aud [i aplau -
ze ritmate. P`n\ ce trupa se aco modea -
z\ cu scena, publicul strig\ `n contin-
uare pe silabe „subcarpa]i” [i re cit\ ver -
suri. Liderul trupei `ncearc\ s\ porneas -
c\ concertul cu o melodie sufla t\ de un
fluier, `ns\ `n zadar, pentru c\ oame nii
nu-l las\ s\ fie auzit, ]ip`nd [i agi t`n -
du-se `n continuare. G\l\gia, de aceas -
 t\ dat\ produs\ de muzica Subcar pa -
]ilor, ia am ploare, iar mul]imea `nce pe
s\ se mi[te ritmat [i la fel de energic, la
unison, cu cei de pe scen\ care abia se
v\d de dup\ m`inile ridicate `n sus [i
`mp\ien jenite.

Publicul se las\ dus pe valuri iar MC
Bean, aproape dup\ fiecare pies\, `[i
[terge fa]a cu prosopul [i clatin\ din
cap de parc\ nu-i vine s\ cread\ de
ceea ce se ̀ nt`mpl\ la picioarele sale. Iar
dup\ ce acesta, al\turi de VJ Andri,
DJ Power Pe Vinil [i Vali Umbr\, a tot
schimbat c`ntec dup\ c`ntec, cunos-
cute publicului care le fredona `n cor,
a ap\rut [i Georgiana M\n\il\. Printre
colegii s\i de echip\, `n afar\ de vo cea
ei melodioas\, o scoate ̀ n eviden]\ sim -
ple]ea feminin\. ~n haine modeste [i
p\rul lung l\sat pe spate, aceasta, pe
alocuri, a grupat mul]imea `n cercuri
care repetau ni[te mi[c\ri tipice dan-
sului popular.

~ns\ Subcarpa]ii revin cu un alt ̀ m -
prumut din folclor, „]a-]a-]a, c\pri]\-]a”,
c`ntat de MC Bean `n microfon, iar cei
din sal\ sar c`t mai sus [i lovesc po -
deaua c`nd cu v`rful degetelor c`nd cu
c\lc`iul. Cei care prind mai mult loc `n

jurul s\u danseaz\ at`t de repede `nc`t
pare c\ se iau la `ntrecere cu tempoul
muzicii. ~ns\ spa]iul liber este asaltat ̀ n
doar c`teva zeci de secunde, f\c`ndu-i
s\ ridice m`inile `n sus [i s\ sar\ pe loc
ca s\ `ncap\ [i ceilal]i. Iar `n mijlocul
acestei ]op\ieli st\ un t`n\r blond, usc\ -
]iv la fa]\ [i la corp, cu o bere `n m`na
st`ng\ [i o ]igar\ prins\ `n din]i pe ju -
m\tate ars\ dar, [i stins\. Acesta se cla -
 tin\ `ncet, mi[c`ndu-[i centrul de greu -
tate de pe un picior pe altul, `ncerc`nd
cu ochii ̀ ntredeschi[i s\-[i reaprind\ ]i -
gara. Dar e[ueaz\ pentru c\ degetele
nu-l ascult\ [i nici bra]ul nu-l poate ]i ne
ridicat pentru mult timp. O fat\ care
trece pe al\turi se `ndur\ [i-i aprinde
]igara, iar acesta `n loc s\-i mul]u meas -
c\ m\car cu un z`mbet din privi re, con -
tinu\ s\ se clatine calm dar ̀ n ace la[i timp
frenetic. 

Din boxe se aude vocea liderului
care strig\ „d\-i, d\-i, d\-i, d\-i, s\ se
aud\ pe deal, s\ se aud\ `n v\i”, iar
prietenele mele, Anda [i Erika, al\turi
de to]i cei din Zona, `ncep s\ repete
dup\ solist, `mping`nd tot aerul din
pl\m`ni. Acesta mai `ncearc\ s\ c`nte
la fluier, ̀ ns\ publicul nu a obosit s\ se
zbenguie [i s\ fac\ zgomot nici m\car
dup\ mai mult de o or\ de nebunie. Ne -
bu nie adus\ de transpunerile fol-
clorice pe bi]i de hip hop. Cu aceea[i
g\l\gie [i aplauze cu care au fost
`nt`lni]i, Sub carpa]ii se retrag de pe
scen\ [i las\ `n urma lor o pauz\ de
vid muzical. O jum\tate din specta-
tori ies din club odat\ cu trupa, doar
blondul `nalt r\m`ne nemi[cat [i con-
tinu\ s\ se clatine.

Daniela VORTOLOMEI

Periodic apar tot felul de fenome ne
online care ̀ n c`teva zile ajung s\ ̀ mp`n-
zeasc\ tot mediul virtual. De[i nu a trecut
mult de c`nd nebunia lui Psy, coreanul
cu ochelari de soare care mi[c\ din toat\
suflarea pe ritmuri de gangnam style,
min]ile de[tepte au scornit alt lucru,
mai viral dec`t precedentul, ca re s\-i ]in\
ocupa]i pe dependen]ii de In ternet.

Totul a pornit c`nd trei oameni cu
mult timp liber au parodiat un dans ap\-
rut `n anii ’80 `n cartierul Harlem din
Manhattan. Treaba nu s-a oprit aici

pen tru c\ se pare c\ bass-ul puternic
al melodiei a inspirat studen]i, solda]i,
[omeri, prezentatori de [tiri [i nu numai.
{i isteria asta s-a dezvoltat doar ̀ n c`te -
va zile, fenomenul ajung`nd exagerat
de repede [i `n Rom=nia unde dorni -
cii de zb`n]uieli au dat tot ce aveau ei
mai bun mi[c`ndu-se frenetic timp de
30 de secunde pentru a fi `n trend [i a-[i
aduce ora[ul `n r`nd cu toat\ lumea. Ca
s\ nu zic\ str\inii c\ la noi nu prind prac -
ticile moderne. De fapt, oamenii `[i pun
c`rpe colorate pe ei [i danseaz\ de parc\
nu s-ar holba la ei mai apoi tot Inter -
netul. Dar ca s\ fie pl\cinta [i mai dulce,
dansul devine din ce `n ce mai piperat
cu mi[c\ri vulgare. Lucru care i-a in spi -
 rat pe c`]iva liceeni din Constan]a s\
fac\ un clip obscen `n care ni[te copii

cu m\[ti [i doar cu lenjerie intim\, cu -
prin[i de spasme s-au urcat pe b\nci [i
au `nceput s\-[i fac\ de cap. Haosul
creat de ace[tia s-a terminat bine`n ]e -
les cu o anchet\ la unitatea de `nv\]\ -
m`nt. {i nu numai [coala le spore[te
adolescen]ilor apetitul de dansat, ci [i
mersul cu tramvaiul sau plimbatul `n
parc. 

Explozia la nivel virtual ne face
urechile s\ tot bubuie [i totodat\ `i
c`nt\ ve[nic\ pomenire lui Psy. Ne tot
`mboln\vim cu lucruri care ne fac s\ ne
maimu]\rim constant.  Nu ne place s\
fim la coad\,  iar cum dansul nu impune
nici un fel de coregrafie, amatorii de
nebunii or s\ tot improvizeze [i or s\
[ocheze. Iar dac\ a fost posibil un Har -
lem Shake `n aer, ̀ n timpul unor s\rituri
cu para[uta, nu ar fi imposibil un dans
f\cut de politicienii Rom=niei care poa -
te ̀ i inspir\ s\ bage o tax\ dac\ mai vrei
s\ practici aceast\ minun\]ie.

Iuliana LEONTI

VIP, VIP, URA!
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Publicul se mi[c\ `n ritm cu cei de pe scen\

� liderul trupei `ncearc\ s\ porneasc\ concertul cu o melodie sufla t\ de un fluier, `ns\ `n
zadar, pentru c\ oamenii nu-l las\ s\ fie auzit, ]ip`nd [i agit`ndu-se `n continuare

Cu c`t mai colorat cu at`t mai bine

� haosul creat de ace[tia s-a
terminat bine`n ]e les cu o
anchet\ la unitatea de
`nv\]\ m`nt

Seara de vineri, `n clubul Zona din centrul vechi al
Ia[ului, a mi[cat sute de perechi de picioare `n

ritmuri de hip hop sintetizat din melodiile folclorice
cu texte `nso]ite de un iz na]ional. Trupa Subcarpa]i
a sincronizat publicul cu crea]iile sale, f\c`ndu-l pe
acesta s\ se manifeste ca un organism unic pe tot
parcursul presta]iei. P`n\ nu s-a ajuns la final, c`nd
coada la garderob\ a ocupat sc\rile de la etajul
unu p`n\ la doi, iar oamenii s-au `mbulzit `n frig
timp de o or\. „C`nd ajung acas\, neap\rat o s\
iau un Coldrex”, se aude `n spatele mele o fat\ ai
c\rei genunchi `i simt [i eu tremur`nd.

{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.

»

~n Student Bar cobori ca ̀ ntr-un
beci. Sc\rile `nguste, pe care te po]i
rostogoli la cea mai mic\ clip\ de ne -
a ten]ie, se termin\ `ns\ `ntr-un bar
dup\ rigorile studen]e[ti. ~n canape le -
le moi [i joase te sim]i ca pe divan-
ul unui [eic a[a c\ po]i s\-]i savure zi
berea sau cafeaua `n tihn\. Muzi ca
este cea de la radio, nu r\sun\ foarte
tare [i-]i las\ r\gaz s\ mai po]i citi
c`teva r`nduri dintr-un curs `nain te
de `nceperea orelor. {i cum este un
bar modelat pentru nevoile studen -
]ilor [i pre]urile-s pe m\sur\. Pentru
o cafea cu lapte, servit\ `n ce[ti gene -
roase, pl\te[ti doar trei lei, iar pen-
tru o doz\ de Pepsi mai pui ̀ nc\ 50 de
bani. Tot aici este locul unde, la o cio -
colat\ cald\ servit\ `n ce[ti trans-
parente, cu picioru[, po]i s\ joci un [ah
cu un prieten, iar pentru o can\ pl\ -
te[ti [ase lei. 

{i pentru studen]ii petrec\re]i este
loc `n pub-ul de vizavi de Universi -
tatea de pe Copou. Pentru bere, me -
reu ]inut\ la rece, sco]i din portofel
`ntre patru [i opt lei, `n func]ie de
preferin]\, iar pentru shot-uri pre]u -
rile variaz\ `ntre acelea[i sume. {i

cum sezonul rece nu s-a ̀ ncheiat, aici,
spre deosebire de alte localuri, `nc\
mai po]i savura o cea[c\ de vin fiert.
Acestea `]i s`nt aduse ca `ntr-un han,
purtate de tor]ile c\nilor de cerami c\,
`nmiresmate cu coji de portocal\ [i
scor]i[oar\, iar pe nota de plat\ `]i
apare doar suma de patru lei. Pentru
cei care prefer\ `ns\ vinul „crud”, ne -
`n c\lzit `n ibricul barmanului, pot co -
manda o caraf\ de vin la opt lei sau
o sticl\ de t\m`ioas\ la 25 de lei.

De[i pre]urile-s mici [i ambian]a -i
pl\cut\, Student Bar are `ns\ [i c`te -
va neajunsuri. Ca s\ ajungi la baie tre -
buie s\ ceri mai `nt`i cheia barmanu -
lui apoi s\ escaladezi sc\rile pe care
ai cobor`t [i s\ ajungi pe teras\. S\
descui u[a closetului poate fi `ns\ o
pro vocare mai mare dec`t urcu[ul du -
p\ mai multe beri, de[i frigul de afa r\
te-ar mai putea trezi un pic. O alt\ bi -
l\ neagr\ ar putea fi camerele de su -
pra veghere. Nu poate fi locul ̀ n care
s\ furi s\rut\ri colegei de facultate,
c\ci monitorul a[ezat dup\ bar, ̀ n a[a
fel ̀ nc`t s\-l vad\ toat\ lumea, te poate
deconspira. Cu toate acestea, localul
`n care po]i juca table cu un prieten
sau face o partid\ de macaua cu ni[te
colegi e genul de bar care te face s\
chiule[ti de la mai multe cursuri dec`t
]i-ai dori. Cel pu]in dup\ ce gu[ti c`te -
va shot-uri.

Andrei MIHAI

Pivni]a de l`ng\ „Cuza”
� la o cio colat\ cald\
servit\ `n ce[ti transparente,
cu picioru[, po]i s\ joci un
[ah cu un prieten

Ie[enii au dansat `n Subcarpa]i

Localul Troian


