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Cum cocle[te destinul `n
bazarul me[te[ugarilor
� Aurel Cr\ciun sculpteaz\ [i

repar\ de 37 de ani metale pre -

]i oa  se, `ns\ `n ultima vreme me -

se ria lui nu mai are c\utare
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Adev\rurile `n care nu
mai credem
� oamenii nu mai [tiu s\ fac\

distinc]ia `ntre albul [i negrul

care `i `nconjoar\

� societatea noastr\ cite[te

realitatea pe buzele presei
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T`rg de locuri de munc\
pentru studen]ii de la
Politehnic\
� `n perioada 5 - 11 aprilie, 18

companii din domeniul tehnic [i

IT vor participa la JobShop
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Aproape 70-80% dintre studen]i fac fa -
cul tatea degeaba. Mai ales cei care studiaz\
jur nalism, [tiin]e ale comunic\rii, politic\
sau drept. Se pare c\ nu mai e doar un mit
sau o lamenta]ie pesimist\. Conform unui
stu diu realizat de Consiliul Na]ional pen-
tru Finan]area ~nv\]\m`ntului Superior
pentru anul 2012, majoritatea absolven]ilor
care termin\ aceste specializ\ri se angajea -
z\ pe unde apuc\, numai `n domeniu nu. 

Aceast\ realitate na]ional\ es te dublat\
de una local\, la nivelul univer si t\]ilor ie [e -
ne, dup\ cum se precizeaz\ `ntr-un articol
publicat pe 31 martie 2013 `n Zia rul de
Ia[i. Spre exemplu, la Univer si ta tea „A le -
xan dru Ioan Cuza”, doar dou\ treimi din-
tre absolven]i `[i g\sesc o slujb\ `n domeniu
sau `n concordan]\ cu studiile ur mate, cele
mai din urm\ specializ\ri fiind Dreptul,
Istoria, Biologia [i Geografia. La Uni ver -
si tatea Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din
Ia[i, Hidrotehnica, Textilele sau {tiin ]a [i
Ingineria Materialelor s`nt speciali z\ rile
care, conform datelor, las\ cei mai mul]i
stu  den]i f\r\ un loc de munc\ `n do me niu.
O alegere „rentabil\” par `ns\ a fi domeni-
ile IT-ului [i Informaticii, Cons truc ]iilor
[i Arhitecturii, dar [i ramurile Psi hologiei,
at`t la nivel na]ional, c`t [i local. Cu toate
acestea, universit\]ile din Ro m=n ia nu pre -
g\ tesc destui absolven]i pentru do me nii ca -
re s`nt importante `n Uniunea Eu ro pean\,
iar finan]area de la buget ar trebui s\ se
`ndrepte mai degrab\ spre [tiin]ele e xacte,
a le na tu rii, agricole, medicin\ veterinar\, e -
du  ca ]ie fizic\ [i s\n\tate. 

Dincolo de aceste statistici se ascunde
realitatea unui sistem de educa]ie superior
ale c\rui func]ionare, rost [i misiune s`nt
din ce `n ce mai mult puse la `ndoial\ [i din
interior, [i din exterior. Asupra studen]ilor
pla nea z\ con[tiin]a faptului c\ trebuie
musai (sic!) s\ termine o facultate, oricare
ar fi ea, aceea, prima, de cele mai multe ori,
`n ceput\ din motive temeinice sau superfi-
ciale. De[i majoritatea cred (dintre care unii
[tiu sau simt) c\ nu le va folosi la nimic `n
sens pragmatic. Profesorilor li se pare c\
[co larizeaz\ prea mul]i studen]i. Con du ce -
ri le universit\]ilor apreciaz\ c\ [colarizeaz\
prea pu]ini, fiindc\ au nevoie de bani `n
plus pe l`ng\ cei de la bugetul de stat. Com -
pa niile a preciaz\ c\ absolven]ii nu s`nt pre -
g\ ti]i pen  tru ceea ce vor ei. Pia]a muncii
func ]io nea z\ dup\ regulile ei [i are un ritm
al schim  b\rii care difer\, la r`ndul ei, de cel
al schimb\rilor care se pot opera `n sis-
temul de educa]ie superior. Aceast\ ale-
gorie nu face dec`t s\ ne conduc\ spre un
absurd `n care nimic nu conteaz\, facultatea
e degeaba, iar op]iunile `n ceea ce prive[te
educa]ia ar trebui s\ fie tributare unei
dinamici din ce `n ce mai contorsionate ale
economiei.

Dar o institu]ie de `nv\]\m`nt superior
nu este o mont\ care are scopul de a produ -
ce progenituri ce urmeaz\ a fi livrate cu
destina]ie precis\ pe pia]a muncii. ~ntr-o u -
ni ver sitate se modeleaz\ min]i, se formeaz\
caractere, puii de oamenii `nva]\ s\-[i cre -
eze standarde [i s\ fie preg\ti]i tocmai pen-
tru a `nfrunta orice criz\ economic\, social\
sau politic\ [i a se plia pe cerin]ele pie]ii,
oricare ar fi acelea – studen]ii primesc com-
pe ten]e care s\ `i ajute s\ se descurce. Prob -
le ma este dac\ tocmai asta nu primesc.

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Personaj

Tablet\

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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De mai bine de 60 de ani, tineri de pe
toa te continentele au trecut frontierele
mar   cate cu emblema AIESEC, cea a Asso -
cia tion Internationale des Étudiants en Scie n-
ces Économiques et Co mmer cia les. As t\zi,
ma joritatea aleg s\-[i caute locuri de mun -
c\ `n str\in\tate, unde `[i duc ucenicia pen-
tru c`teva s\p t\ m`ni. O parte nici nu se mai
`ntorc `n ]ar\, ci bifeaz\ pe har ta lumii un
nou loc `n care s\-[i b\ t\ to reas c\ meseria.
Din Brazilia p`n\ `n Aus tra lia. 
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DOSAR ~n Ia[i student, `n Africa vicepre[edinte

„Istoria evreilor nu e un lung [ir de pl`ngeri”

Me[terii m\n\stirii de dreapta
au nevoie de-o An\

S`ntem degeaba

� despre Mi[carea
Popular\ au
comentat jurnali[tii
Rodica Culcer [i
Silviu Sergiu

Cine aduce studen]i la
pachet
�ne ata[\m de [oferii de

microbuz pentru c\ asociem

prezen]a lor cu apropierea de

cas\

� chiar dac\ drumul pentru ei

este b\t\torit, g\sesc mereu pen-

tru noi un z`mbet pagina 7

Dac\ ast\zi Rom=nia 
nu-mi este patrie, `mi este
cel pu]in o „matrie” care
niciodat\ nu m-a p\r\sit
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Asocia]ia care-]i g\se[te 
un loc pe harta lumii

� profesorul de istorie contemporan\ de la Universitatea „Paul Valéry”
din Montpellier, Carol Iancu, s-a obi[nuit s\ le vorbeasc\ studen]ilor des -
pre ce-a `nsemnat comunitatea evreiasc\ de-a lungul schimb\rilor lumii 
� luni, 1 aprilie, [i-a lansat la Ia[i cartea „Evreii din Hârl\u. Istoria unei
comunit\]i” 
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adunarea

Liga Studen]ilor E lec tro teh -
ni[ti (LSETH) a Universit\]ii
Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Ia[i (TUIA{I) organizeaz\
`n colaborare cu Liga Stu den ]i -
lor din Facultatea de E lec tro -
teh nic\ [i Electroenergetic\ din
Timi[oara un program de schimb
de experien]\ `n perioada 16-19
aprilie. „Programul ini]ial era
pentru 14 –19 aprilie, `ns\ am
primit din partea Direc]iei de
Servicii Stu den ]e[ti locuri de ca -
zare `n c\ mi nul de protocol T8
doar de pe 16 aprilie. Singura so -
lu]ie g\sit\ es te s\ `ncepem mai
t`rziu evenime ntul”, a declarat
Lo rin-A le xan dru San du, pre -
[e dintele LS E  TH. 

~n cadrul acestui proiect, fa -
cul t\]ile de Electrotehnic\ din am -
bele ora[e vor face un schimb de
zece studen]i din anii I – III, ca -
re pentru  c`teva zile vor partici pa
la cursurile [i seminariile institu -
]iei de ̀ nv\]\m`nt partenere. „Cum
unele din cursuri [i materii di fe r\
la ambele facult\]i, studen]ii nu
vor fi nevoi]i s\ mearg\ la toate.
Pe l`ng\ acestea, vom face un tur
prin laboratoarele [i s\lile noastre,
urmat apoi de un tur al ora[ului
Ia[i”, a ad\ugat Lorin-A le xan -
dru San du, pre[edinte LSETH.

Costurile de transport [i ma s\
vor fi suportate de participan]i,
ace[tia av`nd o reducere de 40%
la cantin\. Proiectul se afl\ la cea
de-a doua edi]ie, `ns\ anul tre cut
nu a mai avut loc de oar e ce `n
2012, `n Timi[oara n-a putut fi
asigurat\ cazarea studen]ilor.

Paul ANDRICI

Direc]ia de Servicii Stu den -
]e[ti (DSS) a Universit\]ii Teh ni ce
„Gheorghe Asachi”din Ia[i (TU -
IA{I) pl\nuie[te s\ renun]e la con-
tractul cu firma r\spunz\toare de re -
abilitarea C\minului T6 din Ca m -
pusul „Tudor Vladimirescu” fi ind -
c\ aceasta a `nt`rziat finalizarea lu -
cr\rilor [i a introdus costuri supli-
mentare prea mari pentru execu]ia
lucr\rilor. 

„~n 2008 firma SC. CONSPEG
ROM SRL Vaslui a c`[tigat licita ]ia
pentru repara]ii, dar proiectul teh nic
prezentat de ei afecta structura de re -
zisten]\ a c\minului”, a declarat ing.
Bogdan Budeanu, directorul DSS.  

~nainte de `nceperea activi t\ ]i lor
de c\tre constructor, cl\direa avea
c` te un grup sanitar la c`te trei ca me -
re. ~ns\, conform noului proiect, fi  -
ecare camer\ urmeaz\ s\ aib\ baie
proprie, chiar dac\ acest lucru `n -
seam n\ pierderea a 3000 de locuri de
cazare. „A fost realizat\ o a doua schi -
]\, care lega dou\ `nc\peri prin tr-un
hol comun, cu o deschidere la pa lier
iar pe acest hol aveau s\ fie c`te do -
u\ grupuri sanitare comune. Dar cos -
turile crescuser\ cu c`te 20% fa]\
de pre]ul contractului original, de
aproape 4.800.000 de lei, cu a pro -

xi mativ un milion. Chiar dac\ se
mai `nt`mpl\ s\ apar\ costuri supli-
mentare, au crescut prea mult”, a
precizat Bogdan Budeanu, di rec -
torul DSS. 

Universitatea ar putea
recupera 60.000 de lei

Anual a fost pl\tit\ c`te o parte
din suma contractului pentru lu -
cr\ rile efectuate, ajung`nd ca p`n\
`n prezent s\ se fi cheltuit `n jur de
1.600.000 de lei pe re pa ra ]ii [i ma -
te riale. „Problema este c\ p`n\ a cum
noi am verificat s\ ve dem cum de -
curge treaba pe [an tier, `ns\ am ob -
ser vat c\ situa]ia de pe teren nu co -
i  n cide cu cea a de vi ze lor de lucr\ri.
Firma nici nu a res pectat termeni
din contract, iar p` n\ ast\zi abia
dac\ s`ntem la 10 –15% din toat\
activitatea”, a men]ionat Bogdan
Bu deanu.

Pentru a nu cheltui bani `n plus,
DSS pl\nuie[te s\ p\streze cea de-a
doua schi]\ de proiect, pe baza c\ -
re ia s\ lucreze o alt\ firm\ de con-
struc]ii. De asemenea, ace[tia do resc
ca reabilit\rile s\ se fac\ pe pa li e -
re, astfel `nc`t unele camere s\ poa -
t\ fi date ̀ n folosin]\ ̀ nainte de fi na -

lizarea `ntregii lucr\ri.
~n momentul de fa]\, o firm\ de

expertiz\ tehnic\ [i financiar\ va o -
feri `n aproximativ o lun\ un ra port
despre situa]ia C\minului T6, din
2008, p`n\ ast\zi. ~n cazul `n care

TUIA{I va ajunge `n instan]\ cu fir -
ma constructoare, DSS pot recu-
pera din banii investi]i doar 60.000
de lei printr-o garan]ie de bun\ e -
xe cu]ie.

Paul ANDRICI

� nu s-au respectat termenii din contract, momentan
lucr\rile fiind finalizate `n propor]ie de 10 — 15%

Universitatea Tehnic\ reziliaz\ contractul
cu firma care reabiliteaz\ c\minul T6

Studen]ii bugetari  ai U niv er -
 s it\]ii de Medicin\ [i Farmacie
„Gr. T. Popa” (UMF) din Ia[i ar
putea primi, de anul viitor, cu 500
de abonamente RATP mai pu ]in
de c`t p`n\ acum. Situa]ia se da to -
 reaz\ reducerii fondurilor pe ca re
universitatea le prime[te anual
pen   tru asigurarea acestor a bo na  -
mente. „Am fost anun]a]i de con -
 ducere c\ vor fi doar 1200 de abo -
 namente, fa]\ de cele 1700 de p`  -
n\ acum. La noi a cest beneficiu nu
este oferit tu tu ror studen]ilor bu -
getari, de[i mi li t\m pentru a cest
lucru an de an. S`n tem a pro xi ma -
tiv 5000 de studen]i, iar aceste a -
bo na mente s`nt destinate tu tu ror
fa  cult\]ilor [i spe ciali z\ ri lor”, a de  -
cla rat Andreea Vra nes   cu, pre  [e -
dintele Societ\]ii Stu  den  ]i lor Me -
dicini[ti din Ia[i (SSMI).

Studen]ii au solicitat deja o `n -
t`lnire cu di rec torul general ad mi -
nistrativ al UMF, ec. Dana Dru -
gu[, pentru a discuta aceast\ ches -
tiune. „Am putea su pli men  ta, `n
cel mai r\u caz, cele 1200 lu`nd
din num\rul de a bo namente din
pe rioada sesiunii, dar studen]ii s`nt
reticen]i la aceast\ i dee”, a a d\ u gat
pre [e dintele SSMI. 

La UMF biletele care asigu r\
gratuitatea c\l\toriilor `n circu i tul
RATP Ia[i se ofer\ procen tual, `n
func]ie de num\rul studen]ilor bu -
getari. 

Anca TOMA

Inginerii fac schimb
de experien]\

Mai pu]ine c\l\torii
gratuite

30 de studen]i s-au `nt`lnit cu
cinci tineri profesioni[ti care lu -
cre az\ ca jurnali[ti, copywriteri sau
pro fesori, cu prilejul evenimentu-
lui intitulat „Biblioteca Vie”. A ces -
ta a avut loc miercuri, 27 martie,
`ncep`nd cu ora 17.00, la Li br\ ria
„Orest Tafrali” din incinta Cor -
pului A al Universit\]ii „A le xan -
dru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i,
fiind organizat de Centrul de In-
formare Profesional\, O rien ta  re
`n Carier\ [i Plasament (CIPO).

„Conceptul este unul simplu:
«c\r]ile vii», adic\ invita]ii, s`nt `m -
prumutate de c\tre cititori, `n spe ]\,
de studen]ii participan]i, pe durata
a 30 de minute. Ulterior ele s`nt re -
 tur nate bibliotecarului, de la care
s`nt `mprumutate de urm\torul ci ti -
tor”, a explicat Irina {ubredu, psi -
holog la CIPO [i organizator al pro -

iectului. „C\r]ile” acestei edi]ii au
fost Raluca Aftene, jurnalist la TVR
Ia[i, Diana Mihalcea, realizator
[i pre zentator la Digi 24 Ia[i, Ru -
xan  dra Silvia Bucevschi, man-
ager al cen trului Twinkle Star,
Oa na Fi lip, director de programe
al Asocia]iei Industrii Creative [i
Liliana Mi nea, profesor [i director
al {colii [i Gr\ dini]ei „Junior”.

Fiecare dintre cele cinci „c\r]i”
r\sfoite de studen]i au dezv\luit fr`n -
turi din pove[tile lor de via]\, as pec -
te din experien]a profesional\,  au
povestit despre greut\]ile pe care
le-au `nt`mpinat de-a lungul timpu -
lui [i au dezv\luit gre[elile pe care
le-au f\cut `n profesia lor. „~mi a -
min tesc c\ prima mea apari]ie `n di -
rect a fost cumplit\, credeam c\ nu
o s\ pot rosti nici un cuv`nt”, a a fir -
mat jurnalistul Raluca Aftene. Dia -
na Mihalcea i-a `ndrumat pe stu-
den]i s\ nu `[i pun\ singuri limite `n
ceea ce fac [i s\ `[i p\streze mereu
optimismul, iar profesorul Li li a na
Minea s-a caracterizat ca fiind „a -
tipic\, nu s`nt un cadru didactic
scor ]os”. 

Cum o discu]ie particular\ `n tre
invita]i [i fiecare participant ar fi du -
rat prea mult, fiecare oaspete a a vut
masa lui `n cafenea, iar cititorii au
fost cei care s-au rotit `n grupuri `n
jurul lor. Proiectul „Biblioteca Vie”
se afl\ la a VII-a edi]ie [i se organi -
zeaz\ din decembrie 2011.

Ana SIPO{

Cum se fur\ meseria
din c\r]ile vii

� acestea se „`mprumu -
t\” pentru 30 de minute

Corpul Rectorat al institu]iei de `nv\]\m`nt superior

Societatea Cultural\ „Ju ni -
mea” a aniversat 150 de ani de
la `nfiin]are. Cu acest prilej, mie -
rcuri, 28 martie, a avut loc o dez-
ba tere `n Aula Filialei din Ia[i a
Academiei Rom=ne. La eveni-
ment ul care a `nceput la ora 12.00
au participat scriitorul Cassian
Ma ria Spiridon [i reprezentan]i
ai Facult\]ii de Litere [i ai Fa cul -
t\]ii de Filosofie [i {tiin]e ale
Educa]iei de la Universitatea „A -
lexandru Ioan Cuza” (UAIC)
din Ia[i. Dezbaterea a fost mode -
rat\ de prof. univ. dr. Eugen Mun -
teanu, directorul Institutului de
Filologie „A. Philippide” din
Ia[i. 

Participan]ii au discutat des -
pre impactul social al asocia]iei
de intelectuali „Junimea”, contex   -
tul istoric `n care a ap\rut, despre
membrii ei fondatori [i despre
cum este perceput spiritul ju ni mist
ast\zi. Prof. univ. dr. Codrin Li -
viu Cu]itaru, decanul Fa cul t\ ]ii
de Litere a UAIC, a explicat c\
„inten]ia principal\ a fondatori lor
grup\rii a fost una politic\. Erau
oameni de ac]iune care `[i doreau
schimbarea sistemului din interi-
or, iar formarea lor `n mediu oc -
ci dental a avut o influen]\ ma jo -
r\ asupra acestei op]iuni”. Prof.
univ. dr. Eugen Munteanu a spe -
cificat c\ „fondatorii Junimii s`nt
reprezentan]ii primei genera]ii de
intelectuali care [i-au finali zat
stu diile prin diplome, `n Oc ci -
dent”. 

Lect. univ. dr. Bogdan Cre -
]u, cadru didactic la Facultatea
de Litere a UAIC, a subliniat c\
„Ju nimea [i-a impus propria drep -
tate, cultura rom=n\ a jonglat cu
imaginea pe care asocia]ia a cre -
at-o. A fost nevoie s\ treac\ mul]i

ani pentru ca unele canoane im-
pu se de junimi[ti s\ fie discuta -
te”. Printre reprezentan]ii mi[ c\ -
rii literare au fost aminti]i Mihai
Eminescu, Ion Creang\ [i I. L.
Caragiale.

Asocia]ia Cultural\ „Ju ni -
mea” a fost `nfiin]at\ la Ia[i, `n
1863, de c\tre Titu Maiorescu,
Ia cob Negruzzi, Petre P. Carp,
Vasile Pogor [i Teodor Rosetti.

C\t\lina DOBROVICEANU

150 de ani de la
`nfiin]area Junimii
� dezbaterea a urm\rit impactul social al asocia]iei
de intelectuali [i contextul apari]iei acesteia

Membrii societ\]ii culturale 
`n 1863

Raluca Aftene, jurnalist la 
TVR Ia[i



S\pt\m`na trecut\, Victor
Ciu  tacu a anun]at c\ p\r\se[te
trus  tul Intact, unde a lucrat no u\
ani, [i pleac\ spre RTV – con-
curent pe pia]\ al Antenei 3. Ne-a
a si gu rat pe blog c\ nu e vorba de
nici o „teorie a conspira]iei”, c\ nu
s-a certat cu nimeni, ci doar c\ se
`ncheie un ciclu de via]\ [i profe  -
sional [i `ncepe altul. ~n aceea[i
postare se laud\ c\ „ziarul (n.r.:
«Jurnalul Na]ional») a ajuns – [i
cu mine acolo, e o realitate – li der
al pie]ei [i acolo a r\mas”.

Nu [tiu exact la ce pia]\ se
re  ferea jurnalistul, dar glume din
breasl\ spun c\ singurul concu -
rent direct al „Jurnalului” (un de
a fost p`n\ recent redactor-[ef) e
„Rom=nia Liber\”, pentru c\ se
`ntrec `n care publica]ie n-a pl\ tit
sa la riile angaja]ilor de mai mult
timp.

P`n\ una alta, de luna asta `n  -
cepe la RTV „Tonomatul lu’
Ciu tacu”, care va fi difuzat\ de
luni p` n\ vineri, [i umbl\ deja zvo-
nuri c\ noul salariu al jurnalistu-
lui va fi de 15.000 de euro pe lu -
n\. Nu [tiu c`t de adev\rate s`nt sau
nu, dar m\-ndoiesc oricum c\ va
lucra pe bac[i[ de taximetrist din
Caracal. {i e trist s\ vezi cum se
fac transferuri `ntre „mah\ri” ai
gazet\riei ca la fotbal `n timp ce
\ia buni stau pe bar\. E trist c\ jur  -
nali[ti care nu fac altceva dec`t s\
execute ordinele [efului `n fun c -
]ie de interesele politice [i de a fa  -
ceri ale acestuia se l\f\ie at`t ma -
   terial, c`t [i `n adula]ia ma se lor ca -
re se uit\ naive la televizor, ̀ n timp
ce reporteri adev\ra]i fac foa mea.
{i-o s\-l dau exemplu pe Viorel I -
li[oi, care-n opinia mea, [i nu nu -
mai, este `n mo men tul de fa]\ cel
mai bun scriitor de reportaj lite rar
din ]ar\, un gen publicistic pe ca -
re pu]ini `l mai pot cuprinde. Un
om care a a juns la limita r\b d\rii
`n a[ tep ta rea unui am\r`t de sa la  -
riu care ori cum e infinit mai mic
de c`t valoa rea scriiturii sale. ~n s\
`n si tua ]ia lui s`nt mul]i jurna li[ti
ca re-au ales s\ nu se v`nd\, s\ rab -
 de, s\ str`ng\ din din]i [i din cu -
rea, de dra gul unei meserii un de
roa ta `nt`rzie s\ se mai `ntoarc\
[i al u nui concept de care mul]i au
a u zit doar `n manualele din [coa -
 l\, a m\ r`ta de deontologie.

C`t despre eroul principal al
acestei pove[ti, r\m`ne]i f\r\ griji.
Mircea Badea a anun]at pe al s\u
blog c\ cei doi r\m`n prieteni.

Ioan STOLERU
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Viitorul `n pa[i mici

� se fac mut\ri `ntre
„mah\rii” gazet\riei ca
la fotbal

18 companii din domeniile teh -
nic [i IT vor fi prezente cu o fer te
de locuri de munc\ pentru studen ]i
la a XIII-a edi]ie a evenimentului
de carier\ JobShop, organizat de a -
socia]ia BEST Ia[i, `n colaborare
cu Universitatea Tehnic\ „Gheo -
r ghe Asachi” din Ia[i (TUIA{I).
A ces ta se va desf\[ura `n  perioada
5 – 11 aprilie, standurile firmelor
par ti ci pante urm`nd s\ fie am pla sa -
te `n in cinta Facult\]ii de In gi ne -
ri e Chi mic\ [i Protec]ia Me di u lui
a TU IA{I. 

„Evenimentul va fi structurat `n
12 activit\]i `ncadrate `n cele [ase
zile de eveniment. Anul trecut au
par ticipat 28 de companii [i peste

1400 de studen]i. Anul acesta vor
fi doar 18 companii participante de  -
oarece nu multe compa nii au avut
`n plan sa recruteze din r`ndul stu-
den]ilor”, a declarat Va le rica Mo -
]oc, pre[edintele BEST Ia[i.

Cu prilejul acestui eveniment
de carier\, studen]ii vor putea de -
pu ne CV-uri pentru locuri de mun -
c\, lo curi de practic\ sau burse la fir -
me ca Delphi, Autoliv, Em bar ca -
de ro, Expert Network, E-on Ro -
ma ni a, Continental sau Levi. 

Prima dintre cele 12 activit\]i
se intituleaz\ „Cariere de Suc cess”
[i va fi sus]inut\ de ingineri din di -
fe ritele companii partenere. A ceas -
ta va avea loc pe 5 aprilie, la Fa cul  -

tatea de Inginerie Electric\, E -
ner getic\ [i Informatic\ A pli ca t\,
`n Sala „Dragomir Hur mu zes cu”,
de la ora 14.00. Pe 10 aprilie, la
Fa cul tatea de Inginerie Chimic\
[i Pro tec]ia Mediului va fi organi-
zat\ „Zi ua de standuri BACo” ce
va pri lejui `nt`lniri `ntre studen]i [i
angajatori din domeniul tehnic.

Organizatorii se a[teapt\ ca `n
acest an 1500 de studen]i s\ vi zi te -

ze t`rgul de cariere JobShop. A -
ces  ta a fost organizat pentru prima
da  t\ `n 1993 de filiala din Ti mi [oa -
ra a organiza]iei studen]e[ti, iar a -
nu al, are loc `n centrele universi ta -
re din Bucure[ti, Bra[ov, Cluj-Na -
poca, Ia[i [i Timi[oara. La Ia[i,
pri ma edi]ie a avut loc `n 2000.  

Paul ANDRICI
Andreea P~RCALABU

~n c\utare de cariere, al\turi de membrii BEST Ia[i 

T`rg de locuri de munncc\\   ppeennttrruu  
studen]ii de la Politehhnniicc\\
� se vor organiza 12 activit\]i `n cele [ase zile ale
evenimentului � s`nt a[tepta]i 1500 de participan]i

Pentru s\pt\m`na aceasta, de pe
1 p`n\ pe 5 aprilie, dedicat\ eveni-
mentelor din cadrul „{coa la altfel”
de Ministerul E du ca ]iei Na ]io -
nale (MEN), Universitatea de {ti -
in]e Agricole [i Medicin\ Ve te -
rinar\ „Ion Ionescu de la Brad”
(USAMV) a preg\tit mai mul te ac -
tivit\]i pentru elevii care vor vizita in -
stitu]ia de `nv\]\m`nt su pe rior. 

Pe 1 [i 5 aprilie va avea loc un
tur al universit\]ii, pe durata c\ ru ia
vor fi vizitate Centrul de Vi zua li za -
re Avansat\ – 3D [i biblioteca, vor
fi realizate consulta]ii demonstra-
tive `n clinicile de medicin\ vete -
ri nar\ [i vor fi predate lec]ii de pei -
sagistic\. 

Mar]i, miercuri [i joi, `ntre 2 – 4
aprilie, universitatea va fi vizitat\
doar de elevii claselor de liceu de
la Colegiul Na]ional „Emil Ra co -
vi]\”, Colegiul Economic Ad mi -
nis trativ Nr.1, Colegiul Agricol
[i de Industrie Alimentar\ „Va si -
le Adamachi” [i cei ai Colegiului
Na]ional „Costache Negruzzi”.
Pentru cele 30 de clase liceale este
preg\tit un program special de c\ tre
Departamentul pentru pre g\ ti rea
didactic\ al universit\]ii. „Stu den -
]ii, masteranzii, doctoranzii [i asis -
ten]ii de la cele 13 specializ\ri ale
institu]iei noastre `[i desf\[oar\ prac -
tica pedagogic\ `n clasele care vin
s\ ne viziteze, cu excep]ia celei de
la Colegiul «Costache Negruzzi»,
unica clas\ de acolo. Elevii profe-

sorilor mentori s`nt invita]i de uni-
versitate”, a declarat lect. dr. Car -
men-Olgu]a Brezuleanu, cadru
didactic al USAMV. A[adar, pe l`n -
g\ activit\]ile prev\zute `n zilele
de luni [i vineri, pentru a ce[ tia se vor
desf\[ura lec]ii demonstra tive, jo  curi
sportive libere, mese la canti n\ [i vi -
zualizarea ca me re lor din c\ minele
u niversit\]ii.

{i la Universitatea Tehnic\
„Gh. Asachi” din Ia[i (TUIA{I)
se organizeaz\, pe parcursul aces-
tei s\pt\m`ni, o serie de eveni me -
n te pentru elevi. Ace[tia vor putea
a sis ta la prelucr\ri 3D pentru mo -
dele de avioane [i ma[ini, la cre -
area unor prototipuri virtuale pentru
mo dele de `nc\l]\minte [i tricotaje
sau vor putea participa la „Ex pe ri -
men te surpriz\ `n domeniul con-
struc]iilor”. Unul dintre evenimen -
te va fi cel organizat de Fa cul ta tea
de Tex ti le-Piel\rie [i Ma na ge ment
In dus tri al unde vor avea loc vi -
neri, 5 aprilie, dou\ sesiuni de „Re -
ac]ii chimice spec taculoase”, `n La -
 boratorul 10 al Corpului CH. De
asemenea, cele 11 facult\]i ale uni-
versit\]ii `[i vor pre zenta laboratoa -
rele. Liceenii vor a vea prilejul s\ ̀ n -
t`lneasc\ re pre zen tan]i ai unor fir -
me colaboratoa re ale TUIA{I, pre-
cum [i ai ligilor stu den]e[ti.

S\pt\m`na 1 – 5 aprilie este de -
dicat\, conform programului „S\ [tii
mai multe, s\ fii mai bun” lan sat de
MEN, activit\]ilor extracurricula re
[i extra[colare.

Daniela VORTOLOMEI

„{coala altfel” deschide
por]ile universit\]ilor

� acestea au activit\]i
speciale pentru elevi Pe 4 aprilie, Liga Studen]ilor

de la Universitatea de {tiin]e A -
gricole [i Medicin\ Veterinar\
„Ion Ionescu de la Brad” (US -
AMV) din Ia[i organizeaz\ un
„Seminar de g\tit”. Concursul se a -
dreseaz\ studen]ilor de la USAMV
[i se va desf\[ura `ncep`nd cu ora
14.00. Acesta va avea loc `n C\ -
minele C1 [i C3 ale universit\]ii,
un de concuren]ii vor prepara m`n -
c\rurile. Degust\rile [i premierea
vor avea loc `ntr-un cort instalat `n
fa ]a c\minelor.

La concurs s-au `nscris 32 de
con curen]i, care vor forma 16 e -
chipe. Juriul va fi alc\tuit dintr-un
profesor, doi studen]i [i un sponsor.
Echipele au la dispozi]ie o or\ ju m\ -
tate pentru a g\ti, ei put`nd crea ori -
ce fel de preparat. ~n acest timp, ju -
riul va vorbi publicului prezent `n
cort despre efectul terapeutic al
con dimentelor `n m`ncare. 

„Dup\ discurs vom face con-
cursuri cu ̀ ntreb\ri despre gastro no -
mie, despre m`ncare, despre con di -
mente pentru publicul aflat `n cort,
iar cei care vor r\spunde vor primi
premii de la sponsori: condimen te,
tricouri etc. Dup\ acest concurs va
urma o degustare de vinuri alese din
crama universit\]ii. ~n jur de cinci
soiuri de vinuri vor fi puse pe me -
se: dou\ de vin alb, dou\ de vin
ro [u [i unul rose. Va urma o pre zen -
tare f\cut\ de c\tre sponsori (A lex
Condiments) despre budinci [i cre -

me, aceasta fiind urmat\ de pre -
zen tarea [i degustarea m`n c\ ru rilor
g\tite de buc\tarii concu ren]i. De -
gus tarea m`nc\rurilor g\tite de a -
ce[ tia se va face de c\tre cei din ju -
riu, dar [i publicul va avea o ca zia
de a le `ncerca”, a explicat R e mus
Gheorghi]\, organizator [i mem-
bru LSUSAMV.

~n urma juriz\rilor vor fi acor-
da te trei titluri concuren]ilor, „Stu -
dent Chef” , „Chef de Cuisine” [i
„Chef de Partie”.

„C`[tig\torii vor fi premia]i cu
electrocasnice: cuptoare, tig\i, mi -
xere care cu siguran]\ vor fi de a ju -
tor pentru studen]i. ~n jurul orei
18.00 «Seminarul de g\tit» se va
termina, dar nu [i distrac]ia, care
va continua tot `ntr-un ritm foarte
energic `ntr-un club din Ia[i, unde
concuren]ii `mpreun\ cu organiza -
torii [i cei prezen]i vor fi invita]i
la o petrecere ”, a mai ad\ugat Re -
mus Gheorghi]\.

„Seminarul de g\tit” este un
proiect al LSUSAMV care a avut
loc pentru prima dat\ anul trecut
`n Caminul C3, unde s-au  `ns cris
[apte studen]i care au preparat, fie -
care cu ajutorul unui coleg, mai
mul te feluri de mancare. Ideea a -
ces tui seminar a fost a studen]ilor
din „Clubul de Zootehnie” din
cadrul LSUSAMV.

Corina MAFTEI

La Agronomie se
g\te[te pentru premii

Oaspe]i nepofti]i
Una dintre colegele de re dac ]ie a fost

vizitat\ s\pt\m`na asta de o b\ tr`n\ care s-
a autoinvitat `n apartamentul ei [i a
`nceput s\ intre prin toate camerele. Un alt
co leg a p\]it acela[i lucru `n urm\ cu c`teva
s\pt\m`ni. Nu ur`m b\ tr` nii; poate cineva
care nu are u nul [i-ar dori s\ `nfieze o

b\tr`nic\. O [i `m pa chet\m dac\ vre]i...cu
n\ mol.

Ora[, caut plug de z\pad\
S\pt\m`na trecut\ iarna [i-a a r\tat din plin

col]ii, chiar dac\ e `n ce pu tul lunii aprilie.
De[i ma [inile au circu lat mai greu [i s-au
mai format am buteiaje, un drum tot a reu [it
s\ fie blocat de n\me]i. Dorohoiul, o ra [ul cu

un singur bloc turn, a fost rupt de lume pen-
tru c`teva zile c`nd Baba Dochia [i-a scutu-
rat cojoacele. Bi ne c\ troienele s-au topit,
totu[i, singure.

„M`na care nu spune o poveste...”
Duminic\, c`]iva cer[etori din fa]a Mi -

tropoliei se pl`ngeau c\ de[i au `nceput s\
vin\ tot mai mul]i oameni s\ se `nchine la

moa[te, primesc din ce `n ce mai pu]ini bani
drept poman\. Noi zicem c\ lucrul \sta
este perfect normal. Debitul tot mai mare
de persoane de la loca[ul de cult nu se
datoreaz\ sigur unei cre[teri economice  a -
p\ rute peste noapte. La cum merg lu cru -
rile `n ]ar\ ne a[tept\m s\ creasc\ fluxul
de persoane [i la cimitire care s\ treac\ de
poart\ cu picioarele `nainte. 

� `n urma concursului se vor acorda trei titluri de
„Chef” concuren]ilor 
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Despre cursa `n jurul cozii
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Dup\ c`teva motociclete Ka wa -
saki, z\resc o ma[in\ vi[inie, lu cioa -
s\, cu geamurile cobor`te c`t s\ ad -
miri bordul [i tapi]eria negr\. L`ng\
ma[ini, b\rba]i `n costume a[teapt\
cump\r\torii s\ le vorbeasc\ despre
goana cailor putere sau despre c`t de
repede se ̀ nv`rte acul pe vitezo me tru.

Printre modelele gri sidefat sau
alb mat, tot caut cu privirea pata vi -
[i nie. Aceea e aleasa, [tiu asta f\r\ ca
m\car consultantul de v`nz\ri s\ `n -
cea p\ a o b`rfi. ~i ascult pledoaria, in -
spect`nd fiecare centimetru p\trat din
caroserie [i ̀ ncep s\-mi imaginez ma -
[ina pe autostr\zile `ncinse sub soa -
rele vacan]ei de var\. Printr-o `n cer -
care subtil\ de a m\ readuce cu pi cio -
rul pe fr`n\, b\rbatul `n costum `m -
pr\[tie furtuna peste drumurile mele,
suger`ndu-mi un alt model. „Acesta
este cam mare, e mai greu de ma ne -
vrat. Uita]i, vi-l recomand pe acela,
este mult mai mic, e mai practic pen -
tru o domni[oar\”. {i e alb. Ajun gem,
totu[i, la un compromis, mul ]u min -
du-m\ cu un model nici prea alun-
git, nici prea bont. E negru [i dotat cu
pilot automat, iar la testul pentru si -
guran]a pasagerilor a trecut cu brio.

Pe [osea, ochesc viteza pe e cra -
nul mic, digital, pe care cifrele cresc
[i descresc odat\ cu jocul din peda -
le. „Interiorul e inspirat de la ma [i ni -
le de curse, `n care cabina e dubl\”,
`mi atrage consultantul de v`nz\ri a -
ten ]ia, plimb`ndu-[i m`inile pe bor-
dul rotunjit. M\ las\ s\ pi[c fr`na, at`t
c`t s\-mi vorbeasc\ despre cum, „da -
c\ vrem s\ facem slalom printre ja -
loane, ma[ina fr`neaz\ c`nd se si zea -
z\ c\ pedala nu este ap\sat\ `ndea-
juns”. {i mai merge [i de una singu -
r\, „la drum lung, atunci c`nd nu mai
vrem s\ st\m cu piciorul pe accele -
ra]ie [i ap\s\m butonul pentru ac -
tivarea pilotului automat”. La `n toar -
cerea din trei mi[c\ri, b\rbatul `n cos -
tum aproape c\-mi nimice[te pre fe -
rata vi[inie, p`r`nd-o c\ s-ar cam fi
f`st`cit pe banda `ngust\. 

~ns\ a `nt`lnit [i [oferi pentru ca -
re `ntoarcerea vehiculului la 180 de
grade nu ]ine cont de borduri. „Am [i
dat c`]iva clien]i jos din ma[in\ pen -
tru c\ `n intersec]ii nu ]ineau cont
da c\ trebuie s\ dea prioritate de[i pe
carnetul lor erau trecu]i ceva ani de
condus”. P\cat, a[a n-au mai aflat c\
vehiculul le poate ghici melodiile
pre ferate din telefon prin bluetooth,
sau c\, `n dreapta bordului `[i pot as -
cunde iPodul sau USB-ul cu mu zi c\.
Ce-i drept, nu-i displac ma[inii nici
CD-urile, „dar cine mai ascult\ as t\zi
CD-uri la volan?”. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Afl`nd c\ la Expo Ca -
sa Auto din Carre -

four Era se dau limuzine
[i bo lizi pentru test drive,
nu am rezistat tenta]iei [i
am dat [i noi o fug\ s\
le `n cin gem ro]ile, pentru
ca la sf`r[itul zilei s\ cal-
cul\m c`]i ani ar trebui s\
r\ m` nem studen]i pentru
a le [i cump\ra.

Cu inima c`t un purice m\ `ndrept
spre Carrefour Era. Nu am mai condus
de mult [i nu m\ simt preg\tit pentru un
test drive. ~n liceu m\ l\udam c\ „am
s`nge de [ofer” atunci c`nd reu[isem s\
iau permisul din prima `ncercare, `ns\
acum m`inile `mi transpir\ de emo]ie [i
parc\ `ncerc s\ am`n momentul `n care
m\ voi urca la volan.

Claudiu, prietenul `mpreun\ cu care
f\cusem [coala de [oferi, m\ `ndeamn\
s\ merg spre m\su]a unde te po]i
`nscrie la un test drive, dar brusc toate
dot\rile ma[inilor expuse devin din ce
`n ce mai interesante. 

„Cite[ti dup\ ce conduci un jeep din
asta”, m\ trage cu for]a Claudiu c`nd
vede c\ `ncep de acum s\ silabisesc cu -
vintele, doar-doar timpul se va scurge
mai greu. Tresar `ns\ c`nd v\d pre]ul de
pe ma[ina lucioas\ [i fac un calcul cam
c`te burse ar trebui s\ str`ng ca s\ achit
o bar\ din fa]\ a ma[inii. Nu de alta, dar
la c`t de pr\fuit ̀ mi e permisul ̀ ntotdea -
una exist\ riscul s\ fac cuno[tin]\ cu
vreun st`lp. Str`mb din nas c`nd v\d ma -
[ina de teren pe care acesta o ochise [i-i
spun c\ s`nt patriot [i conduc deci doar
ma[ini rom=ne[ti. Nu are ce face [i m\
urmeaz\ spre standul `n care `n centrul
aten]iei este Dacia. 

Domnul Vasile, un b\rbat m\ run ]el,
`mbr\cat aproape dup\ moda lui Nis to -
rescu, cu c\ma[\ `n dungi aco pe rit\ cu
vesta punctat\ de zeci de bu zu nare, se

plimb\ printre ma[ini. Z`m be[ te [tren -
g\re[te c`nd `l `ntreb dac\ pot conduce
o ma[in\ [i `ncepe s\ r`d\ c`nd aude c\
nu am mai condus de mai bine de un
an. „Bine, dar nu p\r\sim parca rea
Carrefour-ului. Aici e mai liber si cred
c\ totu[i `]i po]i face o idee despre ma -
[i n\ [i dup\ c`teva ture”, spune b\r ba tul
vizibil amuzat.

S`nge de [ofer
Dup\ ce semnez cu o u[oar\ ezi ta -

re c\ m\ oblig s\ pl\tesc orice pagub\
a ma[inii ne `ndrept\m spre bolid. Nea
Vasile `ncepe s\ ne `n[ire noile dot\ri
ale Loganului, cu ce difer\ de cel vechi
[i avantajele unei ma[ini rom=ne[ti, dar
Claudiu tot nu pare convins. Jeep-ul pe
care pusese el ochii `i p\rea mai atr\ g\ -
tor.

Brusc m\ trezesc la volanul ma [i -
nii, reiau `n minte ordinea pedalelor [i

ce trebuie s\ fac `nainte s\ pornesc, `n -
ghit apoi `n sec [i `ntorc cheia `n con-
tact. Motorul ̀ ncepe s\ toarc\ lin [i abia
simt trepidatul acestuia. Ap\s apoi pe -
dala de accelera]ie [i cu un u[or zg`l]`it
reu[esc s\ plec totu[i de pe loc. Pe ban -
cheta din spate Claudiu face ochii ca
ce pele la primul viraj. Intrasem cu vi te -
z\ [i aproape uitasem s\ fr`nez. Nea
Vasile avea deja m`na pe fr`na de m`n\
pe care [i-o retrage `ns\ imediat. „In -
stru ctorului t\u `i cam pl\ceau sen za -
]iile tari”, r`de acesta dup\ ce vede c\
al doilea viraj `l iau la fel. Dup\ `nc\ o
tur\ de parcare m\ opresc `ns\. „Mi-am
cam f\cut o idee despre ma[in\ [i dac\
e ceva o s\ m\ `ntorc s\ o cump\r”, ter-
min eu cu convingere, c\ p`n\ [i Cla -
ud iu m\ `ntreab\ apoi dac\ chiar am
de g`nd s\-mi iau ma[in\.

Andrei MIHAI

~mi arunc cu grij\ privirea peste
bor dul de la Logan, sper`nd c\ nimeni
nu a auzit zgomotul claxonului peste
care am sc\pat un cot atunci c`nd am `n -
cercat s\-mi pun centura, [i agil ca un
motan m\ dau jos din ma[in\ `n c\ u -
tarea unui model mai serios. De la in -
trarea din dreapta de la Carrefour Era
mai lipse[te o minge de fotbal pentru a
fi un adev\rat paradis al b\rba]ilor. E
plin cu ma[ini noi [i str\lucitoare, pe
l`ng\ care roiesc ca ni[te mascote fete
z`m bitoare, `mbr\cate `n rochii de va -
r\, colorate viu. Printre acestea, se mai
pierde [i c`te-un stand minuscul cu
smartphone-uri [i tablete, `ns\ nimeni
nu prea pare a fi interesat de ele.

Cu g`ndul la panter\
Pe o fundi]\ a[ezat\ precum o an -

ten\ pe tavanul unui Volvo citesc „Cea
mai sigur\ ma[in\ din toate timpurile”,
iar eu `mi `ndrept pa[ii c\tre aceasta.
Nu apuc `ns\ s\ ajung `n preajma ei c\
picioarele-mi `nghea]\, [i simt cum un
curent m\ traverseaz\ prin fiecare de -
get de la m`ini. Ascuns\ `ntre ni[te co -
lo[i de teren, Jaguarul XKR seam\n\
cu toate ma[inile pe care le visam `n
copil\rie. O adev\rat\ panter\ `m br\ ca -
t\ pe ici-colo `n carbon, gata s\-[i scoa -
t\ ghearele la fiecare mi[care gre[it\ pe
care o faci. De la zero la suta de kilo-
metri ajunge `n mai pu]in de cinci se -
cunde, iar sub capot\, 550 de cai dorm
lini[ti]i, a[tept`nd s\ mu[te din asfaltul
rece. Nu mai stau mult pe g`nduri [i i -

me diat o apuc zdrav\n de portier\, `ns\
ceva nu-i `n regul\, pentru c\ u[a nu
vrea s\ se deschid\. Mai trag o dat\, dar
`n zadar. Pantera nu vrea s\ fie deran-
jat\, dup\ cum `mi atrag aten]ia [i doi
fotografi „Frate, au `ncuiat toate ma [i -
nile mi[to”.

Dezam\git, urc `ntr-un Land Ro -
ver de la bordul c\ruia pot urm\ri cu
u [urin]\ toat\ sala. {i dup\ ce testez c\
volanul se `nv`rte cum trebuie, `ncep
s\ ap\s pe butoanele meniului, `n cer -
c`nd s\-l fac s\ porneasc\, dar renun]
dup\ ce un b\rbat `mbr\cat la costum
se pune `n fa]a ma[inii [i-mi tr`nte[te o
privire t\ioas\. Ap\s butonul pentru por -
nirea motorului [i izbesc piciorul pe
accelera]ie, `ns\ moroc\nosul are no -
roc pentru c\ nu am cheia de contact.
De cealalt\ parte a s\lii z\resc un alt
pretendent bun pentru a-mi servi drept
prima ma[in\. Un Chevrolet Cruze vi  -
[iniu, deasupra c\ruia scrie pe o alt\
fundi]\ c\ este c`[tig\toarea raliului
WTTC (n.r.: World Touring Car Cham -
pionship). Din nou, urc curajos la bord
[i m\ afund `n meniu, c`nd un cap intr\
prin geamul de la portier\. „Fain\ ma -
[ina, nu-i a[a?” m\ ia pe nepreg\tite un
consultant entuziast. „Are tot ceea ce
caut, `ns\ am pus ochii pe altceva”.
Revoltat, t`n\rul `ncepe s\-mi po ves -
teasc\ despre dot\rile „ma[inilor me le”
`n timp ce eu m\ prefac convins [i cad
pe g`nduri. N-o fi Chevroletul agil ca
o panter\, `ns\ cu siguran]\ e elegant
ca o pisic\.

Iulian B~RZOI

Nu [tiu dac\ de vin\ au fost ro]ile
gigantice, care printre ceilal]i titani
me talici p\rea ca un grizzly `ntr-un
]arc cu ur[i panda, dar de cum l-am v\ -
zut, am [tiu c\ acel Volvo V40 era
ma [ina pe care voiam s\ o duc la o
plim bare prin parcarea centrului co -
mercial. Aproape zece minute m-am
`n          v`rtit `n jurul ei, d`ndu-i t`rcoale mai
ceva ca un vultur `nfometat `ntr-un
de[ert arid, dar un alt animal a reu[it
s\ m\ alunge din iluziile mele. Era ̀ m -
br\cat cu un costum gri, o cravat\ la
fel de monoton\ `n jurul g`tului, iar
p\rul lui nu cred c\ putea s\ fie mai
aranjat nici dac\ [i-ar fi turnat un
bidon de gel. „Bun\ ziua, s`nte]i in te -
resat de aceast\ ma[in\?”, m\ `ntreab\
pe un glas prietenos dar [i serios `n a -
cela[i timp Alexandru Ursu, consul -
tant la t`rgul de autoturisme. 

Nici nu apuc bine s\-i spun ce a -
nu me caut, c\ `mi [i recit\ un discurs
care se pare c\ l-a preg\tit dinainte,
ori l-a repetat de at`tea ori zilele aces -
tea `nc`t a devenit un fel de tic sau un
al doilea „Tat\l nostru”. „Vre]i deja un
test-drive? Desigur, nu cred c\ este
vreo problem\ s\ facem asta, doar c\
s`nte]i prima persoan\ care dore[te s\
`ncerce ma[ina at`t de repede”. Se
vede o oarecare dezam\gire pe fa]a lui

c\ nu a reu[it s\-mi explice `nc\ ce
fun c ]ii are fiecare buton de la tasta tu -
ra ca de telefon a computerului de bord.

Odat\ ajun[i la volanul automo-
bilului, `ncepe s\-mi explice calm [i
`ncet despre cum ar trebui s\ `nv`rt
cheia de la volan, „nici prea tare [i
pu ]in mai lent, trebuie s-o la[i s\-[i
fac\ jocul”. Dup\, Alex `ncepe s\-mi
pun\ c`teva `ntreb\ri de rutin\, de
c`nd n-am mai condus, dac\ am mai
avut incidente anterioare sau ce fel
de muzic\ ascult la volan. „Scuze, nu
trebuie s\ m\ prive[ti at`t de ur`t, noi
punem aceste `ntreb\ri fiec\rei persoa -
ne care `ncearc\ una din ma[ini. Ieri
de exemplu, am avut un domn care nu
mai condusese pe benzin\, era obi[ nu-
it doar cu diesel (n.r. mo to ri n\). P`n\ a
pornit-o de pe loc [i a ie[it din par-
care ca s\ fac\ numai un tur, oprise
motorul cred c\ aproape de trei ori.”
~ncep s\-i `n]eleg fricile [i recunosc
c\ din cauza asta am ales Volvo-ul,
`ns\ Alex `mi spune s\ ]in ochii pe
drum [i cu o mi[care zv`cnit\ de cap,
`i urmez `ndemnul.

Dup\ `nc\ vreo dou\ ture pe
mini-pista din fa]a hypermarket-ului
totul pare s\ mearg\ bine [i `ncep [i
eu s\ m\ `nv\] mai bine cu volanul
care ̀ nainte mi se p\rea un capac de ti -
gaie cu o problem\ de `nc\p\]`nare.
Doar pe la jum\tatea celei de-a treia
ture, o oprire brusc\ `l face pe Alex
s\ ̀ njure pentru prima dat\. „Parc\ am
fi pe strad\, uite c`]i trec domnule pe
zebr\”.

Paul ANDRICI

� `ncepe s\ r`d\ c`nd aude c\ nu am mai condus de
mai bine de un an � aceea e aleasa, [tiu asta f\r\ ca
m\car consultantul de v`nz\ri s\ `n cea p\ a o b`rfi

� pentru unii, `ntorcerea
la 180 de grade nu ]ine
cont de borduri

Cu pedale
automate

La volan, cu ochii c`t cepele
� `i spun c\ s`nt patriot [i
conduc doar ma[ini
române[ti

� nu apuc bine s\-i spun
ce  caut, c\ `mi [i recit\
un discurs care se pare
c\ l-a preg\tit dinainte

Dot\rile fac diferen]a

� izbesc piciorul pe accelera]ie, `ns\ moroc\nosul are
no roc pentru c\ nu am cheia de contact

~ntrecere la v`natul cailor putere

~n c\utarea 
unei feline

Pantera st\ la p`nd\

Cu ursul la plimbare
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~n Ia[i student, `n Africa vicepre[edinte

Filialele re]elei AIESEC, fie lo ca -
le sau interna]ionale, s`nt coordonate de
c`te o echip\ ai c\rei membri `[i schim   -
b\ statutul de la an la an. S\p t\ m`na
aceasta, noii vicepre[edin]i [i pre  [e din -
tele organiza]iei din Ia[i s`nt pu[i `n
func ]ie, dup\ ce au fost instrui]i de cei ca  -
re le-au predat [tafeta. Res pec t`nd prin   -
cipiul schimbului intercultural dup\
ca  re asocia]ia se ghideaz\, candida]ii
 pen tru posturile de conducere pot apli-
ca `n oricare din cele 113 ]\ri partenere
AIESEC. „Fiind o organiza]ie interna -
]ional\, exist\ aceast\ fle xibilitate prin
care tu po]i s\ aplici s\ faci parte din
echipe de conducere din alte state sau
al te ora[e din ]ar\. De exemplu, `n U -
gan da s-a deschis postul de vice pre -
[edinte, po]i s\ aplici acolo in diferent
de unde e[ti”, a explicat Pa u la Clapon,
fost vicepre[edinte pe co mu nicare
AIESEC.

~n Ia[i, structura de conducere
este alc\tuit\ dintr-un pre[edinte [i opt

vicepre[edin]i responsabili cu activi-
tatea departamentelor de comunicare,
de implementare a proiectelor organi-
za]iei, finan]e, schimburi de tineri pen-
tru stagiile de practic\, resurse umane
[i un reprezentant alumni. La nivel na -
]ional, al\turi de pre[edinte exist\ un
vi cepre[edinte care coordoneaz\ activ-
itatea filialelor locale [i al]i patru care
gestioneaz\ schimburile de tineri `n -
scri[i `n cele dou\ tipuri de internshi -
puri, divizate `n func]ie de cei care vin
din celelalte ]\ri partenere AIESEC `n
Rom=nia [i cei care pleac\ din ]ar\. 

~n structura de conducere intern a -
]ional\ este desemnat\ o echip\ de a pro -

ximativ 20 de membri, subordona]i unui
pre[edinte. S`nt delega]i vi ce pre [e din]i
pentru finan]e, pentru comunica re at`t
`n r`ndul studen]ilor, c`t [i la nivelul com-
paniilor care lanseaz\ ofe r  tele de re cru -
tare, pentru internshipuri [i pentru par -
tea tehnic\. Elementul co mun al ierar -
hiei de conducere local\, na ]ional\ [i glo -
bal\ este organizarea a nual\ de alegeri
pentru noi reprezentan]i.

Voluntar pe motociclet\
Pentru `nscrierea la stagii de prac-

tic\, tinerii pot alege `ntre dou\ pro-
grame: unul social, bazat pe volunta riat
[i altul profesional, realizat `n par te ne -
riat cu companii din domeniul econo -
mic, IT sau antreprenorial, `ns\ pentru
participare s`nt impuse taxe care ajung
de la 90 de euro p`n\ la 290, `n Ia[i. „~n
Irlanda, de exemplu, taxa pen tru un in -
tern ship profesional este de a proape
1000 de euro, iar `n Coreea de Sud e de

700 de euro. ~n India, pentru internshi -
puri neprofesionale nu se pl\te[te ni -
mic. Depinde de la ]ar\ la ]ar\ [i de la
ora[ la ora[. Chiar [i ̀ n Ro m= nia s`nt di -
feren]e”, a specificat  {te fan S=rbu, fost
pre[edinte AIESEC Ia[i.

Din 2009, aproape 20% din tinerii
rom=ni care au urmat stagii de practic\
au ales s\ ̀ [i continue activitatea ̀ n str\-
in\tate, fie pentru c\ au ob]inut con tracte
de angajare, fie c\ s-au `nscris pentru
un alt internship `ntr-o ]ar\ di fe rit\.
Dac\ pentru cele profesionale, majori-
tatea cererilor s`nt pentru state eu ro -
pene, precum Polonia, Cehia sau }\rile
Nordice, cele mai c\utate dintre intern-

shipurile sociale s`nt c\tre A sia. „IT-ul
e un c`mp foarte mare, `n Nor vegia, de
exemplu, s`nt c\uta]i foarte mul]i pro-
gramatori, `n schimb, alte ]\ri se axeaz\
mai mult pe inginerie. ~n Ia[i, pe do -
meniul IT se iau cele mai mul te oferte,
`ns\ nu pe partea de in ginerie, pentru
c\ oamenii, de[i a vem facult\]i de in -
ginerie, nu au experien]a necesar\ s\ lu -
creze la nivelul care este cerut”, a afir-
mat {tefan S=r bu. ~n unele ]\ri s`nt ac -
ceptate [i persoane care nu au experien -
]\ `n domeniul pentru care au aplicat, `n
Ger ma nia, `n schimb, firmele angaja-
toare cer din partea tinerilor un nivel
avansat de `n]elegere [i vorbire a lim-
bii [i o pre g\ tire de cel pu]in [ase luni.

Sonia Len]er, student\ `n anul al
doi lea la Copenhagen Business School
[i membr\ AIESEC Danemarca, a ple  -
cat pentru dou\ luni, `n 2012, `n Viet -
nam, aplic`nd pentru un stagiu de prac  -
tic\ de voluntariat. „Scopul intern  shi pu -
lui a fost s\ predau engleza unui grup de
60 de copii din clasele primare [i gim-
naziale. Am vrut s\ descop\r Asia [i a -
ces ta a fost un prilej bun. Am tr\it `ntr-o
cas\ plin\ de g`ndaci [i [o p`r le, `ncon-
jurat\ de ]`n]ari transmi]\tori de boli le -
tale, `ntr-un ora[ f\r\ ap\ potabil\ la 40
de grade [i am ̀ n v\ ]at s\ conduc [i o mo -
tociclet\, singurul mijloc de transport,
`ns\ am descoperit c\ Vietnam nu e lu -
mea a treia, cum se spune”, a men ]io -
nat Sonia Len]er. 

~ntr-o prim\ faz\ de selec]ie a can-
dida]ilor, comisiile locale ale asocia]iei
aprob\ cererile de `nscriere, `ns\ com-
paniile care recruteaz\ tinerii s`nt cele
care au ultimul cuv`nt. „Firma face o tri -
ere pe baz\ de CV [i apoi ur mea z\ un
in terviu cu candidatul pe Skype. Dar au
fost [i cazuri `n care can dida]ii au fost
chema]i de c\tre re pre zen tan]ii com-
paniilor care re cru tea z\. Unei fete din
Ia[i, spre exemplu, i-a fost pl\tit drumul
p`n\ `n Nor ve gia pentru interviu, a fost
adus\ `napoi `n ]a r\ [i chemat\ din nou
acolo”, a ad\ u gat {tefan S=rbu. 

Mihai Ple[ca, student `n anul al
III-lea la Facultatea de Litere a Uni -
ver sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din
Ia[i, a plecat `n 2011 `n India, `nscriin -
du-se pentru un internship profesional
pe domeniul educa]iei. „Am predat en -
glez\ într-o companie care preg\tea per-
soane pentru teste de limb\ precum
IELTS, Cambridge [i avut ocazia s\ pre  -
g\ tesc timp de aproximativ 10 s\p t\ m`ni
60 de persoane cu v`rste cu prin se între
18 [i 42 de ani. Au fost foarte mul te mo  -
mente frumoase pentru c\ in dienii din
Ahmedabad, ora[ul în care am fost eu,
spuneau  c\ «Our guest is our God» [i
chiar res pec tau asta. Fiecare zi aducea
altceva, fie c\ vorbim de elefan ]ii, c\ mi -
lele, va cile [i maimu]ele de pe str\zi,
de ne bu nia din trafic sau de m`n c\ rurile
indiene”, a specificat Mihai Ple[ca. 

Un click pe harta lumii
Odat\ cu depunerea aplica]iilor, ti -

nerii s`nt `nscri[i pe o platform\ on line,
care func]ioneaz\ ca o baz\ de date.
S`nt gestionate at`t ofertele din par tea
companiilor, c`t [i activit\]ile fie c\rei
filiale a organiza]iei, din toate col  ]u ri le
lumii. Taxele impuse pentru fie care in -
ternship asigur\ [i `nscrierea candida ]i -
lor pe platform\. „~n momentul aplic\rii
se pl\te[te o jum\tate din tax\, iar dup\
ce s`nt siguri c\ vor ple ca acolo pl\tesc

[i a doua tran[\. Dac\ nu pleac\, prima
jum\tate nu o pri mesc ̀ napoi. Fiind o or -
ganiza]ie non-gu ver namental\, ta xele de
pe internshi puri ne ajut\ s\ acoperim
cheltuie li le prin care ne sus]inem ac -
tivitatea. Este [i taxa de acces la plat-
form\, al c\ rei cost de `ntre]inere este
undeva la 600.000 de euro pe an, la ni -
vel interna ]ional”, a men]ionat {tefan
S=rbu. De asemenea, cea mai mare par -
te din fon durile organiza]iei la nivel lo -
cal es te ob]inut\ prin parteneriate cu
com pa nii ie[ene, precum BRD, Edurom
sau ABplus. 

Recrutarea membrilor are loc la `n  -
ceputul fiec\rei toamne, „instruirea” lor
realiz`ndu-se prin conferin]e locale [i
na]ionale, iar la momentul actual, din
AIESEC Ia[i fac parte 77 membri. „U  -
na dintre cele mai interesante confe rin -
]e interna]ionale este National Leader -
ship Development, ̀ n Ger ma ni a. Lo cu -
ie[ti pentru zece zile ̀ n mun]i, n-ai acces
la Internet sau telefon, [i participi la `n -
t`lniri moderate de oa meni de la com-

panii care te preg\tesc pe partea de dez -
voltare personal\”, a ex plicat {tefan S=r -
bu. Dup\ mai multe astfel de activit\]i,
noii membri `[i pot alc\tui o echip\ [i
pot ini]ia di fe  rite proiecte. Anul aces-
ta, spre e xem  plu, a fost organizat\ prima
edi]ie a T`rgului de Internshipuri In  -
ter  na ]io nale, g`ndit pentru studen]ii `n
ani terminali. „Grow”, pe de alt\ parte,
este un proiect care vizeaz\ elevii de li -
ceu, [i care a fost lansat  ̀ n 2010, sub for  -
ma unor traininguri `n limba en gle z\.
Ca [i `n cazul select\rii candida]ilor pen -
tru internshipuri, [i membrii care pro -
pun proiecte s`nt nevoi]i s\ pri measc\
avizul echipei de conducere, `n urma
unui interviu [i a prezent\rii u nei stra -
tegii. De aceast\ dat\, `ns\, mun ca de
con vingere se d\ pe teren propriu. 

C\t\lina DOBROVICEANU
Iuliana LEONTI

Asocia]ia care-]i g\se[te
un loc pe harta lumii

De mai bine de 60 de ani, tineri de pe toate conti-
nentele au trecut frontierele marcate cu emblema

AIESEC, cea a Association Internationale des Étudiants
en Sciences Économiques et Commerciales. Ast\zi,
majoritatea aleg s\-[i caute locuri de munc\ `n
str\in\tate, unde pentru c`teva s\pt\m`ni `[i duc uceni-
cia. O parte nici nu se mai `ntorc `n ]ar\, ci bifeaz\ pe
harta lumii un nou loc `n care s\-[i b\t\toreasc\ mese-
ria. Din Brazilia, p`n\ `n Australia. 

Comunitatea AIESEC Alumni Ia[i a fost distins\ `n 2011 pentru
implicarea `n activit\]ile organiza]iei la nivel mondial 

Reprezentan]ii filialei locale particip\ an de an la  festivalurile 
studen]e[ti, precum FEstudIS

� din AIESEC Ia[i fac parte 77 membri � pentru `nscrierea la stagii de practic\, ti ne-
rii pot alege dintre dou\ programe: unul social, bazat pe voluntariat [i altul profe sio-
nal, realizat `n par te ne riat cu companii din domeniul econo mic, IT sau antreprenorial

� 1948 – 89 de studen]i din
[apte ]\ri europene (Belgia, Da ne -
mar ca, Finlanda, Fran]a, Olanda,
Norvegia [i Suedia) s-au `nt`lnit la
primul Congres Interna]ional AIE -
SEC `n Stockholm. Momentul fon -
d\ rii asocia]iei a fost marcat [i de
rea lizarea unei constitu]ii;

� 1958 – re]eaua se extinde [i `n
Africa [i America de Sud;

� 1963 – are loc primul Con -
gres Interna]ional desf\[urat `n a fa -
ra Europei, [i anume `n SUA. Re -
pre zentan]ii AIESEC s-au `nt`lnit cu
pre[edintele John F. Kennedy;

� 1970 – este ]inut un Congres
Interna]ional `n Asia, la Tokyo;

� 1989 – s-au `nregistrat 7029
de sta gii de practic\ interna]ionale,
cel mai mare num\r de internshipuri
p`n\ atunci;

� 2007 – re]eaua AIESEC este
r\s p`ndit\ `n peste 100 de ]\ri [i
regiuni; 

� 2008 – la Londra s-au
s\rb\torit, `n mod oficial, 60 de ani
de la `nfiin]area asocia]iei;

O istorie de 60 de ani, 100
de ]\ri [i 86.000 de membri

La Youth Leadership Forum
s`nt `ncurajate invi]iativele  
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Cum am urcat `n Turnul Babel

M-a oprit un om cu-n ziar `n m` n\
pe strad\ [i mi-a spus c\ „e de pl`ns”. A
`nceput s\-mi povesteasc\ de Va le riu
Gafencu [i „Sfin]ii `nchisorilor”, de
„~n gerul digital”, despre cum nimeni
nu vede realitatea dur\ care ne roade
m\ runtaiele sau, dac\ o vede cineva,
ni meni n-o spune. „Nimic `n paginile
astea, nimic!” C`t de u[or ar fi s\-l faci
pe omul \sta dement, s\ te speli pe m`i -
ni [i pe con[tiin]\, s\-i spui `n g`nd
„con spira]ionist bolnav” ̀ n timp ce dai
din cap aprobator l`ng\ el. 

Pe haina lui curat\, pe chipul lui ̀ n -
cre]it doar pu]in, de g`nduri [i nu de vre -
muri, pe strig\tul ab]inut care-i sp\r gea
pieptul, pe toate st\tea scris\ nesigu-
ran]a din pasul fiec\ruia dintre noi. Zia -
rul nu-l nemul]umea prin ceea ce ti tra
ci prin ceea ce nu spunea, prin ceea ce

nu spune niciodat\. Nici el, nici eu, ni -
meni de pe strada aia nu [tia [i nu [tie
nici acum ce lucruri nu se spun. S`n tem
bolnavi to]i de-o continu\ minciun\
prin omisiune. {tim adev\rurile altora
[i nici cei care le spun nu prea cred `n
ele. Te-ntrebi, atunci, pentru cine se fa -
ce pres\ `n ]ara asta.

Spre cine vorbesc numele astea din
ziare, grimasele „obiective” de pe e -
cra nul televizorului, vocile [i respira ]i -
i le din microfonul radioului, pentru ci -
ne predic\? Poate vorbesc unele cu al -
tele pe limba tipografiei [i-a undelor,
dar cei care le taie `n [apte cu o chii [i
urechile n-au `nv\]at fiecare dia lect `n -
c\. Oamenii nu [tiu s\ descifreze toa te
neamurile de realit\]i pictate `n fu ga pe
care le serve[te presa [i nici presa n-are
timp s\ `ncerce s\ nu le mai crip te ze.

Dureaz\ mai mult s\ spui a de v\ruri cu
dare de m`n\, s\ le pui cap la cap, s\ ̀ ]i
justifici mai ̀ nt`i ]ie lu cru ri le [i-apoi s\
le spui cu voce tare, pe lim ba lor. Pe
lim ba celor care caut\ s\ [tie ce se `n -
t`mpl\ cu ei. Poate chiar pe limba ce -
lor care nu mai caut\ de mult lumea `n
ceea ce spui tu. Poate chiar pen tru ti -
ne.

Anca TOMA

~ntotdeauna m-au interesat de tec -
toarele de minciuni. O combina]ie de
dispozitive medicale folosite s\-]i m\ -
soare schimb\rile petrecute `n corp,
pen tru ca `n final s\ po]i spune dac\
Mitic\ ]i-a furat sau nu sacul de car -
tofi din c\ru]\. Testul dureaz\ `ntre o o -
r\ jum\tate [i trei, timp `n care po li gra -
ful caut\ schimb\ri asupra ritmului car -
diac, presiunii s`ngelui, a respira]iei
[i a activit\]ii electro-dermale (tran-
spira]ia `n cazul degetelor). Cic\ e pre -
cis `n 98% din cazuri, `ns\ `ntotdeau-
na mi-am imaginat c\ eu sigur a[ pu -
tea fi acea excep]ie de 2%.

Dar dac\ acel test s-ar face doar
asupra noastr\, sigur am putea da a pa -
ratul peste cap. {i nu doar pentru c\ `n
Rom=nia se minte at`t de bine `nc`t
ai putea ajunge s\ crezi c\ P\m=ntul
este plat, ci pentru c\ ne place s\ ne
am\gim singuri. Ne zicem las\ c\ m`i -
ne o s\ fie mai bine. Sigur vom c`[ ti -
ga la loto [i vom m`nca cozonac ̀ n loc

de p`ine uscat\, sau cum la televizor
spe  ciali[tii tot spun c\ nu-i bu n\ car nea,
iar laptele e infestat cu nu [tiu ce to   xi -
n\, tot parc\ [aorma e mai sigur\. {i de
ce nu i-am crede? Avem mai mul te te le -
viziuni de [tiri dec`t au america nii [i
britanicii la un loc. Deci tot a t` tea sur -
se din care putem alege ce a de v\r vrem.
Chiar s`nt curios dac\ s-ar fa ce testul
la poligraf unor reporteri de la An te -
na 3 sau Realitatea. Ei chiar cred `n
petele de cerneal\ pe care ni le fac zil-
nic pe carnetele de aleg\tor? Sau au
mers at`t de departe `n a face com  pro -
misuri ̀ nc`t au ajuns mai sp\ la]i pe cre -
ier dec`t cei care `i pri vesc? A tunci ar
fi chiar trist. ~ns\ gripa pe care au l\ -
sat-o asupra meseriei nu va putea fi
vin decat\ nici cu pastile [i nici cu ru g\  -
ciuni. Va mai trece mult\ vre me p`n\ ce
pove[tile din facultate vor re de  veni re -
alitate, cu jurnali[ti v\zu]i ca ni[ te fra]i
mai mari [i nu ca o sor\ vi tre g\.

Iulian B~RZOI

~l ]inea ascuns `ntr-o cutie `n cu ia -
t\ cu lac\t. A[a l-a primit de la p\ rin ]ii
lui c`nd era copil [i a[a l-a p\strat p` -
n\ acum. Nu vorbea nim\nui despre
asta, [tia c\ vor vrea to]i s\-l vad\,
s\-l fr`ng\ `ntre degetele lor bu tu c\ -
no ase [i s\-l fac\ disp\rut. Erau in vi di -
o[i. Poate n-au ]inut niciodat\ la ce -
va a t`t de sf`nt sau dac\ li s-a ivit `n fa -
]a o chilor, nici n-au [tiut s\-l re cu -
noas c\. Au v\zut prea multe copii ca
s\ ̀ [i dea seama care era cea adev\rat\.
Poa te nici nu o voiau pe cea real\, ci
se mul ]umeau cu ce erau am\gi]i. 

G\sise [i o ascunz\toare pentru cu -
tia mic\ din lemn, pictat\ cu semne
c`n dva aurii ca ni[te hieroglife m\ run -
te. N-ar fi ghicit-o nimeni `n podul
bur  du[it cu vechituri, `ns\ tres\rea ca
un paranoic ori de c`te ori auzea vreo
pisic\ mi[un`nd, noaptea, crez`nd c\
secretul i-a fost aflat. Nu avea prie teni
buni, doar prieteni. Nu le-ar fi spus
ni cic`nd despre mo[tenirea pe care i-au
l\sat-o p\rin]ii, a fost `nv\]at c\ `n cre -
derea e un dar pe care `l p\strezi pen -
 tru tine, prea scump s\ `l `m p\r t\ [e[ti

cu ceilal]i, dar prea des g\sit\ la m ̀ -
na a doua. 

***
~n fiecare var\, `n ora[ul s\u se or -

ganizeaz\ un t`rg de vechituri. Ra re -
ori cump\r\ c`te ceva, dar `i place, `n
schimb, s\ se plimbe printre tarabe [i
s\ `i aud\ pe comercian]i cum `i con -
ving pe clien]i s\ cumpere fie o bro [\
purtat\ `ntre cele dou\ r\zboaie, fie
vreun gramofon din saloanele boieri -
lor. Acolo, la masa unui b\tr`n, a z\ -
rit-o. Cutia din lemn cu hieroglife au -
rite, ca cea pe care o ]ine ascuns\ `n -
tr-un sertar scorojit. Nu [tie ce s\ mai
cread\, `n care dintre ele st\ a de v\ rul?

C\t\lina DOBROVICEANU

Lacrimi pe um\rul nim\nui
� poate c\ jurnali[tii vorbesc unii cu al]ii pe limba
tipografiei [i-a undelor

Trece]i la poligraf!
Ho]ii de vechituri 

Universul s-a sup\rat pe noi a se -
menea unui copil alintat, r\mas f\ r\
juc\ria preferat\. ~ns\ nu s-a dus sin -
gur ̀ ntr-un col] [i nici nu a ̀ nceput s\
pl`ng\. Dar s-a `ncruntat `ntr-at`t de
tare `nc`t a trimis fulgere [i sc`ntei
spre noi, iar cei care au fost atin[i nu
s-au mai reg\sit. Copiii care constru -
iau castele de nisip acum s-au `n -
drep tat c\tre d\r`marea cl\dirilor ca -
re ating norii, femeile au devenit un
fel de b\rba]i, cu mai pu]in\ grij\ fa -
]\ de orice. 

Astfel, `n loc de scutece, schim -
b\m c\m\[i ude dup\ nop]i agitate
`n care nu dormim, ci mo]\im un
fel de somn din care uit\m s\ ne mai
trezim. {i cu ochi `nce]o[a]i ur c\m
`n primul tren care duce spre servi-
ciu, calcul`nd `n grab\ pa[ii pe care
`nc\ nu i-am ridicat din p\m`nt. {i
to]i `ncep cu „s\...”, „o s\...”, „vrem
s\...”.

De fric\ s\ nu gre[im ceva, ri di -
c\m pre[ul [i arunc\m tot gunoiul a -

colo, sper`nd c\ nu s-a n\scut ni meni
care s\ aib\ curajul s\ `l caute. Da,
nu s-a ivit ̀ nc\ nimeni care s\ fie dor -
nic de o cur\]enie general\, aseme-
nea celei pe care o facem pri m\ va ra,
dorind s\ respir\m un alt aer. Poate
mai curat, poate mai `nmiresmat,
important e s\ fie altul. ~ns\ uneori
uit\m s\ [tergem geamurile, al t\ da t\
ni se par oricum curate, chiar dac\
cu greu distingem fe]ele celor care
mi [un\ pe str\zi.

Poate c\ am putea `ncerca s\ `l
`mp\c\m av`nd `n primul r`nd grij\
s\ ne cur\]\m cu mai mult\ aten]ie
pro priul geam, s\ construim din nou
castele de nisip, [i `n loc s\ ne do rim
o schimbare a lumii, mai `nt`i s\ ne
re amintim cum se schimb\ scutece -
le. Dac\ ne dorim o lume mai ordo-
nat\, nu trebuie s\ uz\m aceia[i oa -
meni, ci s\ le d\m cale liber\ celor ca -
re `nc\ n-au `ncercat s\ vorbeasc\.

M\d\lina OLARIU

Cu cre[tetul `n
bocanci

� avem tot at`tea televiziuni de [tiri c`te realit\]i

� c`teodat\ uit\m s\ [tergem geamurile, alteori ni se
par oricum curate

� `ncrederea e un dar pe
care-l p\strezi pentru tine

Ne ghid\m pe marea `nvolburat\
dup\ farurile din porturi, ce r\zbat
prin furtun\, cea]\ sau v`nt. ~n ele ne
punem n\dejdea, doar s`ntem c\ pi -
tanii responsabili de toate g`n du ri le,
temerile [i sentimentele care ne str\ -
bat `ntreaga fiin]\ [i de care avem
gri j\ s\ nu se scufunde, pentru c\
s`nt cele care ne ]in la suprafa]\ `n
res tul timpului.

De la o vreme `ns\, farurile ce
ne alimenteaz\ zilnic cu informa]ii
cu ajutorul c\rora ne ghid\m `n via -
]\ au `nceput s\ p`lp`ie. Nu de pu] i -
ne ori fac flam\ [i atunci e forfot\ `n
jurul lor. Cei ce au putere s\ le re pa -
re nu o fac [i se isc\ scandal, dar pe
ei nu-i deranjeaz\ lumina slab\. Nu
se g`ndesc la noi, cei din larg. Pentru
c\ [tiu c\ tot pe ei o s\ ̀ i urm\rim cu
aviditate, ca s\ nu ne scufund\m [i
mai tare ̀ n ̀ n tuneric. {tiu c\ nu o s\
ne piard\, chiar de ne-ar servi cea
mai proas t\ lumin\.

Uneori ne mai izbe[te un val pu -
ternic ̀ n moalele capului [i reali z\m
c\ urm\rim ceea ce nu trebuie. De
pu]ine ori ne schimb\m `ns\ pre fe -
rin ]ele, captivi fiind acelora[i ca na -
le de emisie. {tim a[adar c\ ceea ce
urm\rim e prost ̀ n mare m\sur\, dar
abia reac]ion\m, ca [i cum am fi le -
ga]i de m`ini [i de picioare. {i a[a ne
ducem toate zilele.

Vine `ns\ un moment `n via]\
c`nd tot ne scufund\m. {i noi [i
tr\irile de care am avut grij\. Iar
toate motivele pentru care ne-am le  -
gat de m`ini [i de picioare [i nu am
reac]ionat la lumina tot mai proas -
t\ nu vor mai fi contat. Ne-am t`r`t
de zorienta]i, f\r\ s\ ne d\m seama
poate, `n cele mai mizere [i mai r\u
famate porturi. Nu am [ti ut `n ce lu -
min\ s\ ne mai `ncredem.

Ana SIPO{

N-are nimeni habar spre cine s\ arate cu degetul [i
spre cine s\ ciuleasc\ urechile. Societatea noastr\

cite[te realitatea pe buzele presei, din anun]uri, de pe
afi[e, f\r\ nici o certitudine c\ vreunul din ele zugr\ve[te
un adev\r curat, nelustruit cu vreo patim\ ascuns\.
R\t\ci]i printre informa]ii v\rsate `n mintea lor ca-ntr-o
baz\ de date f\r\ filtru, oamenii nu mai [tiu s\ fac\ dis-
tinc]ia `ntre albul [i negrul care-i `nconjoar\.

� zia rul nu-l nemul]umea
prin ceea ce ti tra ci prin
ceea ce nu spunea � de
fric\ s\ nu gre[im ceva, ri -
di c\m pre[ul [i arunc\m
tot gunoiul a colo � farurile
ce ne alimenteaz\ cu infor-
ma]ii au `nceput s\ p`lp`ie

Care e cea mai bun\ variant\ rea?

Cutia cu re]ete furate
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Adev\rurile `n care nu mmaaii   ccrreeddeemm

Pentru 
noi bat

clopotele
� uneori realiz\m c\
urm\rim ce nu trebuie
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Lungul drum spre cas\

Cine aduce studen]i la pachet
� la cursa de la amiaz\ `ncearc\ s\ le fac\ pe plac
copiilor [i `i las\ ori `n fa]a ca sei, ori c`t mai aproape
de ea � a stat acas\ doar dou\ zile, c`nd trebuia s\
vin\ la volanul mi cro buzului 

Acul cel scurt al ceasornicului abia
a trecut peste ora 6:00 diminea]a, iar
[o ferul, eu [i `nc\ al]i patru c\ l\ tori de
peste Prut am ajuns `n vama Leu -
[eni–Albi]a. Un vame[ trage por ti -
era, iar ̀ n salon, odat\ cu lumina ce ne
ta ie ochii, p\trunde [i un „bun\ di mi -
nea ]a”, zis cu r`njet zeflemitor. Iar
du p\ ce ne potrive[te fe]ele somno roa -
se cu cele str`mbe din pa[aport, aces -
ta, la fel de ironic, `i spune [oferului
„ju m\tate de Chi[in\u ai dus la Ia[i, au
mai r\mas aco lo oameni?”. Drept r\s -
puns, Ma ri an, ̀ i explic\ f\r\ accen tul
dulceag ti pic basarabenilor, c\ e un plus
pentru so]ia sa „`n caz de m\ aventu rez
cu vreo amant\, afl\ `ndat\!”.

Despre Marian `nc\ din primul an
de facultate am aflat c\ are mai mult de
zece ani de c`nd bate drumul dintre ca -
pitalele Moldovei mari. Nu are nici un
proces verbal, ceea ce `nseamn\ c\ lu -
creaz\ cinstit, f\r\ s\ ascund\ cu ti ile
cu tutun pe sub buretele sca u ne lor

sau prin golurile portierelor. „Sper c\
nu ai mai mult de dou\ pachete de ]i -
g\ri”, mi-a spus el pe un ton porun ci -
tor c`nd am urcat pentru prima oar\ `n
ma[ina din care mereu adie u[or a par -
fum de fructe. 

Marian a vrut s\ se fac\ chirurg,
`n s\ mama sa a fost `mpotriv\. Fe -
me  ia, fiind [i ea medic, [i-a ferit fiul
ast fel de „stresul continuu”. A avut `n
g`nd s\ ajung\ [i la Academia de Po -
li]ie din Chi[in\u, dar nu l-a l\sat un
do  sar `n care figura [i numele lui.
„M-am b\ gat `ntr-o b\taie, de care
nici p\rin]ii mei nu [tiau”, `mi zice b\r -
batul fiind cu o chii ]inti]i la [osea, `n -
s\ cum a ajuns s\ fie [ofer nu se gr\ be[ -
te s\-mi poves teas c\. Meseria l-a
prins spre sf`r[itul anilor ‘90, c`nd c\ -
ra fiecare ̀ n spate tot ce putea din Mol -
  dova `n Ro m=nia [i invers. „La noi
era marf\ `n s\ nu aveam bani, pe c`nd
la rom=ni era invers, aveau bani des-
tui, `ns\ raf turile din magazine erau

goale”, [i Marian, al\turi de al]i „co -
mersan ]i” [i-a str`ns b\nu] cu b\nu]
pen tru ca s\ `[i cumpere loc de trai.
„To]i `[i luau ma [ini, eu am investit `n
imobil, `n \la pe care am putut s\ mi-l
permit atunci”.

Acas\ `l a[teapt\ `n fiecare zi so -
]ia c\reia cu drag `i spune „Lenu]a”,
chiar dac\ au ani buni de c\s\torie `n
spa te [i un fiu care merge de doi ani la
[coa l\. „Nu v\ g`ndi]i la al doilea?”,
`l `n trea b\ o femeie care nu e pentru
pri ma dat\ `n ma[ina lui Marian, iar
acesta ̀ i r\spunde foarte deschis „vrem,
dar `n c\ nu-i permite s\n\tatea Le nu -
]ei”. B\rbatul trecut de treizeci de ani
ara  t\ mult mai t`n\r, sl\bu], cu ochii de
un c\ prui `nchis, aproape negru [i
m`ini ̀ n grijite ce ]in cu dib\cie vo la nul.
E prie  tenos cu oamenii pe care `i pri -
me[ te `n ma[ina sa. {tie s\ pun\ lem ne
pe fo cul oric\rei discu]ii, fie c\ s`nt
ni[te glume, istorisiri din via]\ sau sfa -
turi aranjate la locul lor.

B\rbatul care se treze[te `n fie ca re
zi la patru diminea]a pentru a por  ni pe
c\rarea b\tucit\ de ro]ile ma [i nii sa le
`[i face meseria cu drag [i cu o punc  -
tualitate deosebit\. E ca fra te le mai
ma re pentru studen]ii [i elevii ce au ple  -
cat de acas\ ca s\ se [coleasc\ la Ia[i.
~i culege de fiecare dat\ de pe la por -
]ile lor, iar c`nd se `ntorc acas\, `i d\
`n primire p\rin]ilor `nseta]i de dor.

Daniela VORTOLOMEI

Omul care apropie
Chi[in\ul de Ia[i 

Cu gluma la drumul mare

� [tie s\ pun\ lemne pe fo cul oric\rei discu]ii, fie c\
s`nt ni[te glume, istorisiri din via]\ sau sfaturi aranjate
la locul lor

Afar\ ninge lin[tit. Nu ̀ ]i vine s\ te
g`nde[ti `ns\ la versuri de colinde
atunci c`nd s`ntem la sf`r[itul lui mar -
tie, iar [oferii microbuzelor care ne duc
la casele noastre `nc\ se lupt\ cu z\ pa -
da. ~nfofolit `n geaca lui groas\ de f`[,
Mihai `[i face de lucru la comparti-
mentul de bagaje f\r\ s\ ia `n seam\
vremea de afar\. „Diminea]\, c`nd am
venit, a fost mai ur`t ca acum”, `mi
spune buton`nd telefonul abia cum p\ -
rat. De la radio afl\m c\ ninge ho t\ r`t
`n toat\ ]ara, dar Mihai nu d\ semne de
nelini[te. ~n al]i ani, drumul a fost
blo cat multe zile la r`nd, dar iarna
aceasta, chiar dac\ a fost una cu mul -
t\ z\pad\, a stat acas\ doar dou\ zile,
c`nd trebuia s\ vin\ la volanul mi -
cro  buzului. 

~n oglinda retrovizoare ̀ i v\d p\ rul
[aten spre blond [i `ncerc s\ `i ghi -
cesc v`rsta. Nu m\ las\ mult pe g`n duri,
af  lu c\ are 31 de ani [i c\ lu crea z\ ca
[o  fer de c`nd [i-a luat permisul [i c\
alt  ce va nu a f\cut `n via]\. A condus
[i tir [i autobuz, dar studen]i [i pa  che -
te aduce de la poalele Pietricic\i la
Ia[i de [ase ani `ncoace. Te-ai a[ tep ta
s\ se plictiseasc\ de drumul pe care `l
face de zece ori pe s\pt\m`n\, `ns\ pe
fa]a sa nu cite[ti dec`t obi[ nuin ]a, iar
vo lanul `l manevreaz\ cu u[urin]a cu
care s-ar juca un copil cu ma[inu]a sa.
{i d\ semne c\ asta ar face toat\ via ]a,
de vreme ce fetele i-au pl\cut mai mult
dec`t [coala, c\ „altfel f\ceam facul-
ta  te [i acum st\team la un birou, fru -
mu  [el”, adaug\ z`mbind, cu privirea

pierdut\ `n zare. 
M\ poart\ cu discu]ia pe terenul

ma [inilor [i al motorinei, despre care
af lu c\ nu e deloc ieftin\. Nici biletul
pentru traseul pe care ̀ l face nu este mai
accesibil pentru studen]ii care trebu ie
s\ pl\teasc\, dus-`ntors, 60 de lei, pen -
tru o escapad\ `n cuibul p\rintesc. ~n -
s\ banii tot nu ajung,  „cu microbu zul
plin abia acoperim cheltuielile. Nu mai
adaug uzura ma[inii sau Doamne fe -
re[ te, vreun accident”. ~n anii ̀ n care a
condus a fost `ns\ ferit de rele, doar a -
menzi dac\ a luat. Anul trecut, ̀ n mar -
tie, de Ziua Poli]iei, a vrut s\ evite [o -
seaua de centur\ din Roman, care es -
te plin\ de gropi [i a mers prin centru.
„Am luat amend\ [i am pl\tit-o din
bu zunarul propriu, c\ doar nu m-a pus
cineva s\ gre[esc, a fost vina mea”. A -
cum `ns\, chiar dac\ s-a obi[nuit cu
sta rea [oselei, tot bomb\ne moro c\ -

nos la adresa ei, de[i [tie c\ se vor
adu na tot mai multe gropi de la o zi la
alta. ~mi rup ma[ina `n buc\]i, dar nu
am alternativ\”, `mi spune oft`nd `n
timp ce conduce ̀ ncruntat pe cen tura pe
care o [tie ca-n palm\.

M\ `ntreab\ `n treac\t dac\ am per -
mis de conducere, iar la r\s pun sul meu
negativ m\ felicit\. „P\i nu ve de ]i, e o
jungl\ pe [oselele astea”, se gr\ be[te

s\ adauge cu convingerea pe care doar
experien]a condusului i-o poate da. El
nu are de ales, e [ofer din totdeauna. Iar
dac\ ar avea ocazia, chiar dac\ `i pla -
ce ce face, ar renun]a f\r\ s\ se g`n deas -
c\ de dou\ ori. „Dom ni [oa r\, dac\ o s\
c`[tig la loto, promit c\ m\ las de me -
serie.

Ana SIPO{

Ne ata[\m de ei
pentru c\ asociem

prezen]a lor cu apro -
pierea de cuibul `n care
am crescut. Ei s`nt [o -
ferii care fac ca printr-o
magie doar de ei [tiut\,
calea spre cas\ s\ par\
`nju m\t\]it\, iar kilo-
metrii s\ se transforme
`n metri. {i chiar dac\
pen tru ei drumul este
unul b\t\torit, g\sesc
`n totdeauna [i pentru
noi un z`mbet sau un
sfat pe care `l arunc\
pe furi[ `n oglinda
retrovizoare.     

Nea Marin `nv`rte volanul mi cro -
buzului la fel de cump\tat precum e [i
`n via]\. Nici prea repezit [i nici prea
lent, mereu cu ochii la ceea ce fac cei
din jur. E [apte diminea]a [i cu ochi
`nce]o[a]i de somn `l v\d pe acela[i
b\rbat masiv, `ns\ cu o figur\ z`m b\ -
rea]\, indiferent de oboseala care une -
ori i se cite[te `n ochii lui mici. El es -
te [oferul care timp de patru ani m-a
l\sat la poarta liceului [i care acum m\
]ine minte ca fiind „fata `nt`rziat\ ca  -
re a pierdut o dat\ microbuzul [i a ]i -
nut minte pentru toat\ via]a.” Iar eu
`mi amintesc de el pentru c\ m-a cer-
tat asemenea unui p\rinte [i s-a `n tors
de la jum\tatea drumului [i m-a dus
acas\.

Dup\ patru ani de zile, `l g\ sesc la
fel cum l-am l\sat, mustr`nd lice enii
s\ nu tr`nteasc\ u[ile micro bu zu lui [i
s\ nu se mai ̀ nghionteasc\ ase menea
unor copii f\r\ ast`mp\r. „Se au de
acolo `n spate?”, `ntreab\ pe acela[i
ton autoritar cu care eram obi[ nuit\ p` -
n\ acum. {i se uit\ la mine, ca re z`m -
besc `n dreapta lui, amintindu-mi
de vremurile `n care f\cea ca fie -
care kilometru s\ par\ mai aproa pe
de cas\. „Nu prea mai am r\b da re cu
ei sau poate c\ liceenii de acum s`nt
mai obraznici dec`t cei din gene ra]ia
voastr\”, spune el `ncerc`nd s\ m\
conving\, de[i p`n\ la finalul zilei tot
frumos va vorbi cu fiecare dintre ei.

La cursa de la amiaz\ nu opre[ te
doar `n sta]ii, ci `ncearc\ s\ le fac\ pe
plac liceenilor [i `i las\ ori `n fa]a ca -
sei, ori c`t mai aproape. „Eu ̀ i ̀ n ]e leg,
s`nt [i obosi]i, [i fl\m`nzi dup\ at` tea
ore. Tre’ s\ te g`nde[ti la fiecare ̀ n par -
te, c\ doar s`nt copii”, adaug\ el `n
timp ce semnalizeaz\ [i opre[te la

poar ta unuia dintre copii. Ca s\ se
a pro pie de ei le face pe plac cu aproa -
pe ori ce [i le pune muzic\, cer`nd s\ `i
a duc\ CD-uri cu ceea ce le place s\ as -
culte. „Numai s\ nu v\ mai aud `m  -
br`n cindu-v\ [i zg`l]`ind micro bu zul”,
le spune r`z`nd, trec`ndu-[i m`na prin
p\rul deja albit.

~[i aminte[te de primii ani `n ca re
a hot\r`t s\ `[i deschid\ afacerea.
„{tii [i tu, aveam un singur micro buz
cu care f\ceam [i c`te [ase curse pe zi,
de diminea]\, la cinci, p`n\ seara, la
opt. {i nu aveam [oferi sau ajutoa re,
eu le f\ceam pe toate”, `mi explic\
d`nd din cap `n timp ce `ncearc\ s\ `[i
aminteasc\ detalii. Acum are patru
microbuze [i [oferi pentru fiecare din -
tre ele [i recunoa[te c\ nu prea reu [e[ -
te s\-l mai cunoasc\ pe fiecare co pil
`n parte. Pentru c\ nu are mereu ̀ n cre -
dere `n [oferii pe care `i angajeaz\ `[i
sun\ uneori [i fiul s\ `l suplineasc\.
„El e mai t`n\r, [tiu c\ timpul este o
pro blem\ [i pentru el, `ns\ m\car [tiu
c\ el are grij\ [i cum conduce, [i de co -
pii”, adaug\ nea Marin convin g\ -
tor. 

~ns\ chiar dac\ `i cunoa[te doar
din vedere, tot „s\ru’ m`na [i la re ve  -
de re” spune, z`mbindu-i cu drag fie -
c\rei dom ni[oare care coboar\. {i
tot l`n g\ el, pe locurile din fa]\, `i ia
pe cei mai dragi dintre ei. Asta pentru
c\ `i pla ce s\ aib\ cu cine vorbi tot
drumul. „Le fac orice moft, `ns\ me -
reu am zis c\ o singur\ preten]ie
am. C`nd n-o s\ mai fiu eu, s\ `[i a -
min teasc\ de mi ne ca fiind omul
ca re `i ia din bra]ele p\ rin]ilor [i `i
aduce `napoi de unde i-a luat.”

M\d\lina OLARIU

~nc\ o sta]ie 
p`n\ acas\

� l`n g\ el, pe locurile din fa]\, `i ia pe cei mai dragi
dintre tineri

Afacerea a `nceput cu un singur microbuz

� volanul `l manevreaz\ cu u[urin]a cu care s-ar juca
un copil cu ma[inu]a sa



OPINIA VECHE: A]i trecut prin
trei [coli rom=ne[ti, la H=rl\u, laAlba-
Iulia [i la Ia[i. Cum s-au n\scut alegeri-
le acestea?

CAROL IANCU: S`nt n\scut la
H=rlau, imediat dup\ cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial, `n 1946, deci am urmat
cursurile {colii Primare „Petru Rare[”,
a[a cum se nume[te acum [i-apoi a trebuit
s\ `nv\] la Alba-Iulia. „A trebuit”, spun,
pentru c\ nu am reu[it s\ trec de examenul
de admitere pentru liceu, n-am [tiut de ce.
{i-atunci am plecat la Alba, unde mama
avea o sor\ c\s\torit\ cu un evreu din
Transilvania; nu aveau copii [i m-au luat
la ei, am dat examenul de admitere acolo
[i-am r\mas un an. Am plecat nu pentru
c\ eram un elev slab, dar eram fiul unui
evreu care, cu vreo 11 ani `nainte, se
`nscrisese s\ plece `n Israel. Atunci acest
lucru era permis, dar era privit negativ.
Tata a `ntrebat „de ce copilul meu n-a fost
primit?” [i i s-a spus „pentru c\ dum-
neavoastr\ nu s`nte]i patriot”. Ce `nsemna
asta? „P\i dumneavoastr\ acum 10 – 11
ani v-a]i `nscris ca s\ pleca]i [i fiul dum-
neavoastr\ ocup\ locul unui rom=n
acum.” {i tata, un om simplu, orfan din
Primul R\zboi Mondial, a spus c\, dac\
a[a stau lucrurile, ar trebui s\ ne lase s\

plec\m, nu? Evident, la aceast\ `ntrebare
n-a mai primit r\spuns. A fost norocul
meu c\ am avut pe cineva la Alba-Iulia,
m-am dus f\r\ s\ spun din ce cauz\ am
ajuns acolo.Am f\cut clasa a IX-a acolo [i
v\ spun c\ a fost pentru mine o deschidere
grozav\. Am terminat `ns\ liceul `n
H=rl\u, p`n\ `n clasa a XI-a, ultima pe
vremea aceea. Dar `n [coala de acolo nu
se putea sus]ine un examen de Bacala-
ureat, pentru „Diploma de maturitate”,
cum se numea atunci. {i-am venit la Ia[i
la Liceul „Costache Negruzzi”. ~ntr-o zi
dup\ aceea a venit aprobarea pentru Is-
rael [i-am aflat c\ `ntr-o s\pt\m`n\ trebuia
s\ plec\m. Trebuia cedat\ casa p\rinteasc\
regimului comunist, v\ruit\, aranjat\, la
cheie, cum se spune. {i am plecat, ca
foarte mul]i evrei, de-atunci, mi-am con-
tinuat studiile la Universitatea Ebraic\
din Ierusalim, pe care le-am terminat
bine, de[i nu cuno[team ebraica atunci
c`nd am plecat. Poate doar c`teva no]iuni.
Sincer, ob]inerea diplomei de master cu
„magna cum laude” a fost, pentru p\rin]ii
mei, de exemplu, un lucru mare. Mama
f\cuse patru clase, [i ea orfan\ de r\zboi.
Bunicul din partea ei, Her[cu Moscovici,
este un erou de laM\r\[e[ti.

O.V.:A]i sim]it, fiind [i-at`t de t`n\r,

c\ fiecare loc `n care-a]i `nv\]at a avut o
alt\ putere asupra dumneavoastr\?

C.I.: E o `ntrebare important\. A[ pu-
tea spune, `n primul r`nd, g`ndindu-m\ re-
trospectiv, c\ bazele pe care le-am primit
laH=rl\umi-au permis s\ ajung profesor
universitar `n Fran]a, s\ scriu tot ce-am
scris. Datorez totul ora[ului acela. Acolo
am ob]inut dou\ comori. Prima e cea
evreiasc\, dat\ de p\rin]i, care vorbeau
acas\ `n limba idi[ [i de la care am asimi-
lat religia [i cultura evreiasc\, de[i nu la
nivelul cel mai `nalt. ~n iudaism, ca `n
catolicism, exist\ o confirmare la v`rsta de
13 ani, v`rst\ la care un b\iat evreu trebuie
s\ [tie s\ citeasc\ `n ebraic\ un paragraf
din „Torah”, care este „Pentateuhul”, o
parte din „Biblia” cre[tin\. Avem un
`nv\]\tor, `l numeam mo[ Aaron, care ne
`nv\]a. Iar `n liceu am avut dasc\li foarte
bine preg\ti]i, cu personalit\]i at`t de
diferite din care aveam ce culege. P\strez
aproape o venera]ie doamnei Hilda Du-
mitrescu, o femeie de origine german\
din Bucovina care ne `nv\]a pe noi, copii
de evrei rom=ni, lipoveni, ]igani [i ger-
mani (erau c`teva familii de nem]i la
H=rl\u, cu domiciliu for]at dup\ r\zboi),
limba rom=n\. Mi-au pl\cut trei materii,
rom=na, franceza [i istoria [i de ele s-a
legat toat\ via]a mea. La istorie aveam o
profesoar\ care ne obliga s\ `nv\]\m
datele pe de rost. Pe domni[oara care ne
preda francez\ o iubeau copiii, prin ea ni
s-a deschis o fereastr\ spre cultura occi-
dental\. Asta era cea de-a doua comoar\,
cultura rom=n\ [i francez\ deprins\ `n
[coal\. L-am avut [i pe profesorul de
rom=n\ [i latin\ Vasile T\taru, iar el
iubea foarte mult teatrul [i a organizat tot
felul de piese `n care [i eu am jucat c`nd
eram copil. El era la originea unei
neobi[nuite mi[c\ri culturale pentru pe-
rioada respectiv\, c`nd aveam un singur
cinematograf `n H=rl\u, „Lumina”.
La Alba-Iulia am v\zut copii care

vorbeau maghiara, germana, s`rba; era o
alt\ disciplin\, o alt\ mentalitate. Ca nivel
social [i economic, Transilvania era mai
sus dec`t t`rgu[oarele din Moldova, deci
am avut ocazia s\ cresc frumos. M-a mar-
cat [coala de acolo a[a cum a f\cut-o [i
ora[ul Ia[i. Tata avea un frate aici [i, cum
mie `mi pl\cea mult teatrul, veneam la
spectacolele de la Teatrul Na]ional [i de
la Teatrul Evreiesc de Stat, care mai
func]iona `nc\. C`nd am plecat `n Israel,
deja era cu totul altceva.A trebuit s\ asim-
ilez foarte repede ebraica, am stat `ntr-un
kibbutz, o comunitate colectivist\ `n care
`nv\]ai limba jum\tate de zi [i munceai `n
cealalt\.

CCooppiill\\rriiaa  nnooaassttrr\\,,  aa  cceelloorr
nn\\ssccuu]]ii  iimmeeddiiaatt  dduupp\\  rr\\zzbbooii,,
aa  ffoosstt  aattiinnss\\  ddee  oo  ttrraauumm\\

O.V.: Iubea]i, totu[i, foarte mult
rom=na. Se putea vorbi de o dragoste
mai mare dec`t pentru ebraic\?

C.I.: A[ spune c\ am dou\ limbi ma -
terne. Mama `mi vorbea `n idi[ [i tot `mi
spunea c\ asta e limba mea, a noastr\, dar
tata o ruga `ntotdeauna pe mama s\ vor-
beasc\ `n rom=n\, pentru c\ el suferise din
cauza acelui accent u[or de idi[ `n anii
celui de-Al Doilea R\zboi Mondial. Eu
am `nv\]at limba rom=n\ a[a cum trebuie
[i nu mi-am schimbat nici numele. Copiii
[i so]ia, care nu s-au n\scut `n Ro m=nia,
vorbesc limba rom=n\. Dragos tea asta eu

am primit-o la H=rl\u [i am p\s trat-o prin
citire. Chiar `n Israel existau multe bib-
lioteci cu c\r]i ̀ n limba rom=n\ care mi se
lipeau de degete. ~mi pl\ceau enorm, nu
m-am deconectat de realit\]ile literare ale
]\rii `n care m-am n\scut. Bazele, alfa-
betul [i pu]ine rudimente de ebraic\ le-am
prins cu mo[ Aaron, t`mplar de meserie
dar bun `nv\]\tor. Imediat dup\ r\zboi,
[coala evreiasc\ de la H=rl\u s-a `nchis,
dar atunci era tolerat s\ `nve]i `n contin-
uare ebraic\. Am prins repede limba,
acum public ̀ n ebraic\ [i vorbesc, c`nd am
ocazia, `n idi[. 

O.V.: Spunea]i la un moment dat,
`ntr-un interviu, c\ a]i copil\rit cu
pove[tile celor care au supravie]uit
r\zboiului. Cum r\zb\teau ele `n con[ -
ti in]a unui copil care nu trecuse, pro-
priu-zis, prin ele?

C.I.: Nu, dar am trecut prin trauma
lor. Vin dintr-o familie care a p\timit di-
rect ̀ n timpul r\zboiului. ~n timpul pri mu-
lui, bunicii au murit pentru Rom=nia, de[i
ei s-au dus la lupt\ ca „str\ini ne su pu[i
unei protec]ii”, asta era formula Cons -
titu]iei `n 1879. Majoritatea evreilor din
H=rl\u nu au fost evacua]i, din fericire, e
singura localitate `n care s-a `n t`m plat a[a.
Dar o parte dintre ei au fost tri mi[i `n
Transnistria. Eu nu am suferit per sonal,
dar r\zboiul a r\mas `ntotdeauna `n
con[tiin]a supravie]uitorilor, iar plecarea
masiv\ a evreilor din H=rl\u [i `ntreaga
Rom=nie care a urmat s-a datorat conse -
cin ]elor r\zboiului, regimul comunist li -
chi d`nd proprietatea privat\ [i micile
me[ te[uguri ̀ n condi]iile `n care majorita -
tea evreilor erau me[te[ugari sau comer -
cian]i [i nu mai aveau ce face. {i-a mai
fost acest pol excep]ional de atrac]ie, re -
na[terea Israelului. ~ntr-adev\r, copil\ria
mea a fost marcat\ de povestirile mamei,
care lucra la Bucecea [i a trebuit `n c`teva
ore s\ p\r\seasc\ ora[ul `naintea atacului
Uniunii Societice. Rom=nia de-atunci
intrase `n r\zboi de partea Germaniei
naziste pentru a recupera Basarabia [i
Bucovina, deci efectiv am tr\it `n poves -
tea plec\rii lor. Copil\ria noastr\, a celor
n\scu]i imediat dup\ r\zboi, a fost atins\
de o traum\ care s-a men]inut printr-o an-
u mit\ atmosfer\, dac\ nu prin pove[ti.

O.V.: Exista, `nc\, o nelini[te?
C.I.: Comunismul a adus acea nesi -

gu ran]\. La un moment dat au existat per-
 secu]ii, puteai s\ fii arestat `n orice clip\.
~nainte de r\zboi evreii erau acuza]i de-a
fi comuni[ti, `n timpul r\zboiului de-a fi
evrei [i dup\ r\zboi de-a fi sioni[ti. S-a
st`rnit acea lupt\ grozav\ contra sionis-
mului, deci nu erau a[ezate apele. 

O.V.: C`nd a]i plecat, la 17 ani, `n
Isra el, a]i sim]it c\ era prea t`rziu,
poate chiar prea devreme pentru acest
pas?

C.I: Pentru aceast\ dezr\d\cinare,
chiar. Ca at`tea alte persoane care au ple-
cat din Rom=nia natal\, eu am r\mas
`ntotdeauna ata[at [i spun mereu c\ dac\
ast\zi Rom=nia nu-mi este patrie, ̀ mi este
cel pu]in o „matrie” care niciodat\ nu m-
a p\r\sit. Ea r\m`ne ]ara copil\riei, a tot
ce-a fost p`n\ la 17 ani, dar c`nd e[ti t`n\r
trebuie s\ te zba]i s\ supravie]uie[ti. A[a
c\ m-am adaptat, m-am „ajustat” la soci-
etatea nou\, cea israelian\ [i-apoi cea
francez\, f\r\ s\ uit de unde veneam.

O.V.: Ce-a]i luat atunci de-acas\,
din H=rl\u?

C.I.: C`teva nimicuri. Material
vorbind, c`teva nimicuri! Cred c\ erau 15

– 20 de kilograme de m\run]i[uri. La mo-
mentul acela ni s-a interzis s\ lu\m [i an-
umite fotografii, `n afar\ de „Diploma de
maturitate”, care era permis\. Ulterior lu-
crurile s-au mai liberalizat pu]in, dar noi
n-am putut lua, suflete[te, dec`t amin tiri.
Am ajuns `n Israel cu familia f\r\ nimic.
Trebuia s\ `ncepem totul de la ze ro, cu
p\rin]i `n v`rst\. Totu[i, ei au mai putut
lucra, s-au integrat, s-au adaptat [i asta e o
istorie a unei identit\]i care s-a afirmat `n
}ara Israelului, de[i cei pleca]i din
Rom=nia au r\mas foarte str`ns lega]i de
p\m`ntul rom=nesc. At`t de tare `nc`t nu
doar c\ s-au `ntors [i se `ntorc aici, dar
chiar [i-a doua genera]ie n\scut\ acolo, `n
Israel, `nc\ vorbe[te limba rom=n\. 

O.V.: Faptul c\ nu a]i avut dreptul
dec`t la acele c`teva „kilograme de ni -
mi curi” era maniera statului de a con-
damna alegerea plec\rii?

C.I.: Ave]i dreptate, era o chestiune
de umilire, nu doar de `ngr\dire. Ace[ti
evrei care plecau trebuiau s\ fie, astfel,
stigmatiza]i. S\ li se spun\ „oricum n-a vem
nevoie de voi, deci nu merita]i s\ lua]i
ceva din Rom=nia”. Imagina]i-v\ cum ar
fi s\-i `ntreb\m asta pe politrucii de-atunci,
cei care-au impus aceast\ limit\.

SSiinngguurruull  lloocc  `̀nn  ccaarree  ccaassaa
mmeeaa  aa  rr\\mmaass  `̀nn  „„iissttoorriiee””  eessttee
oo  ccooppeerrtt\\  ddee  ccaarrttee

O.V.: Acolo unde-a]i ajuns, `n kib-
butzul din Israel, spunea]i c`ndva c\ a]i
cunoscut „via]a real\”.

C.I.: Da, era prima dat\ c`nd lucram,
c`nd sim]eam munca fizic\ pe propriile

palme. Aici eram elev, eram un copil al
familiei. Acolo mi-am asumat totul [i m-am
asumat pe mine ̀ nsumi. M\ duceam la tot
felul de munci agricole, la plantat ba na -
nieri, la culesul portocalelor, la `ngriji rea
animalelor. Era o necesitate, pentru c\ nu
aveam bani, trebuia s\-mi pl\tesc [coala,
era ocazia care mi se oferea s\ muncesc
pentru mine. Am primit, ulterior, o bursa
de la universitatea din Ierusalim, dar
aceasta acoperea cu greu taxele. Am lu-
crat ca paznic noaptea sau la bibliotec\,
`ntr-o leg\torie de c\r]i, lucruri care mi-au
permis, p`n\ la urm\, s\ studiez. Cel mai
mult mi-a pl\cut la leg\toria de c\r]i, pen-
tru c\ eram aproape de ele. Dar [i c`nd
eram paznic, noaptea, `mi permi team s\
citesc, „m`ncam c\r]ile” cu acea dra gos te

inculcat\ de profesorii din H=rl\u. 
O.V.: Cum era Israelul de-atunci?
C.I.: Israelul f\cea ceva ciudat `n su-

fletul celor care emigrau acolo. Era o so-
cietate cosmopolit\ `n care, atunci c`nd
ajungeai, ca evreu, acolo, deveneai ro -
m=n. Era un loc deschis, cultural [i uman,
`n care nu se mai vorbea `n [oapt\. Din
p\cate majoritatea ]\rilor arabe nu admit
dreptul Israelului de-a exista [i asta e o
alt\ problematic\. Aceast\ ]ar\ a devenit
evreul na]iunilor. A fost stigmatizat [i
exist\ [i acum o `ncercare de a deligitima
dreptul evreilor de a avea o ]ar\. Atunci,
`ns\, era un loc al recl\dirii, `n care totu[i
nu-]i puteai pierde r\d\cinile. Acolo nu te
`ntrebai ce ]i se d\, ci mai degrab\ ce po]i
face tu.

O.V. : C`nd v-a]i `ntors `n Rom=nia
dup\ revolu]ie, avea]i anumite a[ tep t\ri
de la p\m`ntul care v\ fusese cas\?

C.I.: ~n primul r`nd am fost frapat
c`nd am v\zut, din Fran]a, la televizor,
imaginile revoltei care-au schimbat re gi -
mul. C`nd am putut veni prima dat\, prin
1991, m-a surprins suflul libert\]ii de-aici.
N-am avut ocazia s\ ajung chiar la
H=rl\u atunci, dar am fost la Bucure[ti,
unde, `ntre timp, `ncepuser\ s\ fie traduse
c\r]ile mele. Apoi am fost invitat „aca s\”,
cum s-ar spune [i am fost numit ce t\ ]ean
de onoare al ora[ului H=rl\u. Deci, s\ ne
uit\m `n urm\. Cum am plecat `ntr-o
s\pt\m`n\, str`ng`nd totul `n fug\ [i cum
m-am `ntors. Am vrut, sigur, s\-mi re g\ -
sesc locul natal, `ns\ H=rl\ul trecuse [i el
prin sistematizarea urbanistic\, iar casa
noastr\ a disp\rut, s-au f\cut blocuri. Dar
au r\mas dou\ cimitire [i-o superb\ sina-
gog\ ca amintire, ca patrimoniu real al
fostei comunit\]i a evreilor din H=rl\u.
Acum mai s`nt pu]ini, cinci – zece oa meni.
Singurul loc `n care casa mea a r\mas `n
„istoria” este coperta acestei c\r]i (n.r.:
„Evreii din H=rl\u. Istoria unei comu-
nit\]i”), pe care st\ pictura profesorului
Bogdan B`rzu, care-a ilustrat un cr`mpei
din ora[ a[a cum era `nainte de sistemati-
zare. El era singurul care avea curajul s\
picteze casele evreilor `ntr-o perioad\ `n

care secera [i ciocanul st\teau pe toate
p`nzele.

O.V: V-a dezam\git cu ceva Ro m= -
nia la `ntoarcere?

C.I.:N-a[ putea s\ spun `n mod abso-
lut dac\ da sau nu. Perioada de tranzi]ie a
durat [i dureaz\ cam mult timp deci, din
punctul acesta de vedere, a[ putea spune
c\ exist\ o oarecare decep]ie, dar am fost
marcat de noua genera]ie care s-a ridicat,
care s-a pus la lucru at`t aici c`t [i `n Oc-
cident. C`t despre H=rl\u, pentru mine nu
mai este cel de alt\dat\. Oamenii s-au
schimbat, ora[ul e altul. ~n afar\ de cimi-
tire [i sinagog\, dar [i de c`]iva oameni pe
care i-am recunoscut [i acum, totul e alt-
fel. Am fost mi[cat de fap tul c\, la
lansarea acestui volum, ma joritatea nu m\

cuno[teau dar au venit [i-au luat cartea.
Asta `mi spune c\ exist\ `nc\ o leg\tur\ nu
doar `ntre evrei ci [i `ntre ei [i cre[tini,
care a r\mas timp de aproape trei secole.

Au  supravie]uit  un  timp  mi-
turi  pornite  dintr-un
`nv\]\m`nt  religios  al  
dispre]ului

O.V.: Nu se sting tradi]iile evreie[ti
acolo?

C.I.: Practic nu mai exist\ nimic, o
singur\ dat\ pe an, cu ocazia s\rb\torilor
de an nou evreiesc, `n toamn\, vine un
domn originar din H=rl\u care locuie[te
la Bucure[ti [i se deschide sinagoga, `ns\
nu mai exist\ rug\ciunea din fiecare zi, ci
doar pentru anul nou [i Yom Kippur.
Via]\ religioas\ evreiasc\ nu mai exist\, e
de spus. ~nainte de r\zboi erau [ase sina-
gogi acolo, tr\iau personalit\]i importan te,
cum era jurnalistul Horia Carp sau dra-
maturgul Mihail Davidoglu. Eu aveam o
datorie a istoriei [i a memoriei s\ scriu
aceast\ carte. Poate este [i ceva ira]ional
`n toate astea, poate [i-o nostalgie pe fon-
dul copil\riei, dar eu am primit aici ni[te
lec]ii unice. E interesant s\ spui c\ cea
care te-a `nv\]at at`t de frumoasa limb\
rom=n\ era o nem]oaic\ din Bucovina.
Era [i-o armonie, `mi amintesc, `ntre co -
piii de evrei [i cei cre[tini. Mergeam la
toa te s\rb\torile lor [i ei la ale noastre. Lu-
cruri care s-au stins odat\ cu emigra rea `n
Israel.

O.V.: Vi s-a povestit cum ar\ta an-
tisemitismul c`nd era]i copil. A]i fost
vreodat\ lovit direct de vreo prejude-
cat\ de-acest fel?

C.I.: Prejudec\]i au fost `ntotdeauna,
mai puternice, mai `n joac\. Eu n-am
sim]it antisemitismul dec`t prin cazul ace -
la de persecu]ie, l-a[ numi, c`nd n-am
putut merge la liceul din H=rl\u. Atunci
mi-a fost adresat mie personal. Era un an-
tisemitism mascat, dar viu. ~ns\ prie te nii
mei cei mai buni, `nainte s\ plec\m, erau

[i evrei [i cre[tini. Gheorghi]\ de la Za-
gavia era unul din ei, el m-a `nv\]at s\ bat
toaca la Biserica „Sf. Gheorghe”. {tiam
toate s\rb\torile, mergeam la colindat cu
copiii cre[tini. ~ns\, dac\ e s\ nu facem o
istorie apologetic\, o s\ spun c\ a fost un
moment `n care am cunoscut un soi de
anti-iudaism. Cred c\ aveam opt ani. De
s\rb\toarea de Pa[te, evreii m\ n`n c\ p`ine
nedospit\, matzah [i prietenul meu, Ghe-
 orghi]\, c`nd i-am servit o felie de pasc\,
m-a `ntrebat „Carolic\, nu are s`nge
`n\untru?”. M-am speriat, am luat pasca
[i-am mu[cat, ca s\-i ar\t c\ nu-i a[a. Dar
de ce s\ m\ `ntrebe asemenea lucru? Din
cauza unui mit. 
Una din primele c\r]i pe care le-am

publicat `n Fran]a, despre emanciparea

evreilor din Rom=nia, are pe copert\ un
s\cule] brodat de mama `n care se punea
matzah. Pentru c\ atunci m-am dus la
mama [i-am `ntrebat-o, `n idi[, pentru c\
numai a[a vorbeam cu ea, „ce `nseamn\
asta?”. {i ea mi-a spus c\ ei cred c\ pen-
tru Pa[te evreii aveau nevoie de s`nge. V\
da]i seama ce chestiune medieval\, ce mit
care a supravie]uit! Imediat `n anul de
dup\ cel de-Al Doilea r\zboi Mondial
subzista aceast\ prejudecat\ pornit\ din tr-
un `nv\]\m`nt religios al dispre]ului. De
asta am scris acea carte despre „Mi tu rile
fondatoare ale antisemitismului”. ~n reli-
gia catolic\, dup\ cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial `nc\ exista un fel de ju -
r\ m`nt, de rug\ciune special\ care se pu -
neam „Pro perfidis iudaeis” care s-ar
traduce drept „Pentru evreii necreduli”
sau „increduli”, dar `n francez\ [i `n alte
limbi nu s-a tradus a[a, ci „Pentru evreii
perfizi”. C`nd `i spui unui copil catolic c\
se roag\ pentru evreii perfizi, ce poate el
s\ cread\? E o fraz\ simpl\ care perpe tu -
eaz\ un anti-iudaism religios. Iar acesta
trebuia transformat `ntr-o educa]ie a sti mei.

O.V.: A]i men]ionat cartea „Mi tu ri -
le fondatoare ale antisemitismului”, un
volum care lupt\, cumva, cu toate
aceste prejudec\]i. A]i v\zut-o ca pe un
r\spuns la un anumit atac?

C.I.: Da! ~n primul r`nd am v\zut-o
ca pe un r\spuns al unui nega]ionist
francez care a scris „Miturile fondatoare
ale politicii israeliene”, Roger Garaudy.
Mi-a permis s\ rev\d toat\ istoria celei
mai vechi uri. Dar n-am vrut s\ fac o isto-
rie nou\, ci s\ ar\t cum se recicleaz\ aces -
te mituri. Evreii s`nt acuza]i c\ vor s\
cu cereasc\ lumea. ~n Evul Mediu erau
acuza]i c\ otr\veau f`nt`nile. Chestiunea
s`ngelui ritualic la fel, o absurditate. Un
alt mit ar fi c\ evreii ar inocula sindromul
HIV. Din p\cate se dau multe explica]ii,
dar exist\ [i o parte ira]ional\ `n toat\
povestea asta. Acum exist\ un antise mi -
tism f\r\ evrei. Este cazul Poloniei. Cum
ne putem explica faptul c\, `ntr-o ]ar\ `n
care nu mai s`nt evrei, s-au men]inut ace-
lea[i idei, acelea[i imagini, aceea[i reali-
tate a evreului crescut\ din dispre]? Ar
tre bui ̀ ncurajat\ prezentarea ̀ ntr-o lu mi n\
sp\lat\ de prejudec\]i a acestei culturi. 

Regret  c\  aici  s-a  `ncet\]enit
cuv`ntul  „Holocaust”

O.V.: Medicul rus, Leo Pinsker,
spunea c\ „iudeofobia este o psihoz\”.
Rom=nii mai sufer\ de aceast\ boal\?

C.I.: Leo Pinsker a dat un r\spuns de
medic, ̀ ntr-adev\r, ̀ ntr-o grozav\ formul\.
Iudeofobia este o boal\ ereditar\, conta-
gioas\ [i incurabil\, asta spunea el. Cre-
dea c\ evreii nu trebuie s\ mai a[tepte
emanciparea, ci s\ [i-o construiasc\ sin-
guri, prin reg\sirea statului lor propriu.
F\r\ ̀ ndoial\ s`nt rom=ni care au r\mas cu
idei preconcepute, deci Rom=nia ca atare
nu este antisemit\ dar s`nt `nc\ antisemi]i
`n Rom=nia. Necunoa[terea d\ na[ tere la
prejudec\]i. Cei care au aceste idei nu-i
cunosc pe evrei. „Rasismul”, s\-l nu mim
a[a, este frica de cel\lalt, momentul `n
care arunci pe el propriile angoase. ~n an-
umite medii cred c\ ̀ nc\ exist\ un anti-iu-
daism de esen]\ religioas\. Poate nu al
tinerilor. Eu acum s`nt spectator, nu pot
dec`t s\ constat. {i eu v\d c\ studen]ii se
intereseaz\ de istoria poporului evreu, ob-
serv c\ exist\ masterate pentru do b`n di rea

acestor cuno[tin]e. Nu exist\ universitate
european\ mare care s\ nu aib\ o catedr\
de studii iudaice [i ebraice. Doar c\ s-a
`nceput foarte t`rziu, primele catedre au
ap\rut `n Statele Unite ale Americii abia
dup\ Primul R\zboi Mondial. Cursurile
pe care le ]in `n Rom=nia `mi spun c\
exist\ un interes pentru cultura evreiasc\
mai mult ca niciodat\. M-a[ bucura ca `n
Rom=nia majoritatea profesorilor de is-
torie s\ poat\ ]ine [i un curs de istorie a
evreilor din Rom=nia. Aici lucrurile s`nt
mai re cente, aici aceast\ istorie a fost p`n\
nu demult un tabu, cine s\ se ocupe de
asta? Noi eram tolera]i, dar nu exista o
[coal\ deschis\, abia dup\ 1989 au ̀ nceput
`ncet lucrurile s\ mi[te, s\ se constate ce s-
a `nt`mplat, ce-a `nsemnat Shoahul (n.r.:
Holocaustul).

O.V.: Prefera]i s\ folosi]i acest ter-
men, de[i e considerat un barbarism,
lingvistic vorbind. 

C.I: Chiar dac\ este un barbarism, `l
prefer pentru c\ fenomenul nimicirii sis-
tematice a poporului evreu `n Europa
este unul unic. Dup\ concep]ia nazi[tilor,
trebuiau elimina]i to]i cei care s-au n\scut
`ntr-un pat [i nu `n altul. Au fost [i alte
masacre `n istoria r\zboaielor, dar
Shoahul este unic, spune c\ trebuie s\
mori pentru c\ te-ai n\scut. {i e singurul
cuv`nt adaptat `ntr-adev\r s\ spun\ asta.
„Holocaust” are sens de ardere de tot a
unei victime. Iar dac\ spunem genocid
trebuie s\ ad\ug\m [i o l\murire. Ge no ci -
dul cui? Al armenilor, al indienilor, al po -
poa relor africane [i a[a mai departe. Dar
c`nd ai spus Shoah, care `nseamn\ „cata-
clism” `n ebraic\, ai spus povestea e vre i -
l or. ~n limba francez\ se utilizeaz\ numai
acesta. Regret c\ aici nu s-a `ncet\]enit
acest cuv`nt.

O.V.: A]i scris despre un „Shoah
neterminat `n Rom=nia”. 

C.I.: Pentru c\ a[a [i este! Datorit\ ra-
binului Alexandru {afran, c\ruia `i este
dedicat\ acea carte, el nu s-a `n che iat.
Aproape jum\tate din popula]ia evre ias c\
rom=neasc\ a supravie]uit pentru c\ au ex-
istat oameni care s\ lupte pentru asta. Un
rol important `n nedeportarea evreilor `n
lag\rele din Polonia l-au jucat [ef-rabinul
Alexandru {afran [i Wi lhelm Filder-
man, pre[edintele Federa]iei Co mu -
nit\]ilor Evreie[ti din Rom=nia. Cealalt\
jum\tate a fost nimicit\, dar di fe ren]a ̀ ntre
Shoahul rom=nesc [i cel din Ungaria, de
exemplu, este urm\toarea: ~n Ungaria
evreii au r\mas `n via]\ p`n\ la sf`r[itul
r\zboiului [i dup\ acesta, la nici [ase

s\pt\m`ni, peste 135.000 de evrei, printre
care to]i cei din Transilvania de Nord, au
sf`r[it la Auschwitz. ~n Ro m= nia
masacrele au `nceput mai devreme [i s-au
`ncheiat mai devreme.  

O.V.: A existat [i un Shoah su fle tesc,
totusi, pentru cealalt\ jum\tate, a
supravie]uitorilor.

C.I.: Faptul c\ n-au fost persecuta]i
sau executa]i nu `nseamn\ c\ n-au suferit.
Chiar p\rintele meu a fost trimis peste trei
ani `ntr-o carier\ de piatr\ `n Ba sa rabia
[i-apoi `n Dobrogea. S-a impus Steaua
Galben\ (n.r.: Steaua lui David) care nu
s-a aplicat la Bucure[ti, dar `n Moldova
de Nord a existat. Evreii au fost exfolia]i
de bunuri, `nfometa]i. Deci trauma a
func]ionat ca un Shoah de alt\ natur\, pe
care ei l-au dep\[it, totu[i. Au luptat, au
reconstruit. {i prima condi]ie era de a
supravie]ui „coûte que coûte” (n.r.: „cu
orice cost”).

O.V.: Ceea ce face]i acum, ca is to -
ric [i profesor, se manifest\ ca o datorie
personal\?

C.I.: Tot ce-am scris despre evreii din
Rom=nia era o necesitate [tiin]ific\. ~n
Fran]a eram unul din pu]inii evrei care se
ocupau cu asta, pentru c\ era considerat\
o chestiune minor\. Pentru mine a fost [i-
o form\ de recuno[tin]\. Am avut ocazia [i
toate metodele s\ `nv\] `n str\in\tate, `n
Israel [i `n Fran]a, f\r\ s\ am, `ns\, drep-
tul la arhivele rom=ne[ti mult\ vreme. Le-
am folosit pe cele de-acolo [i nu s`nt
pu]ine, e de [tiut. Istoria evreilor nu e un
lung [ir de pl`ngeri, asta e foarte impor-
tant. Exist\ o particularitate, `ntr-adev\r,
dramatic\, `ns\ nu e toat\ povestea lor pe
aceste p\m`nturi. Omagiul meu pentru
evreii de aici, din Rom=nia, ]ine de o
afec]iune aparte. Sper, `n primul r`nd, s\
pot face ceva pentru restaurarea sinagogii
din H=rl\u. S-a semnat decizia c\ se pot
`ncepe lucr\rile la acest frumos l\ca[ de
cult. Bine`n]eles, de vreme ce comuni-
tatea s-a risipit, sinagoga va intra `ntr-un
circuit patrimonial religios, va fi muzeu.
Eu de fiecare dat\ c`nd m\ `ntorc, m\ duc
s\ m\ rog acolo unde se odihne[te familia
mea, la H=rl\u. E un gest ritualic, al meu,
pentru c\ s`nt [i eu un evreu h=rl\uan,
chiar dac\ nu mai tr\iesc aici, unde
Sadoveanu spunea c\ „nu s-a `nt`mplat
nimic”, dar unde totu[i lucruri minunate
s-au `nt`mplat.
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Profesorul de istorie contemporan\ de la Universitatea
„Paul Valéry” din Montpellier, Carol Iancu, s-a obi[nuit

s\ le vorbeasc\ studen]ilor despre `ntreaga lume dar [i
despre ce-a `nsemnat comunitatea evreiasc\ de-a lungul
schimb\rilor ei. Distinc]iile române[ti, precum cea de
„Doctor Honoris Causa” al Universit\]ii „Babe[-Bolyai”
din Cluj-Napoca [i al Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza” din Ia[i, le poart\ `n suflet prin Fran]a, dar [i c`nd
se `ntoarce acas\. Aici, Hârl\ul, ora[ul mic din care-a
plecat `n 1963 spre Israel, `nduio[eaz\ copilul care i se
ascunde `n priviri. Carol Iancu a revenit `n vatra care i-a
d\ruit iubirea de limba român\, de istorie [i de propria
cultur\ religioas\ pentru a le oferi evreilor care mai s`nt
dar [i cei care-au fost acolo o str`ngere de m`n\ `n scris.
Cartea „Evreii din Hârl\u. Istoria unei comunit\]i”,
lansat\ s\pt\m`na trecut\, pe 29 martie, la Muzeul Viei
[i Vinului din Hârl\u, ajunge luni, 1 aprilie, la Ia[i [i la
Bucure[ti miercuri, 3 aprilie. De data aceasta nu ca s\
dezmint\ „mituri”, ci pentru aducerea aminte a unei co-
munit\]i a c\rei istorii arde `nc\ mocnit chiar dac\ o
mare parte din ea s-a risipit.

„Vin dintr-o familie care a p\timit direct `n timpul r\zboiului”

� interviu cu prof. univ. dr. Carol Iancu, istoric [i specialist `n istoria evreilor din România

Israelul f\cea ceva ciudat `n sufletul celor
care emigrau acolo. Era o societate cosmo po li t\
`n care, atunci c`nd ajungeai, ca evreu, a co lo,
deveneai rom=n. Era un loc deschis, cultural [i
uman, `n care nu se mai vorbea `n [oapt\. 

Dac\ ast\zi Rom=nia nu-mi este patrie, `mi este cel
pu]in o „matrie” care niciodat\ nu m-a p\r\sit

„



OPINIA VECHE: A]i trecut prin
trei  [coli rom=ne[ti, la H=rl\u, la Alba-
Iulia [i la Ia[i. Cum s-au n\scut ale ge ri -
le acestea?

CAROL IANCU: S`nt n\scut la
H=rlau, imediat dup\ cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial, `n 1946, deci am urmat
cursurile {colii Primare „Petru Rare[”,
a[a cum se nume[te acum [i-apoi a trebu it
s\ `nv\] la Alba-Iulia. „A trebuit”, spun,
pentru c\ nu am reu[it s\ trec de exame nul
de admitere pentru liceu, n-am [tiut de ce.
{i-atunci am plecat la Alba, unde mama
avea o sor\ c\s\torit\ cu un evreu din
Transilvania; nu aveau copii [i m-au luat
la ei, am dat examenul de admitere acolo
[i-am r\mas un an. Am plecat nu pentru
c\ eram un elev slab, dar eram fiul unui
evreu care, cu vreo 11 ani `nainte, se
`nscrisese s\ plece `n Israel. Atunci acest
lucru era permis, dar era privit negativ.
Tata a `ntrebat „de ce copilul meu n-a fost
primit?” [i i s-a spus „pentru c\ dum-
neavoastr\ nu s`nte]i patriot”. Ce `nsemna
asta? „P\i dumneavoastr\ acum 10 – 11
ani v-a]i `nscris ca s\ pleca]i [i fiul dum-
neavoastr\ ocup\ locul unui rom=n
acum.” {i tata, un om simplu, orfan din
Primul R\zboi Mondial, a spus c\, dac\
a[a stau lucrurile, ar trebui s\ ne lase s\

plec\m, nu? Evident, la aceast\ `ntrebare
n-a mai primit r\spuns. A fost norocul
meu c\ am avut pe cineva la Alba-Iulia,
m-am dus f\r\ s\ spun din ce cauz\ am
ajuns acolo. Am f\cut clasa a IX-a acolo [i
v\ spun c\ a fost pentru mine o des chi dere
grozav\. Am terminat `ns\ liceul `n
H=rl\u, p`n\ `n clasa a XI-a, ultima pe
vremea aceea. Dar `n [coala de acolo nu
se putea sus]ine un examen de Ba ca la -
ureat, pentru „Diploma de maturitate”,
cum se numea atunci. {i-am venit la Ia[i
la Liceul „Costache Negruzzi”. ~ntr-o zi
dup\ aceea a venit aprobarea pentru Is-
rael [i-am aflat c\ ̀ ntr-o s\pt\m`n\ trebuia
s\ plec\m. Trebuia cedat\ casa p\ rin teasc\
regimului comunist, v\ruit\, a ran jat\, la
cheie, cum se spune. {i am plecat, ca
foarte mul]i evrei, de-atunci, mi-am con-
tinuat studiile la Universitatea Ebrai c\
din Ierusalim, pe care le-am terminat
bine, de[i nu cuno[team ebraica atunci
c`nd am plecat. Poate doar c`teva no]iuni.
Sincer, ob]inerea diplomei de master cu
„magna cum laude” a fost, pentru p\rin]ii
mei, de exemplu, un lucru mare. Mama
f\cuse patru clase, [i ea orfan\ de r\zboi.
Bunicul din partea ei, Her[cu Moscovici,
este un erou de la M\r\[e[ti.

O.V.: A]i sim]it, fiind [i-at`t de t`n\r,

c\ fiecare loc `n care-a]i `nv\]at a avut o
alt\ putere asupra dumneavoastr\?

C.I.: E o `ntrebare important\. A[ pu -
tea spune, `n primul r`nd, g`ndindu-m\ re -
 trospectiv, c\ bazele pe care le-am pri mit
la H=rl\umi-au permis s\ ajung profesor
universitar `n Fran]a, s\ scriu tot ce-am
scris. Datorez totul ora[ului acela. Acolo
am ob]inut dou\ comori. Prima e cea
evreiasc\, dat\ de p\rin]i, care vorbeau
acas\ `n limba idi[ [i de la care am asimi-
lat religia [i cultura evreiasc\, de[i nu la
nivelul cel mai `nalt. ~n iudaism, ca `n
catolicism, exist\ o confirmare la v`rsta de
13 ani, v`rst\ la care un b\iat evreu trebuie
s\ [tie s\ citeasc\ `n ebraic\ un paragraf
din „Torah”, care este „Pen tateuhul”, o
parte din „Biblia” cre[tin\. Avem un
`nv\]\tor, `l numeam mo[ Aaron, care ne
`nv\]a. Iar `n liceu am avut dasc\li foarte
bine preg\ti]i, cu personalit\]i at`t de
diferite din care aveam ce culege. P\strez
aproape o venera]ie doamnei Hilda Du-
mitrescu, o femeie de origine german\
din Bucovina care ne `nv\]a pe noi, copii
de evrei rom=ni, li po veni, ]igani [i ger-
mani (erau c`teva fa mi lii de nem]i la
H=rl\u, cu domiciliu for ]at dup\ r\zboi),
limba rom=n\. Mi-au pl\cut trei materii,
rom=na, franceza [i istoria [i de ele s-a
legat toat\ via]a mea. La istorie aveam o
profesoar\ care ne obliga s\ `n v\]\m
datele pe de rost. Pe domni[oara care ne
preda francez\ o iubeau copiii, prin ea ni
s-a deschis o fereastr\ spre cultura occi-
dental\. Asta era cea de-a doua comoar\,
cultura rom=n\ [i francez\ de prins\ `n
[coal\. L-am avut [i pe profesorul de
rom=n\ [i latin\ Vasile T\taru, iar el
iubea foarte mult teatrul [i a organizat tot
felul de piese `n care [i eu am jucat c`nd
eram copil. El era la originea unei
neobi[nuite mi[c\ri culturale pentru pe-
rioada respectiv\, c`nd aveam un singur
cinematograf `n H=rl\u, „Lumina”. 
La Alba-Iulia am v\zut copii care

vorbeau maghiara, germana, s`rba; era o
alt\ disciplin\, o alt\ mentalitate. Ca ni vel
social [i economic, Transilvania era mai
sus dec`t t`rgu[oarele din Moldova, deci
am avut ocazia s\ cresc frumos. M-a mar-
cat [coala de acolo a[a cum a f\cut-o [i
ora[ul Ia[i. Tata avea un frate aici [i, cum
mie `mi pl\cea mult teatrul, veneam la
spectacolele de la Teatrul Na]ional [i de
la Teatrul Evreiesc de Stat, care mai
func]iona `nc\. C`nd am plecat `n Israel,
deja era cu totul altceva. A trebuit s\ asim-
ilez foarte repede ebraica, am stat `ntr-un
kibbutz, o comunitate colectivist\ `n care
`nv\]ai limba jum\tate de zi [i mun ceai `n
cealalt\. 

Copil\ria  noastr\,  a  celor
n\scu]i  imediat  dup\  r\zboi,
a  fost  atins\  de  o  traum\

O.V.: Iubea]i, totu[i, foarte mult
rom=na. Se putea vorbi de o dragoste
mai mare dec`t pentru ebraic\?

C.I.: A[ spune c\ am dou\ limbi ma -
terne. Mama `mi vorbea `n idi[ [i tot `mi
spunea c\ asta e limba mea, a noastr\, dar
tata o ruga `ntotdeauna pe mama s\ vor-
beasc\ `n rom=n\, pentru c\ el suferise din
cauza acelui accent u[or de idi[ `n anii
celui de-Al Doilea R\zboi Mondial. Eu
am `nv\]at limba rom=n\ a[a cum trebuie
[i nu mi-am schimbat nici numele. Copiii
[i so]ia, care nu s-au n\scut `n Ro m=nia,
vorbesc limba rom=n\. Dragos tea asta eu

am primit-o la H=rl\u [i am p\s trat-o prin
citire. Chiar `n Israel existau multe bib-
lioteci cu c\r]i `n limba rom=n\ care mi se
lipeau de degete. ~mi pl\ceau enorm, nu
m-am deconectat de realit\]ile literare ale
]\rii `n care m-am n\scut. Bazele, alfa-
betul [i pu]ine rudimente de ebraic\ le-am
prins cu mo[ Aaron, t`mplar de meserie
dar bun `nv\]\tor. Imediat dup\ r\zboi,
[coala evreiasc\ de la H=rl\u s-a `nchis,
dar atunci era tolerat s\ `nve]i `n contin-
uare ebraic\. Am prins repede limba,
acum public `n ebraic\ [i vorbesc, c`nd am
ocazia, `n idi[. 

O.V.: Spunea]i la un moment dat,
`ntr-un interviu, c\ a]i copil\rit cu
pove[tile celor care au supravie]uit
r\zboiului. Cum r\zb\teau ele `n con[ -
ti in]a unui copil care nu trecuse, pro-
priu-zis, prin ele?

C.I.: Nu, dar am trecut prin trauma
lor. Vin dintr-o familie care a p\timit di-
rect `n timpul r\zboiului. ~n timpul pri mu-
lui, bunicii au murit pentru Rom=nia, de[i
ei s-au dus la lupt\ ca „str\ini ne su pu[i
unei protec]ii”, asta era formula Cons -
titu]iei `n 1879. Majoritatea evreilor din
H=rl\u nu au fost evacua]i, din fericire, e
singura localitate ̀ n care s-a ̀ n t`m plat a[a.
Dar o parte dintre ei au fost tri mi[i `n
Transnistria. Eu nu am suferit per sonal,
dar r\zboiul a r\mas `ntotdeauna `n
con[tiin]a supravie]uitorilor, iar plecarea
masiv\ a evreilor din H=rl\u [i `ntreaga
Rom=nie care a urmat s-a datorat conse -
cin ]elor r\zboiului, regimul comunist li -
chi d`nd proprietatea privat\ [i micile
me[ te[uguri `n condi]iile `n care majorita -
tea evreilor erau me[te[ugari sau comer -
cian]i [i nu mai aveau ce face. {i-a mai
fost acest pol excep]ional de atrac]ie, re -
na[terea Israelului. ~ntr-adev\r, copil\ria
mea a fost marcat\ de povestirile mamei,
care lucra la Bucecea [i a trebuit `n c`teva
ore s\ p\r\seasc\ ora[ul `naintea atacului
Uniunii Societice. Rom=nia de-atunci
intrase `n r\zboi de partea Germaniei
naziste pentru a recupera Basarabia [i
Bucovina, deci efectiv am tr\it `n poves -
tea plec\rii lor. Copil\ria noastr\, a celor
n\scu]i imediat dup\ r\zboi, a fost atins\
de o traum\ care s-a men]inut printr-o an-
u mit\ atmosfer\, dac\ nu prin pove[ti.

O.V.: Exista, `nc\, o nelini[te?
C.I.: Comunismul a adus acea nesi -

gu ran]\. La un moment dat au existat per-
 secu]ii, puteai s\ fii arestat `n orice clip\.
~nainte de r\zboi evreii erau acuza]i de-a
fi comuni[ti, `n timpul r\zboiului de-a fi
evrei [i dup\ r\zboi de-a fi sioni[ti. S-a
st`rnit acea lupt\ grozav\ contra sionis-
mului, deci nu erau a[ezate apele. 

O.V.: C`nd a]i plecat, la 17 ani, `n
Isra el, a]i sim]it c\ era prea t`rziu,
poate chiar prea devreme pentru acest
pas?

C.I: Pentru aceast\ dezr\d\cinare,
chiar. Ca at`tea alte persoane care au ple-
cat din Rom=nia natal\, eu am r\mas
`ntotdeauna ata[at [i spun mereu c\ dac\
ast\zi Rom=nia nu-mi este patrie, `mi este
cel pu]in o „matrie” care niciodat\ nu m-
a p\r\sit. Ea r\m`ne ]ara copil\riei, a tot
ce-a fost p`n\ la 17 ani, dar c`nd e[ti t`n\r
trebuie s\ te zba]i s\ supravie]uie[ti. A[a
c\ m-am adaptat, m-am „ajustat” la soci-
etatea nou\, cea israelian\ [i-apoi cea
francez\, f\r\ s\ uit de unde veneam.

O.V.: Ce-a]i luat atunci de-acas\,
din H=rl\u?

C.I.: C`teva nimicuri. Material
vorbind, c`teva nimicuri! Cred c\ erau 15

– 20 de kilograme de m\run]i[uri. La mo-
mentul acela ni s-a interzis s\ lu\m [i an-
umite fotografii, `n afar\ de „Diploma de
maturitate”, care era permis\. Ulterior lu-
crurile s-au mai liberalizat pu]in, dar noi
n-am putut lua, suflete[te, dec`t amin tiri.
Am ajuns `n Israel cu familia f\r\ nimic.
Trebuia s\ `ncepem totul de la ze ro, cu
p\rin]i `n v`rst\. Totu[i, ei au mai putut
lucra, s-au integrat, s-au adaptat [i asta e o
istorie a unei identit\]i care s-a afirmat `n
}ara Israelului, de[i cei pleca]i din
Rom=nia au r\mas foarte str`ns lega]i de
p\m`ntul rom=nesc. At`t de tare `nc`t nu
doar c\ s-au `ntors [i se `ntorc aici, dar
chiar [i-a doua genera]ie n\scut\ acolo, `n
Israel, `nc\ vorbe[te limba rom=n\. 

O.V.: Faptul c\ nu a]i avut dreptul
dec`t la acele c`teva „kilograme de ni -
mi curi” era maniera statului de a con-
damna alegerea plec\rii?

C.I.: Ave]i dreptate, era o chestiune
de umilire, nu doar de `ngr\dire. Ace[ti
evrei care plecau trebuiau s\ fie, astfel,
stigmatiza]i. S\ li se spun\ „oricum n-a vem
nevoie de voi, deci nu merita]i s\ lua]i
ceva din Rom=nia”. Imagina]i-v\ cum ar
fi s\-i `ntreb\m asta pe politrucii de-atunci,
cei care-au impus aceast\ limit\.

Singurul  loc  `n  care  casa
mea  a  r\mas  `n  „istorie”  este
o  copert\  de  carte

O.V.: Acolo unde-a]i ajuns, `n kib-
butzul din Israel, spunea]i c`ndva c\ a]i
cunoscut „via]a real\”.

C.I.: Da, era prima dat\ c`nd lucram,
c`nd sim]eam munca fizic\ pe propriile

palme. Aici eram elev, eram un copil al
familiei. Acolo mi-am asumat totul [i m-am
asumat pe mine ̀ nsumi. M\ duceam la tot
felul de munci agricole, la plantat ba na -
nieri, la culesul portocalelor, la `ngriji rea
animalelor. Era o necesitate, pentru c\ nu
aveam bani, trebuia s\-mi pl\tesc [coala,
era ocazia care mi se oferea s\ muncesc
pentru mine. Am primit, ulterior, o bursa
de la universitatea din Ierusalim, dar
aceasta acoperea cu greu taxele. Am lu-
crat ca paznic noaptea sau la bibliotec\,
`ntr-o leg\torie de c\r]i, lucruri care mi-au
permis, p`n\ la urm\, s\ studiez. Cel mai
mult mi-a pl\cut la leg\toria de c\r]i, pen-
tru c\ eram aproape de ele. Dar [i c`nd
eram paznic, noaptea, `mi permi team s\
citesc, „m`ncam c\r]ile” cu acea dra gos te

inculcat\ de profesorii din H=rl\u. 
O.V.: Cum era Israelul de-atunci?
C.I.: Israelul f\cea ceva ciudat `n su-

fletul celor care emigrau acolo. Era o so-
cietate cosmopolit\ `n care, atunci c`nd
ajungeai, ca evreu, acolo, deveneai ro -
m=n. Era un loc deschis, cultural [i uman,
`n care nu se mai vorbea `n [oapt\. Din
p\cate majoritatea ]\rilor arabe nu admit
dreptul Israelului de-a exista [i asta e o
alt\ problematic\. Aceast\ ]ar\ a devenit
evreul na]iunilor. A fost stigmatizat [i
exist\ [i acum o `ncercare de a deligitima
dreptul evreilor de a avea o ]ar\. Atunci,
`ns\, era un loc al recl\dirii, `n care totu[i
nu-]i puteai pierde r\d\cinile. Acolo nu te
`ntrebai ce ]i se d\, ci mai degrab\ ce po]i
face tu.

O.V. : C`nd v-a]i `ntors `n Rom=nia
dup\ revolu]ie, avea]i anumite a[ tep t\ri
de la p\m`ntul care v\ fusese cas\?

C.I.: ~n primul r`nd am fost frapat
c`nd am v\zut, din Fran]a, la televizor,
imaginile revoltei care-au schimbat re gi -
mul. C`nd am putut veni prima dat\, prin
1991, m-a surprins suflul libert\]ii de-aici.
N-am avut ocazia s\ ajung chiar la
H=rl\u atunci, dar am fost la Bucure[ti,
unde, `ntre timp, `ncepuser\ s\ fie traduse
c\r]ile mele. Apoi am fost invitat „aca s\”,
cum s-ar spune [i am fost numit ce t\ ]ean
de onoare al ora[ului H=rl\u. Deci, s\ ne
uit\m `n urm\. Cum am plecat `ntr-o
s\pt\m`n\, str`ng`nd totul `n fug\ [i cum
m-am `ntors. Am vrut, sigur, s\-mi re g\ -
sesc locul natal, `ns\ H=rl\ul trecuse [i el
prin sistematizarea urbanistic\, iar casa
noastr\ a disp\rut, s-au f\cut blocuri. Dar
au r\mas dou\ cimitire [i-o superb\ sina-
gog\ ca amintire, ca patrimoniu real al
fostei comunit\]i a evreilor din H=rl\u.
Acum mai s`nt pu]ini, cinci – zece oa meni.
Singurul loc `n care casa mea a r\mas `n
„istoria” este coperta acestei c\r]i (n.r.:
„Evreii din H=rl\u. Istoria unei comu-
nit\]i”), pe care st\ pictura profesorului
Bogdan B`rzu, care-a ilustrat un cr`mpei
din ora[ a[a cum era `nainte de sistemati-
zare. El era singurul care avea curajul s\
picteze casele evreilor `ntr-o perioad\ `n

care secera [i ciocanul st\teau pe toate
p`nzele.

O.V: V-a dezam\git cu ceva Ro m= -
nia la `ntoarcere?

C.I.:N-a[ putea s\ spun ̀ n mod abso-
lut dac\ da sau nu. Perioada de tranzi]ie a
durat [i dureaz\ cam mult timp deci, din
punctul acesta de vedere, a[ putea spune
c\ exist\ o oarecare decep]ie, dar am fost
marcat de noua genera]ie care s-a ridicat,
care s-a pus la lucru at`t aici c`t [i `n Oc-
cident. C`t despre H=rl\u, pentru mine nu
mai este cel de alt\dat\. Oamenii s-au
schimbat, ora[ul e altul. ~n afar\ de cimi-
tire [i sinagog\, dar [i de c`]iva oameni pe
care i-am recunoscut [i acum, totul e alt-
fel. Am fost mi[cat de fap tul c\, la
lansarea acestui volum, ma joritatea nu m\

cuno[teau dar au venit [i-au luat cartea.
Asta `mi spune c\ exist\ ̀ nc\ o leg\tur\ nu
doar `ntre evrei ci [i `ntre ei [i cre[tini,
care a r\mas timp de aproape trei secole.

AAuu  ssuupprraavviiee]]uuiitt  uunn  ttiimmpp  mmii--
ttuurrii  ppoorrnniittee  ddiinnttrr--uunn
`̀nnvv\\]]\\mm`̀nntt  rreelliiggiiooss  aall  
ddiisspprree]]uulluuii

O.V.: Nu se sting tradi]iile evreie[ti
acolo?

C.I.: Practic nu mai exist\ nimic, o
singur\ dat\ pe an, cu ocazia s\rb\torilor
de an nou evreiesc, `n toamn\, vine un
domn originar din H=rl\u care locuie[te
la Bucure[ti [i se deschide sinagoga, `ns\
nu mai exist\ rug\ciunea din fiecare zi, ci
doar pentru anul nou [i Yom Kippur.
Via]\ religioas\ evreiasc\ nu mai exist\, e
de spus. ~nainte de r\zboi erau [ase sina-
gogi acolo, tr\iau personalit\]i importan te,
cum era jurnalistul Horia Carp sau dra-
maturgul Mihail Davidoglu. Eu aveam o
datorie a istoriei [i a memoriei s\ scriu
aceast\ carte. Poate este [i ceva ira]ional
`n toate astea, poate [i-o nostalgie pe fon-
dul copil\riei, dar eu am primit aici ni[te
lec]ii unice. E interesant s\ spui c\ cea
care te-a `nv\]at at`t de frumoasa limb\
rom=n\ era o nem]oaic\ din Bucovina.
Era [i-o armonie, `mi amintesc, `ntre co -
piii de evrei [i cei cre[tini. Mergeam la
toa te s\rb\torile lor [i ei la ale noastre. Lu-
cruri care s-au stins odat\ cu emigra rea `n
Israel.

O.V.: Vi s-a povestit cum ar\ta an-
tisemitismul c`nd era]i copil. A]i fost
vreodat\ lovit direct de vreo prejude-
cat\ de-acest fel?

C.I.: Prejudec\]i au fost `ntotdeauna,
mai puternice, mai `n joac\. Eu n-am
sim]it antisemitismul dec`t prin cazul ace -
la de persecu]ie, l-a[ numi, c`nd n-am
putut merge la liceul din H=rl\u. Atunci
mi-a fost adresat mie personal. Era un an-
tisemitism mascat, dar viu. ~ns\ prie te nii
mei cei mai buni, `nainte s\ plec\m, erau

[i evrei [i cre[tini. Gheorghi]\ de la Za-
gavia era unul din ei, el m-a ̀ nv\]at s\ bat
toaca la Biserica „Sf. Gheorghe”. {tiam
toate s\rb\torile, mergeam la colindat cu
copiii cre[tini. ~ns\, dac\ e s\ nu facem o
istorie apologetic\, o s\ spun c\ a fost un
moment `n care am cunoscut un soi de
anti-iudaism. Cred c\ aveam opt ani. De
s\rb\toarea de Pa[te, evreii m\ n`n c\ p`ine
nedospit\, matzah [i prietenul meu, Ghe-
 orghi]\, c`nd i-am servit o felie de pasc\,
m-a `ntrebat „Carolic\, nu are s`nge
`n\untru?”. M-am speriat, am luat pasca
[i-am mu[cat, ca s\-i ar\t c\ nu-i a[a. Dar
de ce s\ m\ `ntrebe asemenea lucru? Din
cauza unui mit. 
Una din primele c\r]i pe care le-am

publicat `n Fran]a, despre emanciparea

evreilor din Rom=nia, are pe copert\ un
s\cule] brodat de mama `n care se punea
matzah. Pentru c\ atunci m-am dus la
mama [i-am `ntrebat-o, `n idi[, pentru c\
numai a[a vorbeam cu ea, „ce `nseamn\
asta?”. {i ea mi-a spus c\ ei cred c\ pen-
tru Pa[te evreii aveau nevoie de s`nge. V\
da]i seama ce chestiune medieval\, ce mit
care a supravie]uit! Imediat `n anul de
dup\ cel de-Al Doilea r\zboi Mondial
subzista aceast\ prejudecat\ pornit\ din tr-
un `nv\]\m`nt religios al dispre]ului. De
asta am scris acea carte despre „Mi tu rile
fondatoare ale antisemitismului”. ~n reli-
gia catolic\, dup\ cel de-Al Doilea
R\zboi Mondial `nc\ exista un fel de ju -
r\ m`nt, de rug\ciune special\ care se pu -
neam „Pro perfidis iudaeis” care s-ar
traduce drept „Pentru evreii necreduli”
sau „increduli”, dar `n francez\ [i `n alte
limbi nu s-a tradus a[a, ci „Pentru evreii
perfizi”. C`nd `i spui unui copil catolic c\
se roag\ pentru evreii perfizi, ce poate el
s\ cread\? E o fraz\ simpl\ care perpe tu -
eaz\ un anti-iudaism religios. Iar acesta
trebuia transformat `ntr-o educa]ie a sti mei.

O.V.: A]i men]ionat cartea „Mi tu ri -
le fondatoare ale antisemitismului”, un
volum care lupt\, cumva, cu toate
aceste prejudec\]i. A]i v\zut-o ca pe un
r\spuns la un anumit atac?

C.I.: Da! ~n primul r`nd am v\zut-o
ca pe un r\spuns al unui nega]ionist
francez care a scris „Miturile fondatoare
ale politicii israeliene”, Roger Garaudy.
Mi-a permis s\ rev\d toat\ istoria celei
mai vechi uri. Dar n-am vrut s\ fac o isto-
rie nou\, ci s\ ar\t cum se recicleaz\ aces -
te mituri. Evreii s`nt acuza]i c\ vor s\
cu cereasc\ lumea. ~n Evul Mediu erau
acuza]i c\ otr\veau f`nt`nile. Chestiunea
s`ngelui ritualic la fel, o absurditate. Un
alt mit ar fi c\ evreii ar inocula sindromul
HIV. Din p\cate se dau multe explica]ii,
dar exist\ [i o parte ira]ional\ `n toat\
povestea asta. Acum exist\ un antise mi -
tism f\r\ evrei. Este cazul Poloniei. Cum
ne putem explica faptul c\, `ntr-o ]ar\ `n
care nu mai s`nt evrei, s-au men]inut ace-
lea[i idei, acelea[i imagini, aceea[i reali-
tate a evreului crescut\ din dispre]? Ar
tre bui `ncurajat\ prezentarea `ntr-o lu mi n\
sp\lat\ de prejudec\]i a acestei culturi. 

RReeggrreett  cc\\  aaiiccii  ss--aa  `̀nncceett\\]]eenniitt
ccuuvv`̀nnttuull  „„HHoollooccaauusstt””

O.V.: Medicul rus, Leo Pinsker,
spunea c\ „iudeofobia este o psihoz\”.
Rom=nii mai sufer\ de aceast\ boal\?

C.I.: Leo Pinsker a dat un r\spuns de
medic, `ntr-adev\r, `ntr-o grozav\ formul\.
Iudeofobia este o boal\ ereditar\, conta-
gioas\ [i incurabil\, asta spunea el. Cre-
dea c\ evreii nu trebuie s\ mai a[tepte
emanciparea, ci s\ [i-o construiasc\ sin-
guri, prin reg\sirea statului lor propriu.
F\r\ `ndoial\ s`nt rom=ni care au r\mas cu
idei preconcepute, deci Rom=nia ca atare
nu este antisemit\ dar s`nt `nc\ antisemi]i
`n Rom=nia. Necunoa[terea d\ na[ tere la
prejudec\]i. Cei care au aceste idei nu-i
cunosc pe evrei. „Rasismul”, s\-l nu mim
a[a, este frica de cel\lalt, momentul `n
care arunci pe el propriile angoase. ~n an-
umite medii cred c\ `nc\ exist\ un anti-iu-
daism de esen]\ religioas\. Poate nu al
tinerilor. Eu acum s`nt spectator, nu pot
dec`t s\ constat. {i eu v\d c\ studen]ii se
intereseaz\ de istoria poporului evreu, ob-
serv c\ exist\ masterate pentru do b`n di rea

acestor cuno[tin]e. Nu exist\ universitate
european\ mare care s\ nu aib\ o catedr\
de studii iudaice [i ebraice. Doar c\ s-a
`nceput foarte t`rziu, primele catedre au
ap\rut `n Statele Unite ale Americii abia
dup\ Primul R\zboi Mondial. Cursurile
pe care le ]in `n Rom=nia `mi spun c\
exist\ un interes pentru cultura evreiasc\
mai mult ca niciodat\. M-a[ bucura ca `n
Rom=nia majoritatea profesorilor de is-
torie s\ poat\ ]ine [i un curs de istorie a
evreilor din Rom=nia. Aici lucrurile s`nt
mai re cente, aici aceast\ istorie a fost p`n\
nu demult un tabu, cine s\ se ocupe de
asta? Noi eram tolera]i, dar nu exista o
[coal\ deschis\, abia dup\ 1989 au `nceput
`ncet lucrurile s\ mi[te, s\ se constate ce s-
a `nt`mplat, ce-a `nsemnat Shoahul (n.r.:
Holocaustul).

O.V.: Prefera]i s\ folosi]i acest ter-
men, de[i e considerat un barbarism,
lingvistic vorbind. 

C.I: Chiar dac\ este un barbarism, `l
prefer pentru c\ fenomenul nimicirii sis-
tematice a poporului evreu `n Europa
este unul unic. Dup\ concep]ia nazi[tilor,
trebuiau elimina]i to]i cei care s-au n\scut
`ntr-un pat [i nu `n altul. Au fost [i alte
masacre `n istoria r\zboaielor, dar
Shoahul este unic, spune c\ trebuie s\
mori pentru c\ te-ai n\scut. {i e singurul
cuv`nt adaptat `ntr-adev\r s\ spun\ asta.
„Holocaust” are sens de ardere de tot a
unei victime. Iar dac\ spunem genocid
trebuie s\ ad\ug\m [i o l\murire. Ge no ci -
dul cui? Al armenilor, al indienilor, al po -
poa relor africane [i a[a mai departe. Dar
c`nd ai spus Shoah, care `nseamn\ „cata-
clism” `n ebraic\, ai spus povestea e vre i -
l or. ~n limba francez\ se utilizeaz\ numai
acesta. Regret c\ aici nu s-a `ncet\]enit
acest cuv`nt.

O.V.: A]i scris despre un „Shoah
neterminat `n Rom=nia”. 

C.I.: Pentru c\ a[a [i este! Datorit\ ra-
binului Alexandru {afran, c\ruia `i este
dedicat\ acea carte, el nu s-a `n che iat.
Aproape jum\tate din popula]ia evre ias c\
rom=neasc\ a supravie]uit pentru c\ au ex-
istat oameni care s\ lupte pentru asta. Un
rol important `n nedeportarea evreilor `n
lag\rele din Polonia l-au jucat [ef-rabinul
Alexandru {afran [i Wi lhelm Filder-
man, pre[edintele Federa]iei Co mu -
nit\]ilor Evreie[ti din Rom=nia. Cealalt\
jum\tate a fost nimicit\, dar di fe ren]a ̀ ntre
Shoahul rom=nesc [i cel din Ungaria, de
exemplu, este urm\toarea: ~n Ungaria
evreii au r\mas `n via]\ p`n\ la sf`r[itul
r\zboiului [i dup\ acesta, la nici [ase

s\pt\m`ni, peste 135.000 de evrei, printre
care to]i cei din Transilvania de Nord, au
sf`r[it la Auschwitz. ~n Ro m= nia
masacrele au `nceput mai devreme [i s-au
`ncheiat mai devreme.  

O.V.: A existat [i un Shoah su fle tesc,
totusi, pentru cealalt\ jum\tate, a
supravie]uitorilor.

C.I.: Faptul c\ n-au fost persecuta]i
sau executa]i nu `nseamn\ c\ n-au suferit.
Chiar p\rintele meu a fost trimis peste trei
ani `ntr-o carier\ de piatr\ `n Ba sa rabia
[i-apoi `n Dobrogea. S-a impus Steaua
Galben\ (n.r.: Steaua lui David) care nu
s-a aplicat la Bucure[ti, dar `n Moldova
de Nord a existat. Evreii au fost exfolia]i
de bunuri, `nfometa]i. Deci trauma a
func]ionat ca un Shoah de alt\ natur\, pe
care ei l-au dep\[it, totu[i. Au luptat, au
reconstruit. {i prima condi]ie era de a
supravie]ui „coûte que coûte” (n.r.: „cu
orice cost”).

O.V.: Ceea ce face]i acum, ca is to -
ric [i profesor, se manifest\ ca o datorie
personal\?

C.I.: Tot ce-am scris despre evreii din
Rom=nia era o necesitate [tiin]ific\. ~n
Fran]a eram unul din pu]inii evrei care se
ocupau cu asta, pentru c\ era considerat\
o chestiune minor\. Pentru mine a fost [i-
o form\ de recuno[tin]\. Am avut ocazia [i
toate metodele s\ `nv\] `n str\in\tate, `n
Israel [i `n Fran]a, f\r\ s\ am, `ns\, drep-
tul la arhivele rom=ne[ti mult\ vreme. Le-
am folosit pe cele de-acolo [i nu s`nt
pu]ine, e de [tiut. Istoria evreilor nu e un
lung [ir de pl`ngeri, asta e foarte impor-
tant. Exist\ o particularitate, `ntr-adev\r,
dramatic\, `ns\ nu e toat\ povestea lor pe
aceste p\m`nturi. Omagiul meu pentru
evreii de aici, din Rom=nia, ]ine de o
afec]iune aparte. Sper, `n primul r`nd, s\
pot face ceva pentru restaurarea sinagogii
din H=rl\u. S-a semnat decizia c\ se pot
`ncepe lucr\rile la acest frumos l\ca[ de
cult. Bine`n]eles, de vreme ce comuni-
tatea s-a risipit, sinagoga va intra `ntr-un
circuit patrimonial religios, va fi muzeu.
Eu de fiecare dat\ c`nd m\ `ntorc, m\ duc
s\ m\ rog acolo unde se odihne[te familia
mea, la H=rl\u. E un gest ritualic, al meu,
pentru c\ s`nt [i eu un evreu h=rl\uan,
chiar dac\ nu mai tr\iesc aici, unde
Sadoveanu spunea c\ „nu s-a `nt`mplat
nimic”, dar unde totu[i lucruri minunate
s-au `nt`mplat.
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Israelul f\cea ceva ciudat `n sufletul celor
care emigrau acolo. Era o societate cosmo po li t\
`n care, atunci c`nd ajungeai, ca evreu, a co lo,
deveneai rom=n. Era un loc deschis, cultural [i
uman, `n care nu se mai vorbea `n [oapt\. 

„Omagiul meu pentru evreii de aici, din România, 
]ine de o afec]iune aparte”

Dac\ ast\zi Rom=nia nu-mi este patrie, `mi este cel
pu]in o „matrie” care niciodat\ nu m-a p\r\sit

„



Cump\r\turi m\sluite
~n pia]a din Alexandru cade o

ploa ie m\runt\ iar v`ntul [fichiuie[te
crunt obrajii [i `n]eap\ trupurile cu mii
de ace reci. B\l]i murdare p\teaz\ tro-
tua rul [i stau `n calea trec\torilor la
fie care pas, f\c`ndu-i pe cei care se pe -
rin d\ prin fa]a tarabelor s\ se simt\ ca
`ntr-o curs\ cu obstacole. „Pia]a-i ca o
a utostrad\. Are anumite ore c`nd e pli -
n\, c`nd ies oamenii de la munc\. Sau
e goal\, ca acuma, c\ oamenii-s la ser-
viciu”, `mi explic\ Bursuc, b\rbatul de
la prima tarab\, transform`ndu-[i din -
tr-o dat\ privirea p`n\ atunci ve se l\, `n
una caraghios de serioas\. E mi cu], cu
burt\, aproape rotund [i are tras un fes
negru p`n\ peste ochi. Vinde `n pia]\ de

cinci ani, de c`nd „am ie[it de la facul-
tate. Mi-a zis nevasta c\ m\ la s\ dac\
m\ `ntorc la [coal\. Mai fac cursuri,
dar la f\r\ frecven]\, c`nd m\ sup\r\
c`te unul [i-l meditez la fizic\”. ~ncepe
s\ r`d\ [i `[i ridic\ c\ciula p`n\ pe
v`rful capului, se uit\ `n jur „s\ nu vin\
[efa”, apoi scoate de sub tarab\ o
sticl\ de un litru de bere. Vinde „ce-mi

aduce patroana, o gras\ pentru care lu -
crez”, zice acesta f\r\ chef, dar acum
mai are doar cartofi, morcovi, varz\ [i
ardei gras. 

„Hai, m\tu[\, ce s\-]i dau?”, o `m -
bie b\r batul pe femeia care se opre[te
`n dreptul tarabei sale. Aceasta `i cere
un kilogram de ardei gras la zece lei [i
cinci kilograme de cartofi la un leu [i
cincizeci. Bursuc a[az\ rapid un li ghean
din tabl\ pe c`ntarul electric, ca re p`n\
atunci ar\ta zero. Acesta `[i schimb\ i -
me diat cifrele la 250 de gra me [i abia
apoi b\rbatul `ncepe s\ sti vu iasc\ cu
grij\ `n recipientul de metal [i cump\ -
r\turile b\tr`nei. A c`nt\rit `n trei ture [i
de aceea saco[a acesteia a devenit cu
750 de grame mai u[oar\, chiar dac\
femeia a urm\rit cu grij\ mi[ c\rile b\r -
batului.  Nu a observat cum acesta la fi -
e  care lighean umplut b\ ga `n buzunar
banii pentru greutatea re cipientului `n
care c`nt\rea. M\ vede c\ i-am `n]eles
mi[ carea [i brusc uit\ de mine. ~[i g\ -
se[te treab\, se `nv`rte de c`teva ori `n
c\utarea vreunui lucru de f\cut apoi
roa g\ pe cineva s\ aib\ grij\ de marf\
[i se face nev\zut.

Copil\rie printre negustori
La c`teva tarabe mai departe, E le -

na vinde portocale. ~n fa]a ei stau sti -
vu ite pe mai bine de zece r`nduri fruc -
tele parc\ toate de aceea[i m\rime. E
micu]\, dar coco]at\ cu picioarele pe
sc\unelul din spatele mesei `i prive[te
pe to]i de sus. „Cele mai dulci porto-
cale de aici lua]i”, sare de pe turnul `n
care era urcat\ t`n\ra machiat\ strident
cu albastru [i `mbr\cat\ doar cu o geac\
scurt\ [i sub]ire de fiecare dat\ c`nd
vreo persoan\ se opre[te s\-i cer ce teze
marfa. Are 30 de ani [i vinde `n pia]\
de la 12. „Ce s\ facem? S\ fu r\m? Ne
des  curc\m cum putem. Cum p\ r\m mai
ieftin de aici, d\m mai scump `n alt\
parte [i tot a[a”, spune r\spicat femeia,
uit`ndu-se parc\ cu ur\ c\tre col]ul sca -
unului pe care `l love[te tot mai tare cu

piciorul. Mai are cinci fra]i [i fiecare e
st\p`n pe c`te o mas\ aici `n pia]\, `n
altele din Ia[i sau `n Bazar. P\rin]ii ei
tot cu asta s-au o cupat, dar „acum mai
au doar un bar `n Mircea. Ies mai
pu]ini bani dar nu mai stau `n frig. S`nt
b\tr`ni [i nu mai pot”, le scuz\ su fe rin -
]a v`nz\toarea. La [coal\ a ajuns rar [i a -
bia a terminat ze ce clase „c\ erau obli -

gatorii [i m\ treceau profesorii din mi -
l\”, iar timpul [i-l petrecea f\c`nd ne -
go]. 

~i pl\cea s\ [tie c\ are mereu bani,
c\ dup\ o zi de stat `n pia]\ `[i putea
cum  p\ra ce-[i dore[te [i c\ nu depinde
de ceilal]i. P\rin]ii, pleca]i de dimi nea  -
]\ [i p`n\ `n noapte, uitau de multe ori
de copii, iar bani le d\deau „ce li se scur  -
gea printre degete”. A[a a ajuns, d up\ ce
a `nv\]at secretele meseriei v`nz`nd la
taraba alor ei, s\ roage pe cei care cum -
p\rau en gros din alte pie ]e s\-i aduc\ [i
ei c`te o l\di]\ cu fructe sau legume. „Du -
p\ aia m\ lipeam eu de cineva cu un c`n -
tar [i d\deam mar fa mai scump. Ce-mi
ie[ea str`ngeam, ca s\ iau [i mai mult\
marf\.” 

Se o pre[ te apoi din povestit [i `n -
ce pe s\ z`mbeasc\. Deschide telefonul
[i-mi arat\ o poz\ cu feti]a ei `n unifor -
m\ [colar\. Erica, copilul din foto gra -
fie, nu-i mai mare dec`t era Elena a -
tunci c`nd a `nceput s\ pun\ greut\]i pe
talere [i s\ r\stoarne marfa `n desaga
clien]ilor ̀ ns\ „ea nu are ce c\lca ̀ n pia  -
]\. S\ fac\ carte [i s\ plece de aici. S\
fac\ altceva”, spune femeia cu ace ea[i
ur\ de mai devreme. 

Pe so]ul ei l-a `nt`lnit tot `n pia]\.
El era `ns\ la taraba cu mici. „Acuma
nu mai este aici, c\ nu mai au voie, dar
`nainte coad\ era la gr\tar. Mie `mi pl\ -
cea de el c\ mereu se sp\la pe m`ini, era
curat [i mirosea a m`ncare”, r`de a ceas -
ta ru[inat\. B\rbatul femeii aduce acum
ma[ini din Germania pe care le vinde
`n ]ar\. „Pleac\ numai la comenzi. Cli -
entul `i zice ce vrea, c`t d\ pe ma[in\ [i
el opre[te trei sute de euro, banii lui.”
Reu[e[te uneori s\ a du c\ [i cinci sau
[ase ma[ini `ntr-o lu n\ [i din cauza as -
ta a l\sat taraba pentru volan.

Fluxul de pa[i se `nte]e[te tot mai
mult, semn c\ oamenii au `nceput s\ ia -
s\ de la serviciu, iar v`ntul sufl\ parc\
mai amarnic. V`nz\torii de la ta ra be abia
dac\-mi arunc\ priviri c`nd afl\ c\ nu
vreau s\ le cump\r marfa [i-[i afund\ [i
mai tare fa]a `n fularele le ga te str`ns la
gur\. Vremea se r\ce[te parc\ mai tare
[i o dat\ cu ea dispare [i ve selia de pe
chipurile pie]arilor din Alexandru.

Precupea]a certat\ cu 
ispita

Dac\ `n Alexandru forfota abia
re`n  cepe, la Hala Central\ comercian]ii
deja `[i str`ng `n cutii marfa. Tanti I -
lea na, femeie trupe[\, ro[ie `n obraji,
`mbrobodit\ cu un batic `nflorat [i cu o
vest\ din l`n\ peste geaca vi[inie, bu -
to neaz\ lent telefonul de care st\ ag\ -
]at\ o cruciuli]\ ro[ie. Nu se `ndur\ `n -
c\ s\ plece acas\. „Unde s-o mai v\ zut
s\ pleci din pia]\ cu marfa ne v`n dut\
sau c`t mai este soare pe cer?”. De c`nd
a `nceput postul vinde la ta ra b\ „doar
verde]uri. Dac\ numai asta are voie o -
mu’ s\ m\n`nce eu de ce s\-i dau altce-
va?”, `ncearc\ s\ m\ con vin g\ precu-
pea ]a. ~n restul anului vinde `ns\ al\ -
turi de b\rbatul ei carne `n CUG, „un -
de avem ni[te frigorifice. El pune pe
por]ii carnea [i eu o v`nd”, `mi poves -
te[te aceasta vesel despre afacerea de
familie.

Nu a mai m`ncat carne [i nici nu a
mai v`ndut de c`nd i-a promis lui Dum-
nezeu c\ o s\ ]in\ toate posturile dac\
`i scap\ copilul de spital. „Era ]intuit

s\ r\cu]ul la pat, cu febr\, era galben ca
o lum`nare topit\, iar doctorii nu-i g\ -
seau de leac. Atunci am scris un a ca tist
[i am jurat c\ nu mai pun gura pe car -
ne `n post dac\-l scap\”, poveste[te fe -
me  ia sim]ind parc\ fiecare fior al a -
mintirii, [i ap\s`nd cu luare aminte toa-
te cuv`ntele. B\iatul [i-a revenit `n doar
c`teva zile de la leg\m`ntul care a f\ -
cut-o pe v`nz\toare s\ pu n\ rug\ciunea
[i Biserica pe primul plan. „La Carte
spune c\-i vai de cel prin care vine is -
pita, c\ mai bini este lui s\-[i lege de
g`t o piatr\ de moar\ [i s\ se arunce `n
mare. M\ tem s\-mi iau acum cuv`ntul
`napoi de la Dum ne zeu”, spune smerit
precupea]a. C`nd pi c\ turile de ploaie se
`nte]esc tot mai tare [i nici acoperi[ [i

nici umbrel\ nu are deasupra capului
femeia `ncepe totu[i s\-[i pun\ `n cutii
marfa.

Oamenii trec absen]i printre tara-
bele r\mase goale. Doar tanti Ileana [i
alte patru persoane mai p\zesc tarabe -
le peste care cad stropi tot mai furio[i.
O feti]\ de zece sau doispre ze ce ani vin  -
de `n dreptul sc\rilor care dau `napoi `n
strad\ iconi]e micu]e din carton. ~[i [ter -
ge din c`nd `n c`nd nasul cu m`neca a -
poi ascunde m`inile `n buzunarele ge -
cii largi c`nd nu vede pe nimeni `n jur.
C`nt\ ceva despre pri m\var\, floricele
[i soare [i cere de la trec\tori c`te un leu
pentru un sf`nt.

Tarabele z`mbetelor triste
~n pia]a din T\t\ra[i vremea ur`t\

par c\ nu este sim]it\ de v`nz\tori. Me -
se le s`nt foarte aproape unele de al te -
le, oamenii se `nghiontesc ca s\ treac\
dintr-o parte `n alta, glumesc [i r`d,
„ca s\ se scurg\ timpul”.

~n zona cu lactate este parc\ cea
mai mult\ veselie. Liviu, un b\iat ` nalt,
blond [i cu ochii alba[tri vine din Bo -
to[ani. Are acas\ aproape 900 de oi [i
zilnic este `n pia]\ cu ca[, br`nz\ sau zer.
„M\tu[\, dac\ te pup `mi dai [i mie un
m\r?” `ntreab\ b\iatul f\c`ndu-mi [tren-
gar din ochi. „Dac\-mi iei fata de soa]\
`]i dau [i mai multe”, intr\ b\tr`na de la
taraba de vizavi `n jocul b\iatului. „Un -
de c\ ista nu-i b\rbat de cas\ ci-i place
s\ mearg\ din cas\ `n cas\ ca popa”,
intr\ `n vorb\ alt\ fe me ie, iar glumele
se ]in lan].

Liviu ascult\ bancurile celorlal]i,
dar are grij\ mereu la marfa sa pe care
o aranjeaz\ atent, o taie `n p\r]i perfect
egale iar apoi `ntinde cutele de la ha -
latul alb. Are 28 de ani [i zece angaja]i
care mulg oile, le pasc [i au grij\ s\ nu
le lipseasc\ nimic. A prins dra gos tea de
necuv`nt\toare de la tat\l s\u, geamba[
de animale, dar „nu mi-a pl\cut nicioda -
t\ s\ merg s\ negociez cu omul, s\ iau de
aici mai ieftin [i s\ v`nd mai scump `n
alt\ parte.” De ace ea a ales s\-[i fac\ o st` -
n\ [i vesel [i m`n dru spune tuturor c\ el
e cioban, doar c\ nu a `nv\]at `nc\ s\
c`nte din fluier.

L`ng\ el, pe alt r`nd de mese, tanti
Maria a venit `n pia]\ s\ v`nd\ sm`n t` -
n\. Abia se vede din spatele tarabei [i ca
s\-[i fac\ clien]ii aten]i c\ masa nu-i
p\r\sit\ se mai ridic\ cu picioarele pe
o b\ncu]\ din lemn. 

Are 81 de ani, dar vine cel pu]in o
da t\ pe s\pt\m`n\ `n pie]ele din Ia[i.
„Dragu’ babii, am venit de ieri cu dou\
saco[e cu lapte, br`nz\, sm`n t`n\ [i ou\
[i am dormit acolo, pe col], `nvelit\ cu
ni[ te p\turi [i cartoane ca boschetarii”.
~[i ascunde fa]a `n unul din col]urile ba -
ticului [i ofteaz\. Nu a reu[it s\-[i dea
toa t\ marfa [i, ca s\ nu mai pl\teasc\ au  -
to  buzul p`n\ acas\, a preferat s\ doar -
m\ `n pia]\. „Dau 20 de lei pe zi ca s\
iau taraba, [i dac\ pun [i 26 de lei pe
drum muncesc degeaba. Pensie am de
la CAP [i abia dac\ `mi cump\r pas -
tile”. Glasul i se inund\ de emo]ie [i cu -
vintele parc\ i se opresc `n g`t. Sin -
gurul copil pe care `l are e la Ti mi -
[oara [i o mai viziteaz\ de hramul bis-
ericii din sat [i uneori [i la Pa[te, a[a
c\ unicul sprijit `i este b\r batul, cu trei
ani mai b\tr`n. „Am r\ mas am`ndoi do -
u\ cioate pe p\m`nt. Sin  gure [i a[ tep -
t\m s\ ne `nghit\ p\ m`n tul [i viermii.”

***
Norii parc\ au devenit nehot\r`]i.

Nu [tiu dac\ s\-[i dea drumul la ploaie
sau s\ se opreasc\ [i `[i trimit stropii `n
rafale, asemeni unor cuiburi de mi tra -
lie re. B\ltoacele s-au l\rgit a[a c\ oa me -
nii nici nu se mai obosesc s\ le o co leas -
c\ [i pa[ii lor `mpr\[tie apa de un gri po -
somor`t `n toate direc]iile. Abia c`nd lu -
ciul murdar se lini[te[te las\ s\ se vad\
clar, ca printr-o fereastr\, chipul unui
zar   zavagiu care tocmai `[i str`ngea mar fa.

Andrei MIHAI

Patru pove[ti la cinci lei
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~n zona cu lactate este parc\ cea mai mult\ veselie

Oamenii care nu-[i v`nd
meseria `n supermarket

� Liviu are acas\ aproape 900 de oi [i zilnic este `n
pia]\ cu ca[, br`nz\ sau zer � tanti Maria are 81 de
ani, dar vine cel pu]in o dat\ pe s\pt\m`n\ `n pie]ele
din Ia[i

~n pie]e timpul se m\ -
soar\ altfel, iar oa -

menii-s mai vii [i mai
colora]i, de parc\ sufle-
tul le r\sare prin piele [i
li se a[az\ pe chip. S`nt
c`nd calzi [i bl`nzi, c`nd
pu[i pe [otii sau r\i
precum smoala cu care
`[i mai astup\ g\urile
din acoperi[urile tara-
belor. ~ntr-o lume plin\
de supermarketuri ei
s`nt `ns\ mai aproape
de oameni, le ascult\
dolean]ele [i `ncearc\
s\ le aduc\ c`te un
z`mbet cu o poant\ sau
o vorb\ bun\. Pu]ini
`ns\ s`nt aten]i la
pove[tile lor [i pu]ini vor
s\ le afle oful.

De c`nd a `nceput Postul, tanti Ileana vinde la tarab\ doar verde]uri

„Unde s-o mai v\ zut s\ pleci
din pia]\ cu marfa ne v`n dut\?”
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Cu osteneala prins\ `ntre ciocan [i nicoval\ 
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Nu-[i g\se[te locul, plimb`ndu-se
gr\  bit `n fa]a m\su]ei sale, frigul d`n -
du-i ghes.  Aurel Cr\ciun m\ m\ soa r\
atent de la ad\postul ochelarilor s\i, iar
z`mbetu-i `nflore[te `n col]ul bu zelor
c`nd `i `ntind dou\ l\n]i[oare rup te, ca
m`i nile s\ i se mai poat\ dez me tici de la
ger. Hot\r\[te s\-[i reia locul pe sca u nul
din spatele m\su]ei cu unelte [i s\-[i fa -
c\ de lucru cu ele, l\s`ndu-[i c\ciula ru -
seasc\ s\ se bat\ cu frigul `n locul lui.

Omul nu s-a n\scut printre mol do -
veni, Alexandria fiindu-i locul de ba[ -
tin\. ~n copil\rie, pa[ii [i i-a `m pletit a -
l\  turi de p\rin]ii [i fra]ii de etnie rom\.
„Ne diferen]iem de c\l d\ ra rii din tri -
buri pentru c\ am tr\it laolalt\ cu ro -
m=ni [i pentru c\ am avut no rocul de a
fi da]i la [coal\”, se gr\ be[ te s\-mi spu -
n\. ~n cele zece clase obligatorii [i trei
ani de [coal\ profesional\ nu a `nv\]at
meseria pe care a ales s\ o depene de
37 de ani `ncoace, cea de argintar. P\ -
rin]ii nu l-au l\sat s\ mearg\ mai de par -
te la facultate din lipsa banilor, dar a c\ -
utat s\-[i fac\ un rost al lui [i a furat
meserie de la tat\l s\u, iar, mai t`rziu, de
la socrul s\u. Acum, frigul tot nu-l las\
`n pace, si lin du-l s\ scormoneasc\ ad`nc
`n bu zu narele hainei sale de blan\, du -
p\ o ba tist\ str`ns\ ghem.

Cu glasul `nc\rcat de triste]e, `mi

spune abia [optit c\ meseria sa se stin -
ge u[or. {i-a trimis to]i cei cinci copii la
[coal\, s\ `nve]e [i s\ ajung\ s\-[i fac\
un viitor mai bun dec`t a avut el, ca ar -
gintar. Cei mai mari, un b\iat [i o fat\,
au terminat am`ndoi la Uni ver si ta tea
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i, unul
la Psihologie [i cel\lalt la Matematic\.
„B\iatul mi-a lucrat un an ca psiholog
la cabinet, dar cum `n Rom=nia ajungi
s\ te tratezi mai `nt`i la Socola [i apoi
s\ vezi un medic, a r\mas f\r\ serviciu.
Mai dureaz\ p`n\ vom trece de men ta -
litatea de «uite, b\, \la e nebun, c\ mer -
ge la psiholog»”, adaug\ cu lehamite `n
glasul sugrumat de r\ceal\. Este `ns\
mul]umit de o dras lele sale, care `nva]\
cot la cot „cu co piii rom=nilor”, dar de
la viitorul ce lor doi mai mari nu [tie la
ce s\ se a[tepte. 

Meseria, hain\ groas\
M`inile-i br\zdate de cute aranjea -

z\ cioc\nelele [i restul uneltelor de pe
m\su]a din bazarul de sub Podul Ni -
co  lina cu aceea[i ordine [i dragoste pe
care le vezi `n ochii unui copil fascinat
de c\r]ile [i caietele sale. ~n Ia[i a a -
juns dup\ ce [i-a purtat meseria prin al -
te ora[e din Moldova, precum Pia tra
Neam], Vaslui sau B`rlad. }ine la mun -

ca sa [i `[i `ntinde `n fiecare zi, de no -
u\sprezece ani `ncoace, podoabele au -
rite [i argintate, chiar dac\ acum nu mai
este ocupat cu comenzile ce-l ]in tu iau
mai demult c`t era ziua de lung\ pe lo -
cul s\u din bazar. „Alt\dat\ nu e xistau
at`tea bijuterii sau case de a ma net ca a -
cum. Eram noi, argintarii, care gravam
inele, personalizam podoabe la voia cli -
entului [i cu materialul lui. Veneau s\ le
grav\m linguri, furculi]e sau alte o biec -
te din astea de argint. Odat\ am transfor -
mat o verighet\ mai m\ricic\ ̀ n dou\ mai
sub]irele, erau pen tru doi copii s\raci,
dar care se iu beau mult”. Se uit\ cu jind
la sculele lui de gravat, recunosc`nd c\
nu le-a mai folosit de mult, de c`nd im -
portu rile au `nceput s\ fie practicate `n
ex ces, odat\ cu anul 2004. „Uneltele me  -
le s`nt vechi de 45 de ani. La nicovala
asta au b\tut [i tata [i bunicul, dar eu nu
am cui s\ o dau mai departe, s\ o fo lo -
seasc\”, spune mototolindu-[i ba tista [i
`ndrept`nd-o din nou spre nasul ro[u,
s\tul de r\ceal\. 

Cu doi ani `n urm\,  al\turi de al]i
pa tru me[te[ugari, Aurel Cr\ciun a `n -
fiin]at „Romano ButiQ”, cooperativ\
prin care au trebuit cu to]ii s\ `[i diver-
si fice modelele, ajung`nd s\ fac\ cer -
cei [i pandantive `n form\ de po lo nice
sau br\]\ri ce proveneau din linguri]e
[i furculi]e „dar nu am rezolvat mare lu -
cru, nu mai avem comenzi, nu mai a -
vem nimic. ~nc\ nu [tim dac\ mai func -
]ion\m sau nu”. Vocea sa se aude ̀ n fun -
dat, iar cuvintele-i parc\ se aga]\ `n bar -
ba argintie. A `ncercat s\ for me ze u ce -
nici, dar nu a avut cu cine. „Azi le ex -
plicam tinerilor cum se face un inel de
la A la Z, iar a doua zi nu mai veneau,
[tiau probabil c\ in ves teau timp `ntr-o
meserie pe cale de dis pari]ie”, adaug\
privind `n gol, ca [i cum [i-ar fi avut
acum `nv\]\ceii `n fa]a ochilor, lucr`nd
anevoie `n meta le. ~ns\ privirea sa nu
cuprinde acum de c`t tarabele pline cu
hainele [i u me ra [ele b\tute de v`ntul ce
[uier\ pe cu loarul `ngust.

Lucreaz\ la l\n]i[oarele aduse [i ca  -
de pe g`nduri din vreme `n vreme. „Pe
timpul lui Ceau[escu nu exista luxul
\sta care a z\p\cit toat\ Ro m= nia”. Nu
`i `n]elege pe cei care se `n c\ p\ ]`neaz\
cu orice pre] s\ se mute de la a par ta -
ment `ntr-o vil\ „cu dou\j’ de ca mere,
ca s\ ajung\ s\ locuiasc\ tot `n dou\-trei,
ca la bloc”. {i iar `[i face de lucru cu ba -
tista sa mototolit\. „~n zi lele astea nici
nu se mai merit\ statul `n frig”, re cu -
noa[te cinstit, dar de la munc\ nu se d\

`n l\turi, pentru c\ i-a pl\ cut mereu ce
face. „Acum, abia da c\ facem un 30 de
lei pe zi [i nu avem alte venituri, iar de
altceva nu [tim s\ ne apuc\m. Dac\ nu
au rom=nii loc de munc\, cu facult\]i
[i [coli multe, noi ce s\ mai zicem?”
B\r batul continu\ cu acela[i ton `n d`r -
jit. „Nu vede]i, dom ni]\, dau oamenii
10-12 lei pe un lan] care ini]ial le ia o -
chii [i `l poart\ p`n\ se satur\ de el. Sau
mai r\u, p`n\ `ncepe a se `nnegri [i nici
cel mai bun bijutier nu-l mai scoate din
boal\. {i a[a se duc banii pe fereastr\.
A  stea ne-au z\p\cit pe noi, importurile
de chi ne z\rii”.

{atra, capitol necunoscut
De c`nd lucreaz\ la taraba sa din

Ni colina, Aurel Cr\ciun s-a sim]it me  -
reu la ad\post de controalele Po li ]i ei.
~[i bate buzunarul de la piept r` z`nd, `n
timp ce `mi spune c\ are au to ri za]ie [i
c\ nu fur\ ca ]iganii cu cortul. ~n de lun -
gile controverse [i vorbele gre le la a dre -
sa neamului din care se trage, pe care
le rostesc at`t str\inii, c`t [i rom=nii, nu
l-au deranjat niciodat\, pentru c\ [tie c\
„mai sînt `n Rom=nia [i ]igani cinsti]i”.
~n  zilele lungi de mun c\, l`ng\ nicova -
la [i ciocanul s\u, g`n du rile l-au purtat
de multe ori `nspre originile lui, pe care
nu [i le-a negat vreodat\. Consider\ ]i -
ganii un mister [i recunoa[te c\ „m\ a -
muz\ faptul c\ nimeni nu [tie cu exac-
titate de unde venim”. Dac\ `l `ntrebi
despre meseria lui, ̀ ]i va spune c\ e ve -

che din Primul R\zboi Mondial, „pen-
tru c\ atunci au v\zut ]iganii c\ pot lu -
cra cu propriile m`ini o bucat\ de tabl\
sau o potcoa v\”. Pentru c\ nu a cres-
cut la [atr\, nu [tie cum `[i duc c\l -
d\rarii traiul `n corturi sau ad\posturi
improvizate, iar pe potcoave [i caiele
nu a pus m`na nicioda t\. Cu un aer [tiu -
tor, de parc\ mi-ar pre da lec]ii despre
]igani, `mi mai zice c\  exist\ 16 etnii
re cunoscute fiecare dup\ meseriile „de
pe la col] de stra d\”. De la lucrat ceaune,
`mpletit co [uri de nuiele sau lucrat lin-
guri de lemn, me[te[ugarii au `nceput s\
se orienteze [i spre meserii ce le ce reau
mai mult\ migal\. „{i atunci ne-am `n -
dreptat c\tre bijuterii din aur [i ar gint.
Iar la `nceput ni se spunea «zl\tari», nu
«argintari», ca acum”.

Vecinii de pe scara blocului nu s-au
uitat niciodat\ la el chior`[, pentru c\ `l
cunosc dintotdeauna ca om serios. „Ei
[tiu c\ uneori rom=nii sunt mai r\i ca
]i ganii. Noi `ns\ s`ntem cei care mun -
cim. Nu noi facem scandal [i g\ l\  gie p` -
n\ c`nd e chemat\ Poli]ia”. Doar tine -
rii din ziua ast\zi s`nt cei care `l fac s\-
[i plece ochii ca s\ evite o cara. „Nu m\
simt jignit, pentru c\ [tiu c\ am capa -
citate mai mare dec`t cel din fa]a mea,
care arunc\ cu vorbe gre le. Nu iau `n
seam\”. 

~[i aminte[te cum `ntr-o var\, a lu -
crat la malul m\rii, `n Constan]a, c`nd
o echip\ de reporteri de la CNN l-a
g\sit. Au vrut s\ afle totul despre mun -
ca lui, dar [i despre modul `n care ]i ga -
nii s`nt trata]i `n Rom=nia. „Nu am a -
vut ce s\ le spun de r\u, nu exist\ p\ -
dure f\r\ usc\ciuni.” ~[i face mai de par -
te treaba cu zalele l\n]i[oarelor mele,
ne]in`nd cont de cele c`teva gra de cu
plus de afar\, iar `n glas `i simt m`n -
dria c`nd `mi spune c\ de fiecare dat\
c`nd s-a aflat `n fa]a unei camere de
luat vederi a `ncercat s\ apere i ma gi -
nea ]iganilor cinsti]i. „Am vrut s\ ar\t
mereu c\ nu to]i fur\m, nu to]i cer [im,
c\ mai s`ntem [i care muncim s\ ne c`[ -
tig\m p`inea, sau c\ nu suntem certa]i
cu legea”.

Meseria lui nu mai e ce a fost, iar
ma terialele ieftine i-au `ngropat mun -
ca de-o via]\ [i l-au l\sat doar cu spe -
ran ]a c\ acum mai poate tr\i doar re -
par`nd materialul ce nu are nimic de-a
fa ce cu valoarea aurului sau a argintu-
lui. Lupta a fost c`[tigat\ f\r\ ca m\car
b\r batul s\ poat\ riposta, iar `n urm\
nu au r\mas dec`t metalele sale pre -
]ioa se, ad`nc [ifonate.

Ana SIPO{

� „ne diferen]iem de c\l d\ ra rii din triburi pentru c\ am tr\it laolalt\ cu români [i
pentru c\ am avut no rocul de a fi da]i la [coal\” � a `ncercat s\ for me ze ucenici,
dar nu a avut cu cine lucra, nu investeau `ntr-o meserie pe cale de dipari]ie

O
pinia veche — N

r. 454 — 1 - 7 aprilie 2013

De 37 de ani, Aurel Cr\ciun sculpteaz\ [i repar\ metale pre]ioase

~[i aranjeaz\ uneltele de pe m\su]a din bazarul de sub Podul Ni co  lina cu aceea[i ordine [i dragoste pe care le vezi `n ochii 
unui copil fascinat de c\r]ile [i caietele sale

Lenea, boala sau mofturile l-au ocolit permanent. De
la 18 ani `nv`rte aurul [i argintul printre degete,

grav`nd nume de mult uitate sau lucr`nd podoabe
`nc\rcate de sentimente `n]epenite-n metalul pre]ios.
Pe m\su]a sa din bazarul din Ia[i, Aurel Cr\ciun `[i
a[az\ `n fiecare zi cle[tii, daltele, pilele [i instru-
mentele de gravat, flancate de supor]i cu inele [i
br\]\ri atent lucrate. Ce 55 de ani nu explic\ barba
sur\ pe care o are, mai ales c`nd m`inile-i neobosite
ar lucra ne`ncetat la fiecare comand\ care i-ar r\s\ri
`n fa]a ochilor. ~ns\ de nou\ ani `[i folose[te uneltele
tot mai pu]in. Bijuteriile ieftine [i chinez\riile au s\pat
ad`nc `n meseria sa, ajung`nd ca, la r\d\cin\, mate-
rialul s\ se `nnegreasc\ [i s\ cocleasc\. Triste]ea `ns\
i-o cite[ti `n priviri rar [i chiar [i atunci are grij\ s\ o
ascund\ c`t mai bine de ochii iscoditori.

Cum cocle[te destinul `n bazarul mete[ugurilor



Zgomot `n noaptea bengalez\
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Dac\ `nainte rom=nul avea ta -
lent, dar nu avea unde s\ [i-l de -
mon streze, acum scena de la „Ro -
m=nii au talent” `i poate oferi acel
minut de aten]ie, iar acesta se mul -
]ume[te chiar dac\ e pentru pu]in
timp. Emisiunea a `mprumutat for -
matul TV „Got Talent” creat de Si -
mon Cowell [i Paul O’Grandi
care a fost lansat ̀ n Sta tele Unite ca
„Americanii au ta lent” pe NBC.
„Got Talent” este una dintre fran-
cizele cu cea mai mare vitez\ de
dezvoltare interna]ional\, `ngrop`nd
formate ca „X Factor”, „Vrei s\ fii
milionar” sau „Dansez pentru tine”.

Acum oamenii se pot afi[a `n
fa]a unei ]\ri `ntregi f\c`nd di ver se
lucruri pe care, `n mod firesc, cel
mult familiile lor ar trebui s\ le va -
d\. Edi]ia de vineri, 29 martie, a ̀ n -
che iat seria de preselec]ii de anul
acesta cu c`teva reprezenta]ii care
au c\scat guri [i au f\cut publicul s\
se ridice ̀ n picioare. Un t`n\r vaslu-
ian a dansat de parc\ nu ar fi avut
oase [i o mic\ interpret\ de muzic\
po pu lar\ s-a transformat ̀ n sopran\,
`n v\]`nd totul de una singur\. Apoi
un b\tr`n a c`ntat o pies\ p\r`nd a fi
`nsu[i Dan Sp\taru, iar o gimnast\
de 21 de ani [i-a pus costum de po -
li]ist\ [i a f\cut acroba]ii. Mai mult
de at`t, la aceast\ emisiune apa ren -
]ele `n[al\ constant. Drept exemplu
poate servi apari]ia unei fete de 15
ani. Aceasta s-a prezentat `ntr-o ro -
chi]\ roz, extrem de scurt\, care i-a
f\cut pe jura]i s\ str`mbe din nas.
To tul p`n\ a deschis gura [i a `n ce -
put s\ c`nte.

Dar printre at`tea reprezenta]ii
bune nu puteau lipsi nici cele care
smulg r`setele juriului [i publicului.
Statul `n cap pe trei sticle [i o co re -
grafie pe arhi-cunoscuta melodie
„Eu vara nu dorm” a lui Connect-r
s`nt doar `nc\lzirea pentru un show
„pe cinste”. A urmat o manea c`n -
tat\ la chitar\, iar apoi un dans
]ig\nesc dup\ o me lo die pus\ de la
telefonul mobil de un t`n\r aspi-
rant din Ia[i. ~ns\ aceste talente
prind la public pentru c\ show-ul
are cel mai mare rating `n registrat
de o emisiune de divertis ment din
Rom=nia.

~n minutul de maxim\ audien -
]\, de pe 8 martie, pro duc]ia a avut,
34,3 puncte de rating [i 68,0 % cot\
de pia]\, de aproape 11 ori mai mare
dec`t cea `nregistrat\ de Antena 1.
P`n\ nu apa re alt\ febr\ TV, Pro Tv-
ul a g\ sit o modalitate de a introdu -
ce ta lent [i a scoate bani. Iar talen tul
nu trebuie s\ fie neap\rat de calitate.
E de ajuns o g\leat\ `n capul unui
om dac\ asta amuz\ publicul. 

Iuliana LEONTI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

S`mb\ta trecut\, Coreea de Nord
a intrat `ntr-o „stare de r\zboi” cu
Corea de Sud, conform unui raport
KCNA (Korean Central News Agen -
cy), care de asemenea anun]a c\ in -
ten]ioneaz\ s\ „dizolve” continentul
american. „~ncep`nd de acum, re la -
]iile intercoreene s`nt ̀ n stare de r\z -
boi [i toate problemele dintre cele
dou\ state coreene vor fi tratate con -

form unui protocol adaptat r\z bo iu -
lui” se anun]a `n acela[i comunicat.
„Coreea de Nord [i Coreea de Sud
au r\mas tehnic `n r\zboi `nc\ de la
conflictul dintre acestea din 1950 [i
1953, care s-a sf`r[it cu un armisti]iu
[i nu cu un tratat de pace. Pe 11 mar -
tie, armata de la Phenian spunea c\
armisti]iul se invalideaz\.” (cnn.com,
s`mb\t\, 30 martie)

Amenin]\rile coreenilor nu s-au
oprit aici, avertiz`nd c\ dac\ va `n -
dr\z ni s\ intervin\ cineva din afar\,
ace[tia inten]io neaz\ s\ dea drumul
unui r\zboi nu clear la scar\ larg\. {i
de[i aceasta nu este prima oar\ c`nd
Phenianul face declara]ii contro-
versate, de data a ceas ta apar reac]ii
interna]ionale, `n cep`nd cu ameri-
canii, care au anun ]at tot `n aceea[i
zi, c\ s`nt gata s\ le fac\ fa]\. Rusia
pe de alt\ parte, „cere tuturor ]\rilor

prin vocea ministrului s\u de Exter -
ne, Serghei Lavrov, s\ «se ab]in\
s\-[i arate for]a militar\ [i s\ nu se
foloseasc\ de situa ]ia actual\ pentru
a atinge scopuri geo politice ̀ n re gi une
prin mijloace mi litare», o aluzie la
zborurile americane [i exerci]iile co -
mune cu sud-coreenii.” (adev\rul.ro,
s`mb\t\, 30 martie,)

Tensiunile au `nceput s\ creasc\
`nc\ din februarie, c`nd noul lider
al Coreei de Nord, Kim Jong-un a
ordonat un al treilea test al armelor
nucleare, `nc\lc`nd sanc]iunile Na]i -
unilor Unite, dar [i avertismentele
celui mai mare aliat al s\u, China.
„Vineri, Kim a semnat un ordin prin
care a preg\tit rachetele Nordului s\
atace bazele americane din Coreea de
Sud [i din Pacific, asta dup\ ce Sta -
tele Unite au zburat cu dou\ bombar -
diere nucleare deasupra peninsulei

Coreene, prin care [i-au ar\tat for]a.”
(reuters.com, s`mb\t\, 30 martie)

Totu[i, oficialii de la Seoul afir -
mau c\ nu e cazul s\ tragem conclu -
zii pripite, `n timp ce Coreea de Sud
declara c\ nu trateaz\ amenin]area
vecinilor din nord ca pe ceva nou. De
asemenea, „Coreea de Nord nu pare
s\ fi f\cut vreun pas concret `n spre
r\zboi. Nu exist\ nici un raport, de
exemplu, despre trupele ]\rii care s\
m\r[\luiasc\ spre grani]\. R\z bo iul
este un progres logistic mare [i com-
plicat, mai ales atunci c`nd e[ti o ]ar\
s\rac\ [i ̀ ncerci s\ mu]i din loc un mi -
lion de trupe.”(washingtonpost.com,
s`mb\t\, 30 martie)

Chiar [i a[a, ambi]iile Pheni a -
nului nu ar trebui ignorate at`t de
u[or, mai ales dac\ ne amintim c\ ei
au a cincea armat\ din lume ca m\ri -
me, `n posesia acestora afl`ndu-se nu
doar focoase nucleare, ci [i una dintre
cele mai mari rezerve de arme chi -
mice din lume

.Iulian B~RZOI

Faim\ la
minut

~n umbra unui r\zboi nuclear
� tensiunile au `nceput s\ creasc\ c`nd noul lider al
Coreei de Nord a `nc\lcat sanc]iunile Na]iunilor Unite
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~ntreaga `nc\pere le este scen\
acto rilor, iar publicul aproape c\ simte
tremurul din voce [i din m`ini al sen -
sibilei Maren (Diana Roman), ener -
gia Petrei (Cezara Fantu) [i arogan -
]a lui Lilly (Loredana Ioni]\). Nici
nu ne-am dat seama c\ piesa a ̀ nceput
odat\ ce Otto (Theodor Ivan) veri fi-
c\ sonorizarea [i cele c`teva obiecte
de decor. Ba potrive[te afi[ele specta -
colului `n mai multe culori `n[iruite
pe pere]i, ba face probe de microfon.
El este singurul care pare c\ nici nu
joac\ un rol. ~n schimb, `n studioul
emi siunii „Creeps”, cele trei fete se
v\d deja moderatoare, chiar dac\ nu
[tiu ce probe le-au preg\tit realizato rii
Klaus (Codrin D\nil\) [i Arnold

(Ale xandru Petrila). {i ca s\ `n]ele-
gem la ce fel de casting particip\m,
Otto, cel responsabil cu selectarea
fi nalistelor, `[i `ntrerupe jocul pe
calculator [i ne-arat\ filmul de pre -
zentare al emisiunii. A[a afl\m c\ „tu
plus imaginea pe care ]i-o cre\m noi”
`nseamn\ „Creeps”. 

M\[tile se v\d pe ecran
Treptat, `ncepe s\ ni se des c`l -

ceas c\ firul dup\ care Lutz Hübner
[i-a croit piesa. Ghicim c\ printre re -
plici este ]esut\ critica televiziunii [i
a felului `n care pe sticl\ portretele
s`nt distorsionate. Asist\m la un r\z -
boi `ntre trei concurente, [i ne `ntre -
b\m care dintre ele va purta, `ntr-un
final, coroana ̀ nving\torului. Din spa -
tele s\lii, Klaus [i Arnold le `ncura -
jeaz\ s\ ne vorbeasc\ despre ele, [i ori
de c`te ori le-auzim vocile `n micro -
fon, ne `ntoarcem privirile spre ei, ca
ni[te complici. Cunoa[tem o Petra
b\ ie]oas\ care nu se sfie[te s\ fredo -
neze versuri pe ritmuri de hip-hop, cu
[apca `ntoars\ pe-o parte, de[i, nici
n-am fi zis c`nd a intrat `n studio, c\
genele false, fusta neagr\ [i c\ma[a
alb\ s`nt inven]ii. S-a descotorosit de
imaginea elegant\ ̀ n care a pozat, l\ -
s`ndu-ne s\ ne `ntreb\m dac\ e ace -
ea[i persoan\ de la `nceputul piesei.
De fapt, ne-au p\c\lit toate, de ghi -
z`ndu-se pentru a-[i ascunde adev\ -
ratul caracter, `ns\ [i-au dat m\[tile
jos c`nd au aflat c\ nu au venit pentru
a prezenta o emisiune, ci pentru a
con cura s\ devin\ moderatoare.

Vedem o Lilly care seam\n\ cu
so lista trupei 4 Non Blondes [i o Ma -
ren timid\ care iube[te anima lele, [i
ne preg\tim, mai degrab\, pen tru o
com peti]ie a personalit\]ilor. Ati tu di -
nea zeflemitoare sau cuvintele arun -
cate ca t\i[urile lamei se trans for m\,
pe nea[teptate, ̀ n ̀ mbr`nceli [i p\l mu -

iri. Luat prin surprindere, publi cul `[i
`n\bu[\ pornirile unui r`s zgomotos,
iar spr`ncenele arcuite a mirare co -
boar\ c`nd cele trei concurente `[i
afund\ nervii [i orgoliile `n fotoliile
colorate. „Nu putem s\ ne cert\m `n -
truna [i s\ ne punem be]e `n roate”,
exclam\ Maren. Competi]ia abia a
`nceput [i p`n\ c`nd vor afla c`[ti g\ toa-
rea mai au de trecut c`teva examene.

F\r\ not\ de trecere
Din microfon r\sun\ startul la

pro bele muzicale pentru care fetele
[i-au preg\tit chitara, pianul sau CD-
ul. Ne sim]im ca la un concert c`nd
Petra ne invit\ s\ ridic\m m`inile `n
aer [i c`nd Lilly `ncepe a zg`nd\ri cor -
zile, iar dup\ melodia c`ntat\ la cla pe
de Maren, aproape c\ din sal\ poc-
nesc c`teva aplauze. Priviri furi[ate se
`ntorc c\tre cei doi redactori din spa -
tele s\lii. Jocul scenic al lui Arnold
`l face s\ par\ juratul cel r\u, ve[nic
nemul]umit, iar sub biciul cuvintelor
sale, concurentele „mediocre” se dau
b\tute. Trei de „nu” [i trei de „da” `n -

seamn\ remiz\, nici o ̀ nving\toare [i
nici o `nvins\. Chiar dac\ mama lui
Maren a povestit deja tuturor c\ fii ca
sa va ap\rea la televizor. Nici tat\l lui
Lilly, oric`t de bogat [i cunoscut ar
fi, nu i-a convins pe cei doi realiza-
tori s\ `i ofere slujba fetei sale. 

Ghicim `ns\ ce urmeaz\ dup\ ce
concurentele se ascund `n spatele pa -
noului alb, ̀ nainte ca Arnold [i Klaus
s\ se `ntoarc\ `n sal\. Auzim cu to]ii
p\rerile celor doi despre participante,
dar p`n\ ca Otto s\ le atrag\ aten]ia c\
pere]ii au urechi, r\ut\]ile spuse s-au
`mpr\[tiat deja ̀ n ̀ nc\pere. Dac\ p`n\
atunci mesajul piesei a fost doar in -
tuit, replica lui Lilly e rostit\ ca o con -
firmare. „Televiziunea este o ̀ n[el\ -
to rie”, dar una ̀ n care a fost prins\ de
bun\voie, o plas\ `n care a c\zut cu
ochii deschi[i. L\sate la final, `na -
inte ca u[ile s\ fie tr`ntite, cuvintele
fetei se prind ca într-o bucl\ `n spi-
rala spectacolului, aceea de la care a
pornit, de fapt, jocul.

C\t\lina DOBROVICEANU

Dramaturgul german
Lutz Hübner a vrut ca

to]i s\ afle ce vede el c`nd
se uit\ la televizor. Piesa
de teatru „Creeps”, jucat\
miercuri sear\ la Centrul
Cultural German, este
`ntocmai m\rturisirea lui,
ghicit\ [i regizat\ de
Radu Ghila[. Decorul a
fost simplu, la fel [i repli-
cile interpre]ilor rostite
c`nd pe române[te, c`nd
cu accent englezesc, `ns\
ne-au convins personajele,
fiecare cu c`te-un n\rav al
s\u. Ne-a enervat aro-
gan]a rostit\ r\spicat, dar
am `ndr\git timiditatea
ascuns\ sub gene plecate
[i voio[ia aruncat\ ca
dintr-un tun. 

Cum se joac\ teatrul la televizor

� show-ul are cel mai
mare rating `n registrat
de o emisiune de 
divertisment

� nici nu ne-am dat seama c\ piesa a `nceput odat\ ce
Otto verific\ sonorizarea � ghicim c\ printre re plici este
]esut\ critica televiziunii 

Actorii, dup\ un joc de atitudini ce a durat mai mult de o or\
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Dau cu dreapta-n st`ngu’

Ve]i fi sesizat desigur nota ironic\
din titlu. Sigur c\ PDL exist\ în conti -
nua re; totu[i merit\ s\ ne întreb\m dac\
este viu cu adev\rat sau m\car care este
speran]a lui de via]\, pentru c\, opt`nd
pen tru o revenire la FSN sub conducerea
lui Vasile Blaga, PDL a ales s\ nu mai
fie un agent al reformei [i al schimb\rii,
ci un partid resentimentar [i închis. Nici
personalitatea actualului s\u lider nu
poa te fi atr\g\toare pentru oamenii cu
min tea deschis\, cu aspira]ii europene
sau intelectuale sau cu convingeri re for -
mis te. Dac\ privim lucid dincolo de zar -
va creat\ de televiziunile mogulilor afi -
lia]i la USL în jurul Elenei Udrea [i a
desp\r]irii pre[edintelui Traian B\sescu
de PDL, ar trebui s\ vedem personalita -
tea grosier\ [i brutal\ a lui Vasile Blaga
[i modul extrem de dubios în care a c`[ -

ti gat alegerile din primul tur, c\ci nu pu -
tem s\ nu fim suspicio[i fa]\ de o echip\
care refuz\ s\ rezolve contesta]ia adver-
sarului înainte de a se declara înving\tor.
Nici nu mai vorbim de discursul agresiv
[i aproape mitoc\nesc al pre[edintelui
PDL la finalul Conven]iei na]ionale,
dis curs care ar trebui citat ca exemplu de
comportament politic primitiv în toate
cur surile de politic\. Agresivi, resenti-
men tari [i anti-reformi[ti, a[a se definesc
acum PDL-i[tii majoritari, iar faptul c\
reformi[tii Monic\i Macovei au fost
prac  tic respin[i de partid ne d\ m\sura
des chiderii PDL fa]\ de criteriile de in te -
gritate [i fa]\ de statul de drept [i efortu -
ri  le de combatere a corup]iei.

A doua mare problem\ a acestui par-
tid este c\ singurul adversar al lui Vasile
Blaga a fost Elena Udrea, o personali-

ta te care [i-a dorit întotdeauna s\ ard\
eta pele [i s\ ajung\ în v`rf pe scurt\tur\,
nu pe calea fireasc\. Dup\ dezastrul pe
care l-a provocat în Bucure[ti la ale ge ri -
le locale, dup\ nefericita alian]\ cu Po -
pes cu-Piedone, care i-a întors frumu[el
spatele [i a revenit în PC, de unde de fapt
nici nu plecase, [i dup\ ce a promovat
ga[ca de tr\d\tori numit\ UNPR mai ac -
tiv dec`t propriul partid, doamna Udrea
ar fi trebuit s\-[i reconstruiasc\ de la zero
cariera politic\, propun`nd [i realiz`nd
mai înt`i ni[te proiecte [i abia dup\ ce 
le-ar fi dus la bun sf`r[it ar fi trebuit s\
ridice preten]ii la conducerea partidului.
A[a îns\ din discursul ei politic nu re ]i -
nem dec`t abandonarea (probabil tempo-
rar\) a po[etelor de marc\, feti[izarea cri-
teriului de v`rst\ – genera]ia de 30-40 de
ani – [i absen]a unor valori autentice.
Cam pu]in ca s\ pretinzi s\ fii liderul
opo zi]iei... Nici cu discursul lui Vasile
Blaga, concentrat pe reînvierea spiritului
de cast\ al FSN [i pe vilificarea, fie [i
implicit\, a lui Traian B\sescu, nu va
ajunge PDL prea departe, c\ci oamenii
dinafara partidului, de care politicienilor
nu prea le pas\, [tiu deja c\ nu mai au
nevoie de el.

În ceea ce-l prive[te pe pre[edintele
B\sescu, desp\r]irea lui de PDL era deja
un fapt împlinit prin voin]a PDL, iar
Conven]ia din 23 martie nu a fost dec`t
momentul final al acestui divor]. Faptul

c\ a f\cut anun]ul desp\r]irii
într-un mod neinspirat d\
m\sura distan]\rii de realitate
a celui care a fost odat\ un
foarte bun comunicator, iar
lan sa rea Mi[ c\rii Po pu lare
la furie, prin intermediul u -
nor consi lieri preziden ]iali
lipsi]i de ca rism\ [i de priz\
la public, nu anun ]\ un viitor
str\ lu cit pentru acest proiect
po li tic. Principalul defect al
Mi[ c\ rii Populare este îns\
în o pi nia mea faptul c\ este
impus\ de sus în jos [i nu are
nici o le g\ tu r\ cu preocu p\ ri -
le, te me ri le [i aspira]iile elec-
to ra tului. În al doilea r`nd,
nici promotorii s\i nu par
con vin[i de principiile fun-
damentale enun]ate. Nu ar
trebui s\ ne mi r\m: cum s\
fie con vin g\ tor discursul de
dreap  ta de împrumut afi[at în
pri p\ de un politician for mat
[i definit de valori le st`ngii,
cum este Cris tian Diaco -
nes cu, ori c`t ar fi omul de
ono  ra bil? În ceea ce-l pri ve[ -
te pe Se bas ti an L\z\roiu,
nu [tiu s\ fi con vins vreodat\
pe cineva dinafara coteriei
po litice care graviteaz\ as t\zi
în jurul Cotrocenilor. 

S\ nu specul\m prea
mult îns\ pe tema viitorului
MP. Important ast\zi este c\
nu avem un partid de dreap-
ta autentic [i valo ros [i c\
nici nu avem [anse s\-l avem
prea cur`nd. Nu este o per-
spectiv\ optimist\, dar sco -
pul meu este promovarea nu
a optimismului, ci a realis-
mului.

� faptul c\ reformi[tii Monic\i Macovei au fost prac  tic respin[i de partid ne d\
m\sura des chiderii PDL fa]\ de criteriile de in te gritate � Mi[carea Popular\ nu ar 
trebui s\ anun]e un candidat la Pre[edin]ie înaintea unui proiect politic

PDL a murit! Tr\iasc\
Mi[carea Popular\?

Se tot vorbe[te `n ultima vreme de
reconstruc]ia dreptei. ~ncerc\ri au

fost, le [tim cu to]ii. ~ns\ nici Noua
Republic\ a lui Mihail Neam]u, nici
For]a Civic\ sub conducerea lui Mihai
R\zvan Ungureanu nu au reu[it mare

lucru. Acum, pre[edintele Traian
B\sescu a anun]at c\ se desparte defini-
tiv de PDL [i re`ntrege[te electoratul ne -
mul ]umit de dreapta sub Mi[carea Po pu -
lar\, cu Cristian Diaconescu drept lider.
S\ sper\m c\ a treia va fi cu noroc?

Un om format [i definit de st`nga, liderul noii mi[c\ri de dreapta

Succesul Mi[c\rii Po pu la re,
anun ]at\ de pre[edintele Traian B\ -
sescu, nu poate fi asigurat decît prin -
tr-o decuplare total\ de ac tuala clas\
politic\. Aceasta este, cred, o condi]ie
esen]ial\ pentru reu[ita acestui pro -
iect politic. Din aceast\ perspectiv\,
mesajul de adio adresat de [eful sta -
tului PDL, pe care-l b\ nuiesc parte a
unei strategii politice dine puse la
punct, menite întocmai a crea con di -
]i ile propice lans\rii Mi[c\rii Po pu -
lare, ar putea maximi za [ansele
aces tei construc]ii noi, de a se credi-
biliza în ochii electora tu lui. La fel [i
recentele interven]ii pu blice, în care
[eful statului a încercat din nou s\ se
ridice deasupra po liticienilor, dup\
re]eta binecunoscu t\.

S-ar putea s\ nu fie suficient. S-ar
putea s\ fie nevoie [i de decuplarea
de Traian B\sescu. Acesta a anun]at
deja c\, prin înfiin]area Funda]iei
Mi[carea Popular\, vrea s\ pun\ un
vehicol la dispozi]ia celor neangaja]i
politic. Dac\ va respecta aceast\ pro -
mi siune, dac\ implicarea sa, a con-
silierilor s\i, va fi minimal\ (f\r\ ca
aceast\ s\ însemne excluderea sa din
acest proiect), MP ar putea avea suc-
ces. Dac\ nu va fi decuplat\ de actu-
ala clas\ politic\, ea va fi permanent
b\nuit\ c\ este o spoial\, o cons truc ]ie
superficial\, menit\ doar s\-i recre -
di bilizeze pe vechii politicieni. O
no u\ p\c\leal\.

E[ecul Noii Republici [i For]ei
Civice, cele dou\ tentative de a re -
construi Dreapta, are [i un merit,
acela de a fi crescut nivelul de frus-
trare din rîndul electoratului de dreap -
ta, care [i-a v\zut în[elate a[tept\rile
[i care a[teapt\ înc\ un nou partid de
succes. Aceast\ frustrare se poate

trans  forma rapid în poten]ial electo -
ral, în momentul apari]iei unei cons -
truc]ii credibile. Dac\ Mi[carea
Popular\ vrea s\ reu[easc\ la ale ge -
ri le viitoare, nou\ construc]ie nu tre-
buie s\ porneasc\ de la un nume, ci
de la idei [i principii de dreapta. Per -
soanele nu mai conving pe ni meni, de
vreme ce sunt suspectate a priori c\
sunt unelte ale aceluia[i sistem po -
litic falimentar. Prea mul]i au dez a -
m\git în ultima vreme, pentru ca
electoratul s\ mai cread\ exclusiv în
persoane. Atîta timp cît discu]ia se
va purta în jurul unor nume, orgoliile
celorlal]i vor fi piedici în dezvol ta -
rea acestui proiect. Fiecare va dori s\
fie alesul, înainte de a demonstra c\
merit\ acest lucru.

Mi[carea Popular\ nu ar trebui
s\ anun]e un candidat la Pre[edin]ie
înaintea unui proiect politic. Vom
afla în cîteva zile numele celui care
va conduce funda]ia ce-[i propune
co agularea Dreptei. Ar fi o gre[eal\
ca acesta s\ fie [i viitorul candidat la
Pre[edin]ie. Mult mai important de -
cît a avea un preziden]iabil prestabi -
lit este de a avea unui set de condi]ii,
pe care cei care vor s\ revitalizeze
Dreapta s\ le îndeplineasc\.

Mi[carea Popular\ nu va fi cre -
di bil\ decît dac\ i se vor al\tur\ oa -
meni care au f\cut deja ceva pentru
modernizarea României, care au
demostrat în practic\ faptul c\ sunt
ata[a]i valorilor de dreapta. Liber\
competi]ie dintre ace[tia, un principiu
esen]ial de dreapta care ar putea fi
afectat de stabilirea a priori a unui
preziden]iabil, va duce la identifica -
rea celui mai potrivit s\ candideze la
Pre[edin]ia României în 2014.

C`teva condi]ii 
pentru succes

Rodica CULCER

Silviu SERGIU

� desp\r]irea lui B\sescu de democrat liberali era deja
un fapt `mplinit prin voin]a partidului

� gruparea va fi credibil\ doar dac\ i se vor al\tura
oameni care au f\cut ceva pentru România

Pre[edintele [i-a luat oficial „adio” de la PDL

Me[terii m\n\stirii de dreapta aauu  nneevvooii ee   ddee--oo   AAnn\\
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OPINIA DE LA CENTRU

***
Foi[orul nu mai exist\ acum, dar

era o camer\ unde dou\ persoane nu ar
fi putut sta lejer, picior peste picior s\
spunem, la un ceai de plante, în ju rul
unei mese rotunde. Era în spatele ca -
sei, l`ng\ garaj, [i doar ea avea che ia.
Uneori uita descuiat [i c`nd intrai aco -
lo te înv\luia un aer ascu]it, de mo bi -
l\ veche, dar era [i un iz dulceag, pri-
mitor, te credeai pe loc în c\su]a se cre -
t\ a piticilor, [i nimeni n-avea s\ te g\ -
seasc\ aici, printre c\r]i [i mobil\ ve -
che. D\deai drumul la un pick-up pr\ -
fuit [i muzica începea s\ cuprind\ ae -
rul [i aerul s\ se îmbibe cu muzic\, [i
c\m\ru]a pr\fuit\, a c\rei singur\ sur -
s\ de lumin\ era un felinar în mi ni a tu -
r\, dintr-o instala]ie veche de pom,
prin dea via]\. St\teai jos, l`ng\ un fo -
toliu galben [i acru – sigur \sta era gus -
tul lui, pentru cine nu a gustat nicio-
da t\ un fotoliu dintr-un foi[or, fereas -
tra mic\ d\dea înspre spatele casei, dar
nu ajungeai s\ vezi prin ferestruic\ –

st\ teai pitit, s\ nu te g\seasc\. Într-un
sertar erau vederi din Vene]ia, A te na,
pe una era desenat Domul din Pisa,
[i cineva scrisese de m`n\, cu un sti lou
albastru, [i tot transmitea „s\n\tate!”
din toate aceste destina]ii, c\tre casa
as  ta [i oamenii care o locuiau.

***
Garajul era locul preferat de as -

cuns la „v-a]i ascunselea”, nu se [tie de
ce, pentru c\ to]i [tiau asta [i te c\u tau
în primul r`nd acolo. Dar aveai vre me
p`n\ veneau s\ înspiri mirosul de ben-
zin\ amestecat cu cel al paginilor în g\l -
benite de almanah istoric, edi]ie com -
plet\. At`tea reviste uitate în garaj, cu
care nimeni nu mai are ce s\ mai fa c\,
dac\ or fi f\cut vreodat\ ceva cu ele.
Poa te era doar un abonament lunar cu
care te obi[nuie[ti – î]i vine acas\ [i-l
pui pe raft. C`nd ai s\ mori, o s\ ]i le ba -
ge ei într-un sac [i o s\-l care cu ma [i -
na la marginea ora[ului [i o s\-i dea
foc. Asta dac\ visezi la scenarii mai ro -
mantice – poate c\-l las\ pur [i simplu
în fa]a por]ii, s\-l ridice ma[ina de gu -
noi, [i aia e. 

C`t st\teai dup\ cutiile de vop sea,
nu mai aveai mult de a[teptat, c\ ap\ -
reau [i strigau [i r`deau c\ te-au g\ -
sit, (hei! poate a[a ar trebui s\ fac\ oa -
menii c`nd se g\sesc unii pe al]ii în via -
]\, ca la v-a]i ascunselea, s\ r`d\ bu -
curo[i [i s\ strige „te-am g\sit!”), deci
c`t mai aveai de stat dup\ cutii p`n\ ve -
neau, te uitai la burta ma[inii ro[ii par -

cate acolo, în garaj.  {i poate î]i trecea
prin cap s\ te bagi dedesubt, c\ nu te
vor g\si acolo, dar era de la distan]\ o
idee foarte proast\ – p\i ]i se v\d pi -
cioa rele imediat, [i este de-a dreptul je -
nant s\ în]eleag\ to]i c`t de prost e[ti,
c\ nu te duce capul nici s\ te ascunzi
cum trebuie. M\car dac\ e[ti des co pe -
rit, s\ ]i se vad\ tot corpul, nu doar a[a,
ni[te picioare, [i restul corpului s\ fie
undeva, suspendat, [i s\ stai într-o t\ -
cere prezent\, ca [i cum ai fi, dar nu e[ti
acolo. 

***
În beci era mereu frig, chiar [i va -

ra, c`nd st\teai în tricou, [i c`nd cobo -
rai treptele, în întuneric, parc\ te cu -
prin dea apa unui lac, de la genunchi [i
apoi treptat, p`n\ la g`t [i apoi fa]\.
Erau morcovi în nisip, nu cred c\ am
visat, era ceva portocaliu [i lunguie] în
nisipul rece al lacului despre care spu -
neam, [i acel ceva p\reau a fi mor-
covi. Erau [i damingene, furtunuri a -
mare de tras vinul, [i tot felul de mu r\ -
turi, dar cred c\ morcovii ]i-i aminte[ti

cel mai bine. {i aici era de ascuns, [i
du p\ c`]iva ani de zile, c`nd noi nu ne
mai ju cam de-a „v-a]i ascunselea”, ci -
ne va a co bor`t în beci [i a murit. 

A cobor`t treptele, s-a afundat în
m` lul lacului, [i dus a fost. Dar via]a în
cas\ a curs mai departe. 

***
În ultima zi c`nd casa le-a apar ]i -

nut, în\untru plutea ceva ca o cea]\
pes te sm`rcuri, [i ea avea o culoare ne -
fireasc\ de ten, iar ochii ei alba[tri
erau cenu[ii, [i nici o lumin\ nu era a -
prins\ în cas\. Avea în ziua aceea un fel
de a p\[i, nesigur, acesta e cuv`ntul, un
cuv`nt care nu a caracterizat-o ni cio -
dat\ în via]a ei, era ultimul cuv`nt pe
ca re i l-ai fi al\turat, dar în ziua aceea
era totu[i, nesigur\. Îi era fric\! Da, era
[i asta în pa[ii [i în privirea ei. De
aceea era întunericul acesta în cas\!
Pen tru c\ inima casei se preg\tea s\ în -
ceteze s\ bat\, odat\ cu venirea serii,
c`nd ea a plecat de tot. 

Roxana LUPU
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C`nd lucrezi într-o institu]ie ce
pri  me[te finan]are de la Stat, în seam -
n\ c\ e[ti vinovat de tot. Nu numai c\
]ii oamenii în s\r\cie, dar, pe deasu -
pra, î]i mai [i ba]i joc de ei [i mani pu -
lezi realitatea. Le ceri bani, îi obligi
s\ pl\teasc\ taxa radio-tv [i nici m\ -
 car nu dai [i tu un meci al Na ]io na -
lei s\-l vad\ [i rom=nii din Italia. 

Cu to]ii [tim cum arat\ omul în
online; f\r\ s\ fie verificat, lipsit de
res ponsabilitatea vorbelor sale [i cu
o conexiune bun\ la Internet, se
dezl\n]uie mai ceva dec`t omul s\l ba -
tic al lui Jean-Jacques Rousseau.
De ceva timp, am devenit interfa]a
pro iectului la care lucrez [i le r\s pund
tuturor oamenilor care ne scriu. Iar
din zece mail-uri, vreo [ase sînt cu în -
jur\turi, amenin]\ri, dileme existen-
]iale [i cereri de a reinstaura mo nar -
hia. Dou\ dintre ele abia dac\ las\ un
„V\ mul]umesc” la finalul mail-ului
{i nici nu vreau s\ spun cî]i oameni
mai [tiu s\ scrie corect gramatical.
Dia criticile deja au devenit de sue te.
Sînt oameni care cred c\ le po]i re zol -
va procesele pe care le au cu au to ri -
t\]ile, vor s\ le vii cu leacuri la pro ble -
mele lor de s\n\tate [i î]i cer s\ îi dai
jos pe Ponta, B\sescu, Oprescu sau
primarul din nu [tiu ce comun\ ro m= -
neasc\. 

În schimb, ce m-a întristat cel mai
mult în toat\ aceast\ perioad\ este
vio len]a [i ura pur\ cu care oa me -
nii î]i scriu. De regul\, aceste ame nin -

]\ri sînt legate de meciurile de fotbal
pe care Televiziunea Rom=n\ nu le
difuzeaz\ [i în str\in\tate. Aceste par-
tide sau „evenimente de interes na ]io -
nal”, dup\ cum le-a numit un domn,
trebuie s\ fie v\zute de to]i ro m= nii,
din toate col]urile lumii. Nu contea -
z\ c\ difuzarea unui meci în online se
face, totu[i, în baza unor clauze des -
tul de stricte [i c\ n-ai s\ vezi BBC
tran smi]înd meciul cu Man ches ter
englezilor din Papua Noua Gui nee.
Le dai aceste explica]ii, iar ei revin cu
„tot sînte]i ho]i”. Degeaba le explici
c\ filmele pe care le vezi, s\ zicem, pe
TVR 1, nu po]i s\ le dai [i în on -
line, c\ doar nu sînt proprietatea Te -
le viziunii, c\ ai înc\lca alte drepturi
de difuzare. Tu trebuie s\ le dai [i pe
site, pentru c\, dup\ cum s-a plîns ci -
neva la un moment dat, „eu sînt la
mun c\, unde nu am televizor [i
vreau s\ v\d serialul coreean”.  

Sînt al]i oameni care ne în trea b\
de ce facem „propagand\” unui anu -
mit rit religios, cînd în Rom=nia sînt
atît de mul]i ortodoc[i, iar dilemele [i
nemul]umirile pot continua. R\s pun  -
zîndu-le politicos [i cu con[ tiinci ozi -
tate, sper c\ i-am luminat sau le-am
ar\tat c\ în online, putem vorbi [i cu
un „V\ mul]umesc”, la finalul me sa -
jului. Dac\ a func]ionat, am s\ v\
spun la urm\torul meci de fotbal al
Na]ionalei.

George GURESCU 

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Pe Internet, ca la ]ar\

Cu o hain\ verde crud, c`t s\ fa  -
c\ invidioas\ prim\vara [i o rochie al -
bastr\ cum n-a visat marea, m-am
postat în fa]a Catedralei Sagrada
Fa milia, a[tept`nd blitz-ul aparatu  -
lui foto. Bufonul culorilor a `n t`l nit
geniul arhitecturii, a[a ar fi sunat me -
sajul de pe Facebook la poza pe ca -
re am f\cut-o în cel mai drag ora[ pe
care l-am vizitat. 

Barcelona nu-[i va aminti de mi  -
ne pentru c\ am fost cea mai con-
ven  ]ional\ turist\: baie de soare în
Par  cul Guell, tihn\ cu iz de 1 mai pe
plaja Barceloneta, un spectacol de
flamenco suficient s\-mi cloco teas -
c\ s`ngele [i s\ mai cer o sangria. Nu
am c\lcat în muzeul sexului, nici
în cel al ciocolatei. A[a c\ Bar ce lo -
na mea e adolescentin de ino cen t\,
scli  pind în mii de culori din care
mi-a[ face tot at`tea rochii. M-am în -
dr\ gos tit doar ascult`nd cum ora [ul
tace la pr`nz [i se mai las\ tulburat
doar de zboruri de porumbei ob raz -
nici ade meni]i de copii cu firimi-
turi. 

{i peste toate, o fi Parisul ora [ul
luminilor, dar Barcelona str\ lu ce[ -
te orbe[te de la un soare unic pe pla -

net\. Un soare care modeleaz\ dis -
cret din umbre o arhitectur\ în dr\z -
nea]\ [i însenineaz\ fe]e de oa meni
care par f\r\ griji. Eu [tiu si gur c\
n-am avut dec`t grija alegerii lo cu lui
unde s\ ne bem cafeaua de di mi nea -
]\ sau a b\ncii unde s\ po po sim du -
p\ o lung\ h\l\duial\ spre ni c\ ieri. {i
niciodat\, nic\ieri nu a avut un scop
mai precis [i mai dulce. 

{tiu sigur c\ nu vreau s\ locuiesc
în Barcelona. E ca o melodie care
]i-e at`t de drag\ c\ nu vrei s\ o as -
cul]i de prea multe ori, ca s\ nu-i furi
din farmec, ca o pr\jitur\ at`t de bu -
n\ c\ nu vrei s\ o înfuleci dintr-o în -
 ghi]itur\. Barcelona mea e sor\ cu
pri etenia, aia care [tii c\ n-o s\-]i frîn -
g\ inima. O leg\tur\ pe care timpul
nu are cum s-o îmb\tr`neasc\. {i nu
am avut nevoie de Barcelona s\-mi
arate asta, dar am avut nevoie de ea
ca s\ ne amintim de noi, de ti ne re ]ea
netrecut\, de planuri [i visuri plani  -
ficate într-un pat de c\min, cu o be -
 re în m`n\. 

Vom avea întotdeauna Bar ce lo -
 na!

Andreea ARCHIP

Ora[ul de prietenie
Bucure[tean f\r\ cauz\

C`nd intrai acolo te `nv\luia un aer ascu]it

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

Roxana LUPU este 
senior editor la „Opinia
veche”

Hai-hui la kilometrul 0

� din zece mail-uri, vreo [ase sînt cu înjur\turi,
amenin]\ri sau dileme existen]iale 

Diana ROTARU este 
reporter la „România TV”

România nu scoate din tine
do rul, oriunde ai fugi în lume. În
]\rile de împrumut te sim]i han -
dicapat, ciuntit, un adoptat care se
for]eaz\ s\ uite, s\ se uite pentru
un trai decent. România e un
destin pe care ]i-l asumi sau nu.
Mi-am asumat acest destin într-o
]ar\ în care normalitatea se do -
ve de[te extravagant\ [i exclusi -
vist\. Aici m-am transformat
într-un hibrid. România mala -
xea z\ con[tiin]e într-un mod at`t
de bizar, încât noua ta pl\mad\
nu se mai poate mula pe nici un
alt p\mânt, în nici o alt\ ]ar\,
sub nici o alt\ piele. 

România are aceast\ putere
de a-[i pune amprenta definito-
rie, de a te [tan]a înc\ din p`ntec
cu ini]ialele ei. E ca un tatuaj pe
care nu îl mai po]i înlocui. R\ m`n
urme [i urmele trezesc a min tiri,
dor. România e speran]\ [i su pra -
vie]uire. E ]ara în care trebu ie s\
facem alegeri, s\ ne zba tem ade -
sea f\r\ putin]a de a ale ge cum
vrem. E ]ara Sisi fi lor din noi. E
lo cul unde A+B=C dup\ ce par-
cur gi tot alfabetul. 

România e ]ara în care ne
întoarcem de pe alte meleaguri,
cu elan, dor [i for]a de a schim-
ba ceva. Dar totul se în\bu[\ in -
stant în praf, în praful unic care
ajunge s\-]i trezeasc\ nostalgii.
România e ]ara unde ne s`n -
tem, cel mai adesea, du[ mani
unii altora [i nou\ în[ine. 

România omoar\ în noi do -
rin]a, puterea, vrerea. Mereu cu
r\spunsuri în a[teptare, plicti -
si]i de a ne mai întreba, ajun -
gem s\ reintr\m în pielea t\b\ -
ci t\ de care ne e dor. Ne autoca -
mufl\m, pentru c\ aici nu po]i
tr\i dec`t fiind român. 

România te jupoaie de toa -
te pieile civilizate [i te oblig\ s\
fii din nou al s\u. Obraz de to -
val [i suflet de român. Egoist,
tu peist, un bun vampir intelec-
tual, exploatator, escroc senti-
mental, pervers, cel mai adesea
c\lc\tor de cadavre, invidios,
distructiv, mereu amenin]at de o
minte mai ager\, mitoman, mi -
tocan, par[iv pân\ la a lucra cu
cele mai fine m\nu[i. 

România e ]ara celor mai
grele dezam\giri, dar [i a celor
mai sensibile tr\iri. România
pro  fund\ e singura ]ar\ unde
sufletul r`de în ochi, nepervertit.
Dar, tot aici, la o arunc\tur\ de
b\], contrastul dezarmeaz\.

Diana ROTARU

Oamenii micului Paris

Obraz de
toval [i suflet

de rom=ân
� e ]ara în care trebu ie
s\ facem alegeri, s\ ne
zba tem adesea f\r\
putin]a de a alege cum
vrem

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

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

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

SENIORI
EDITORI:
»

Casa
� credeai c\ nimeni nu
avea s\ te g\ seasc\ aici,
printre c\r]i [i mobil\ ve -
che

� am avut nevoie de Barcelona ca s\ ne amintim de noi
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Premiera spectacolului „Su -
netul Muzicii” va avea loc mier -
curi, 3 aprilie, pe Scena Mare a
Teatrului Na]ional „Vasile Alec -
sandri” din Ia[i.

Biletele cost\ `ntre 30 [i 60
de lei.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

„C`nd faci revolu]ie cu tine `nsu]i
nu poate s-o fure nimeni, c`nd faci re -
volu]ie cu semenii nu `nseamn\ c\
tre’ s\-i faci s\-]i semene”. A[a `[i `n -
ce pe Norzeatic „Exerci]iul pe ritm de
pace”, pe un fundal care exprim\ hot\ -
r`re dar [i furie, anun]`nd un album
care are ca pretext un protest  sus]inut
prin rimele poeziei urbane. Albumul
de debut solo vine doar la c`teva luni
dup\ lansarea discului „Caravana
AM:PM” `mpreun\ cu Khidja [i con-
tu  reaz\ problemele societ\]ii actuale
`n versuri mai mult recitate, dec`t c`n -
t ate. Sunetele categorice se p\streaz\
[i `n urm\toarea pies\, „Se las\ sear\”,
care are la baz\ frustrarea creat\ de
preocup\rile superficiale ale condu ce -
rii statului: „Degeaba pui palmieri [i
ecrane color/ ~n timp ce mul]i n-au
haine, mor de foame [i tot/ Degeaba
bravezi cu dovezi c\ pavezi/ C`nd s`nt
at`tea epave f\r\ pavaz\ pe str\zi”. 

Cu negativul copil\resc care a du -
ce aminte de jocurile pe televizor, aces-
ta `[i continu\ exerci]iul intr`nd „`n sala
`ngr\dirii drepturilor omului”, su netele
confuze distr\g`ndu-]i, `ns\, a ten]ia de
la discursul protestatar, care te aver-
tizeaz\ spre final s\ nu cazi pra d\ iluzi-
ilor [i s\ nu renun]i la „cerul liber”, prin
piesa „Saboteur”. Urmeaz\ o plimbare
„`n adierea serii” pe ritm de jazz `n
care artistul se pierde pe „str\du]ele
lini[tite”. Astfel `[i preg\ te[ te parc\ as -
cult\torul pentru „Manifest”, melodie
care tulbur\ atmosfera av`nd pe fun-
dal manifesta]iile din Bucure[ti din
ianuarie, 2012, sunete care aduc la
via]\ revolu]ia, fie c\ e cea a min]ii ori
cea a sufletului.  Urm\toarea pies\, „Mi -
cii consumatori” vine ca o repre zen tare
ritmat\ a vie]ii actuale sc\pate de sub
control, artistul spun`ndu-[i „oful la mi -

crofon”. 
F\r\ `ndoial\ c\ melodia „~n clar

cu ro[u montana” surprinde, nu doar
ca stil, prin mixul omogen dintre ne -
gativul care duce `nspre dubstep, ci [i
prin textul care dezbate problema Ro -
[iei Montane `ntr-un mod diferit. A -
ceas  ta e „pus\ pe tapet” de spray-ul pen -
tru graffiti, ro[u montana. („Inte  r e sele
vorbesc, iar c`nd oamenii ies/ ~n strad\
vor s\ le taie hazul la protest/ S\ nu se
vad\ c\ exploatez gazul pe [est”). Dac\
sim]i c\ ceva nu e ̀ n regul\, Norzeatic
`]i poate semna o trimitere c\tre „Dr.
au m\ doare” care `]i va ar\ta benefici-
ile unei vie]i simple, o metod\ de vin-
decare de autohton. 

Prin complexitatea sa albumul `[i
duce fiecare „exerci]iu pe ritm de pa -
ce” la bun sf`r[it, l\s`nd `n urm\ [i c`te
o pova]\ pentru tineri, dar le d\ de gri -
j\ [i adul]ilor, oferind un prilej bun de
a gusta din poe ziile de strad\ `n care ri -
mele se `mpletesc cu frustrarea.

Iuliana LEONTI

Revolu]ie `n vreme de pace

Norzeatic — „Exerci]ii pe ritm
de pace” (2012)

~ntr-o lume `n care oamenii se `m -
ple t i cesc gr\bi]i `n cenu[iul monoton
al fiec\rei zile, filmul recent lansat al
regizorului Sam Raimi, „Oz: The Great
and Powerful” („Grozavul [i puter-
nicul Oz”) debuteaz\ `n perfect\ con-
cordan]\, `n variant\ alb-negru. Cum
`ns\ regizorul [i-a pus amprenta pe
serii precum „Hercule”, „Xena, Prin]esa
R\zboinic\” sau „Omul P\ian jen”,  era de

a[teptat ca noua pelicul\ a acestuia s\
prind\ via]\ pe parcurs.

„I don’t wanna be a good man, I
wanna be a great man” („Nu vreau s\
fiu un om bun, ci unul m\re]”) s`nt cu -
vintele lui Oscar Diggs (James Fran -
co), un magician de circ din Kansas,
autointitulat „Marele [i puternicul Oz”.
Este alungat din ora[, luat prin sur-
prin dere de o tornad\ pe c`nd se afla `n -
tr-un balon cu aer cald [i izbit cu vi -
olen]\ pe t\r`mul magic Oz. Primele
fire fanteziste ale pove[tii `ncep a prin -
de contur odat\ cu sosirea `n Oz, pe -
licula fiind redat\ mai de parte `n ver-
siunea color. La contactul cu locu itorii [i
vr\jitoarele de pe p\ m`ntul cu iz de po -
veste, Oz este surprins s\ des copere c\
ace[tia `l consi der\ cel `ndrep t\]it s\ le
fie rege, coinciden]a dintre nu  mele s\u

[i ]inutul lor nefiind una `nt`mpl\toare.
Pentru ca profe]ia s\ se `mplineasc\ [i
pentru a intra `n posesia averilor colo -
sale Oz nu are de f\cut dec`t un singur
lucru: s\ scape oamenii `n mi ni atur\,
feti]ele de por]elan sau anima lele fer-
mecate de vr\jitoarele rele. 

Nici asem\narea dintre numele fil  -
mului [i titlul romanului lui Frank
Baum, „Vr\jitorul din Oz”, nu este o
simpl\ coinciden]\, produc]ia cinema -
tografic\ marca Disney situ`nd actori
precum James Franco [i Mila Kunis
pe i]e de poveste vechi de peste o sut\
de ani. Tornada ce `i poart\ pe eroi pe
t\r`muri magice, Ora[ul Smaraldelor,
vr\jitoarele, personajele de paie, maimu -
]e le `naripate [i mai pre sus de toate su -
pozi]ia c\ vr\jitorul Oz este un [arla-
tan s`nt elementele centrale pe care se

`mbin\ at`t ac]iunea filmului, c`t [i cea
a romanului scris `n 1900. 

Cunosc`ndu-l din rolul P\l\rierului
Nebun din „Alice `n }ara Minunilor”,
film de anima]ie `n care Johnny Depp
a reu[it s\ se desprind\ de decorul de
poveste prin talentul actoricesc, am pu -
tea crede c\ la fel ar fi putut face [i `n
noua produc]ie lui Saimi, care se dis-
tinge doar prin peisajele create. Sce na -
riul alunec\ `nspre banalitate, con flictul
clasic dintre bine [i r\u fiind punctat
de r\sturn\ri de situa]ie u[or previzi -
bile. Povestea se creeaz\ `ns\ pe un joc
psihologic constituit din di le mele pro-
tagonistului, care, de [i crede c\ `i p\ -
c\le[te pe to]i din jur, nu face de c`t s\
se am\geasc\ pe sine `nsu[i.

Ana SIPO{

Stop cadru Oz `n ]ara `ncurc\turilor

Cum ar fi dac\ noi, oamenii, am
face parte la propriu din organele lui
Dumnezeu [i am fi, de fapt, chiar
cancerul Lui? Sau dac\ dup\ moarte
am reveni la forma ini]ial\, un corp
gigantic aflat undeva `ntr-o comun\
celest\, unde `mpreun\ cu al]ii ase-
meni nou\, am avea datoria de a ̀ ntre -
]ine [i sus]ine cosmosul? Iar dup\ se -
cole, c`nd am obosi [i am r`vni la un
con cediu, am putea s\ ne proiect\m
`napoi ̀ ntr-un corp uman „[i ne na[tem
`ntr-o sta]iune numit\ P\m`nt”, unde
s\ ne permitem luxul de a ne p\sa
doar de ce se afl\ `n imediata noas-
tr\ apropiere. Cu alte 38 de astfel de
po vestioare, neurologul american Da -
vid Eagleman `[i provoac\ cititorii
s\ treac\ de bariera religiei [i a [ti -
in]ei, leg`ndu-ne fedele[ de o pra[tie, [i
arunc`ndu-ne `ntr-un mediu al ima -
gina]iei [i al medita]iei.

Tema central\ a povestirilor o
reprezint\ via]a de apoi, imaginat\
`n multe cazuri mai mult ca un bles -
tem dec`t un sanctuar, dar [i nu me -
roase reprezent\ri ale lui Dum ne -
zeu, cum ar fi cea `n care st\ `n chis
`n camera Sa citind „Franken stein”
[i empatiz`nd cu doctorul ce a junge
s\ fie batjocorit de propria sa crea]ie.
Ideile din carte r\m`n suspen date la
na[tere, f\r\ s\ fie explorate, [i de
aceea probabil „Sum” trebuie citit
cu pauze `ntre dou\-trei capitole , ce
pot fi parcurse `n orice or  dine, pen-
tru ca asemeni unui vin bun, s\
poat\ fi savurate.

De[i pu]ine dintre povestioare
se termin\ `ntr-o not\ pozitiv\, vizi -
unile lui Eagleman s`nt transpuse lo  -

gic, [i s`nt distractiv de citit [i g`ndit
asupra lor, cum ar fi „Figu ran ]ii”, `n
care ni se dezv\luie c\ moar tea este
un vis. Nu al t\u, ci al alt cui va, re -
ferindu-se la „personajele de fundal”
care apar atunci c`nd vi s\m. Se pare
c\ atunci c`nd mori, a jungi s\ joci
rolul acelor personaje, ca un fel de
r\splat\ pentru cei care au f\cut-o
deja pentru tine. Sau `n „Ig  nis fatu-
us”, unde ne petrecem via ]a de apoi
`ntr-o camer\ imens\, plin\ cu moni-
toare TV, din care putem urm\ri lu -
mea celor vii doar control`nd o tele-
comand\. {i titlul e ales juc\u[, c\ci
„sum” nu se refer\ doar la o sum\
matematic\, ci face referire [i la ter-
menul latinesc „eu s`nt”, neurologul
nevr`nd s\-[i impun\ un punct de
vedere, ci doar s\ ne elibere ze de pre-
concep]iile vie]ii de apoi, s\ ne pun\
un scenariu `n m`n\ [i s\ `ncepem a
ne imagina: „Cum ar fi dac\...”. 

Iulian B~RZOI

� versurile melodiilor s`nt
mai degrab\ recitate

� produc]ia se distinge doar prin peisajele create

„Norzeatic e o figur\ aparte `n
rap-ul autohton ” 

zoltanvarga.blogspot.ro

Un tur prin
vie]ile de apoi
� cartea trebuie citit\ cu
pauze `ntre capitole

De dragul diversit\]ii, cite[te o carte
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GEMENI: Tot nu ]i-a
intrat bursa pe card [i pierzi
promo]ia la perechea de

pantofi la care visezi de c`nd te-ai `ntors
`n Ia[i.

LEU: Ai hot\r`t ca de
s\pt\m`na asta s\ fii o per-
soa n\ matinal\. Gata cu

maratoanele de Counter Strike toat\
noaptea [i cu trezitul c`nd se face sear\.

FECIOAR|: Vrei s\ se
`ntoarc\ de-acas\ colegul
care te-ajuta cu temele, pro -

iectele [i care mereu `]i d\dea cursurile
la care nu reu[eai s\ ajungi.

BALAN}|: Vrei un
stomac nou. Ai observat c\
`n ultima vreme c`nd ie[i la

b\ut te ia durerea de la primul shot de
tequilla sau de Jager.

SCORPION: De-abia
a[tep]i s\ se termine postul,
s\-]i trimit\ ai t\i pachete cu

m`ncare normal\, nu doar varz\ c\lit\ [i
sarmale de post.

S|GET|TOR: Asear\
ai avut petrecere `n camer\ [i
s-au culcat vreo trei str\ini `n

patul t\u. Noroc c\ ai fost ghidu[ [i-ai
pres\rat a[ternuturile cu sc\rpinici.

CAPRICORN: S\p t\ -
m` na asta `]i iei o mini
vacan]\ de la facultate [i

pleci cu c`]iva prieteni s\ v\ plimba]i
prin ]ar\.

V|RS|TOR: Ai o sta -
re proast\ `n ultima vreme [i
sim]i nevoia s\ te r\zbuni pe

colegi. Comand\ zece pizza acas\ la
cineva la 3 noaptea.

PE{TI: Vrei s\ se `n c\l -
zeas c\ mai repede afar\, s\
po]i ie[i s\ te joci cu c`inii de

l`ng\ c\min, care mereu te conduc p`n\
`n centru [i `napoi c`nd ie[i `n ora[.

BERBEC: Te-ai s\turat
s\ visezi toate ciud\]eniile. ~n
fiecare diminea]\ te treze[ti

transpirat, paranoic, str`ng`nd perna `n
bra]e [i deloc odihnit.

TAUR: Te enerveaz\ c\
s-a dat ceasul `nainte week-
endul trecut [i ai pierdut o

or\ veritabil\ de b\ut. Nu conteaz\,
recuperezi s\pt\m`na asta.

RAC: Vrei o camer\ de
c\min doar pentru tine. Te-ai
s\turat de colegi care-]i fur\

m`ncarea [i [amponul [i care-]i umbl\ `n
contul de Facebook c`nd `l la[i deschis.

Continu`nd cu seria „Echipa na-
]ional\ `n c\utarea campionatului
mondial”, juc\torii Rom=niei au de -
monstrat c\ noul e `nc\ vechi, [i ve -
chiul e `nc\ la mod\. Dup\ un egal
tras de coad\ cu Ungaria, tricolorii
au reu[it s\ dea dovad\ de acela[i
joc obosit [i `n fa]a olandezilor, care
s-au mul]umit s\ termine me ciul doar
cu patru goluri. {i ca s\ de monstreze
c`t\ umilin]\ exist\ prin tre ei, au
mutat, ca de obicei, drama `n afara
terenului, fix `n obiectivul camerelor
de filmat [i pe site-urile agen]iilor
de pres\. Pi]urc\ este bla mat pentru
felul `n care a compus echipa, juc\ -
torii X au fost v\zu]i prin clu buri
chiar dup\ meci, iar vo  cile se pl`ng c\
nu avem na ]ional\. De[i vechile n\ -
ravuri nu mor, este adev\rat c\ nu
prea exist\ un fel de lipici la na -
]ional\, care s\ uneasc\ toate intere-
sele `ntr-un scop final, cel de-a a
ar\ta c\ noi chiar ne pricepem la
fotbal.

Dar cum c`te un episod din a -
ceast\ telenovel\ sportiv\ reu[e[te s\
fr`ng\ inimi, dup\ cum au ar\tat ul -
timele jocuri ale na]ionalei de fot -
bal, un altfel de serial vinde, [i vin -
de bine. Poate c\ dorim s\ vedem o
victorie, dar parc\ uneori abia a[ -
tept\m [i momentul acela `n care ne
putem v\rsa nervii la o bere cu al]ii
la fel de dezam\gi]i ca [i noi. Ste -
list, rapidist, clujean, nu conteaz\, `n
fa]a `nfr`ngerii to]i s`ntem ro m=ni
`n[ela]i pentru a nu [tiu c`ta oar\.

Am putea s\ ne mul]umin `ns\
[i cu alte seriale. De exemplu, am pu -
tea arunca un ochi [i la na]ionala de
rugby. „Stejarii” au reu[it p`n\ a cum
s\ ob]in\ patru victorii `n Cu pa E -
uropean\ a Na]iunilor, dar un e gal
cu Georgia i-a oprit `n drumul lor
spre titlul de campion\. Dar asta nu
sup\r\, c\ci drama se ]ine doar pe
teren [i nu-l vedem pe antrenorul lor
ap\r`nd `n ziare cu o glum\ proast\
f\cut\ unui juc\tor invalid, dup\
exemplul Pi]urc\ [i Ne[u. Exist\ [i
varianta c\ totul este de fapt o `ncer-
care de a-l pune ̀ ntr-o lumin\ proas -
t\ pe selec]ioner, dar indiferent de
un de ar fi pornit remarca, ea arat\ c\
acum orice este permis `n sportul
rege.

Sportul care era, [i `nc\ mai es -
te considerat rege ̀ n Rom=nia, a de -
venit, din p\cate, [i un fel de spec -
tacol prost regizat, care acum poate
ar avea nevoie fie de o pauz\, pen-
tru a ̀ ncerca [i altceva, fie de o schim-
bare total\ a actorilor.

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

Moravuri de
microbist

� ste list, rapidist, 
clujean, nu conteaz\, 
`n fa]a `nfr`ngerii to]i
s`ntem ro mâni

Oz: The Great and Powerful
Regia: Sam Raimi

Gen: aventuri, fantastic



„Omul la na[tere are o singur\
limb\, nicidecum mai multe. Omul la
na[tere are o singur\ ]ar\, nici decum
mai multe. Dac\ are mai multe ]\ri ̀ n -
seamn\ c\ a fost un accident al isto-
riei”, r\sun\ grav din cap\tul scenei,
unde trei boxe fac atent\ mul]imea cu
suflul t\iat. Cortina de culoarea tran -
dafirului ro[u ofilit ascunde o `ntrea g\
colec]ie de instrumente [i voci bl`nde.
U[or se deschide [i las\ liber un spirit
s\ `ntind\ un z`mbet pe fa]a fiec\ ruia,
de la mic la mare, c\ci sala e plin\
ochi, iar prin mul]imea de capete `n\l -
bite mai auzi [i c`te un chicot de copil.

De acas\ p`n\... acas\
Acordurile de ]ambal care `ncep

piesa „Dorul Basarabiei”, melodie ce
poart\ [i numele spectacolului, ni-l
arat\ pe Ion Paladi `ncins cu un br`u
`n culorile tricolorului, `ncruci[`ndu-[i

m`inile a rug\ciune. „Iar ̀ n codru cucu
c`nt\ `n aceea[i limb\ sf`nt\, din lumea
mare [i mult\ to]i rom=nii `l ascult\”,
gl\suie[te acesta acompaniat de or -
ches tra al c\rei dirijor ̀ [i mi[c\ bra]ele
scurt [i hot\r`t, c\l\uzind fiecare in -
stru ment `n parte. De `ndat\ ce prima
pies\ se sf`r[e[te, buchete bogate de
tran da firi de culoarea piersicii s`nt
a[e zate ̀ n bra]ele arti[tilor de o doam -
n\ elegant\ care ]ine de m`n\ un ]`nc
cu clop `n cap `mbr\cat cu o vest\ tra -
di ]ional\ pe care abia o poart\ pe el. 

Costumul alb imaculat cu broderii
aurii al [efului de orchestr\, Nicolae
Botgros, `i scoate `n eviden]\ p\rul
negru peste care muzica n-a l\sat s\ se
a[tearn\ anii care au trecut. Tremu -
r`nd, schimb\ bagheta de dirijor cu ar -
cu[ul de vioar\ [i ̀ ncepe s\ c`nte ̀ n pas
cu celelalte. Mai apoi e acaparat de o
v`ltoare de partituri clasice care se

strecoar\ printre firele iilor [i se trans -
form\ ̀ ntr-o pies\ ce se termin\ cu un
sunet ascu]it, ca [i cum un stol de cio -
c`rlii st\ s\ acapareze scena. Naiul ̀ n -
cepe s\ domneasc\, vioara `mpr\[tie
ecouri ne`nchipuite, iar piesa „Cio -
c`rlia” explodeaz\ sub ochii `ncreme -
ni]i ai spectatorilor. Ca-ntr-un duet,
cele dou\ instrumente se comple teaz\
unul pe cel\lalt `ntr-o suit\ de  sunete
care-]i taie respira]ia.

Ritmul vioi al melodiilor fac ini -
mile oamenilor s\ bat\ mai iute aplau -
d`nd `nseta]i apari]ia Vioric\i Maco -
vei care `[i a[az\ floarea de dup\ ure -
che `n drumul ei spre microfon. Suce -
veanca, mîndr\, `[i mi[c\ picioarele pe
sunetele ap\sate ale negativului care
te prind ̀ ntr-o hor\ bucovinean\ a g`n -
durilor, u[or leg\nat\ pentru c\ „cine-o
joac\-i tot cu dor”. Treptat, scena se
um ple de buchete colorate, care `[i
`m pr\[tie miresmele p`n\ `n public, [i
de arti[ti veni]i din toate col]urile ]\rii:
Angelica Flutur, Cristian Pomo -
haci, Livia Benejaru, Nicolae [i Iso -
dor Glib cu ale lor c\ciuli brum\rii,
[i al]ii. Ei ajung p`n\ ̀ n sufletele spec-
ta torilor, printre care unul se remarc\
fiind `mbr\cat cu un tricou pe care st\
scris „Basarabia e Rom=nia” `ndu r`nd
frigul din sal\. Dar ̀ ndat\ e ̀ nc\lzit de
zgomotele ce se desprind din toba
Ioanei C\praru, care chiuie de mama
focului, f\c`nd orchestra s\ porneasc\
o adev\rat\ vijelie de sunete. 

Dor de frate
Dirijorul mi[c\ toate viorile cu

accea[i m`n\ [i une[te cerul cu p\ m`n -
tul cu arcu[urile lui fermecate. Ion
Paladi `mbin\ g`ndurile de recuno -
[tin]\ pentru p\rin]i `n dou\ melodii
ce st`rnesc lacrimile b\tr`nei de l`ng\
mine, care `[i str`nge `n bra]e feti]a
distras\. C`nd lacrimile i se risipesc
pentru c\ micu]a nu poate s\ stea lo -
cului, atmosfera e `nveselit\ de sprin -
tena c`nt\rea]\ de muzic\ popular\,
Sofia Vicoveanca, care se mi[c\ ca o
balerin\ pe toat\ scena, `ndemn`ndu-i
pe to]i moldovenii la voie bun\. Voie
bun\ alimentat\ mai apoi de emo]iile
st`rnite c`nd piesa „Dorul Basarabiei”
`ncepe din nou, adun`nd to]i invita]ii
pe scen\, f\c`ndu-i s\ se ]in\ de m`n\
[i s\ se aplece `n fa]a noastr\. 

Dou\ jum\t\]i de p`ine care au
stat separate `n cele dou\ capete ale
decorului au fost unite de maestrul
Botgros [i aruncate apoi c\tre public,
cum e tradi]ia la nunt\ cu turta mire -
sei ca un simbol al prosperit\]ii. Cu
aceea[i voce fratern\ prezent\ ̀ n toate
c`ntecele din spectacol vorbe[te [i
primarul Chi[in\ului c`nd microfo -
nul `i este pus `n m`n\. „Ioane, e[ti
bravo”, `i spune t`n\rului interpret
care atinge strunele oamenilor ce-l
ascult\ pretutindeni. ~n seara aceasta
arti[tii au demonstrat c\ muzica po pu -
lar\ nu dispare, ci alunec\ u[or pe-o
unduire a timpurilor noi, iar malul
Prutului a fost tras `napoi cu ajuto rul
arcu[ului de vioar\. 

Iuliana LEONTI

C`nd vrei s\ scapi de complexe,
po]i urma exemplul arti[tilor, confe -
s`ndu-]i nemul]umirile `n public, de
pre ferat `ntr-o emisiune televizat\.
A[a, le ar\]i tuturor c\ cine r`de la
urm\ r`de mai bine. Chiar dac\ z`m -
be tul nu prea e al t\u, mai ales dac\ te
nume[ti Mihai Tr\istariu [i tocmai
te-ai l\sat operat la televizor. ~ntr-o
cli nic\ din Istanbul, c`nt\re]ul a ales
s\-[i fac\ un implant de p\r, iar C\t\ -
lin M\ru]\, moderatorul emisiunii

„Happy Hour” i-a fost al\turi, s\ sur -
prind\ `n detaliu chelia ce a fost `m -
podobit\ „fir cu fir”. 

Mai mult de-at`t, am aflat c\ ar -
tistul a trecut printr-o interven]ie ase -
m\n\toare [i `n Rom=nia, dar `n loc
s\ se aleag\ cu buclele de odinioar\,
a r\mas cu cicatrici [i complexe ne -
vin decate. Dup\ cea de-a doua expe -
rien]\ ̀ ns\, c`nt\re]ul s-a declarat m`n-
dru de cele 6000 de `n]ep\turi [i 105
injec]ii `ndurate, `ns\ nu [tim dac\ el
va mai sim]i la fel [i dup\ vizio narea
imaginilor din timpul opera]iei, ima -
gini care valoreaz\ c`t o scen\ dintr-un
film horror s`ngeros. „Nu-mi mai simt
pielea, e super”, a exclamat Tr\ista riu
de data aceasta c\ci, la prima `ncer-
care, doctorul din Rom=nia nu a mai
avut m`na la fel de u[oar\, c`nt\ re]ul
spun`ndu-i moderatorului c\ „sim -
]eam c\-mi crap\ capul”. 

{i nu este singurul care `[i scutur\
complexele `n public. Au mai ap\rut
la televizor „paciente” care s-au l\sat
`n]epate de esteticieni `n direct pentru
a avea buze ca la Hollywood, cum ar
fi Ozana Barabancea, `ntr-o edi]ie
„Pove[tiri adev\rate”, difuzat\ pe pos -
tul Acas\ Tv. {i nici m\car n-au fost
emisiuni destinate publicului preocu -
pat cu probleme medicale, ci unuia
care, `nt`mpl\tor sau inten]ionat, a ur -
m\rit ̀ ntr-o sear\ cum se cloneaz\ bu -
zele Angelinei Jolie sau cum se ̀ nde -
se[te cu acul podoaba capilar\. C\ci
ope ra]ia lui Tr\istariu aproape c\ a
fost urm\rit\ ca printr-o lup\, astfel c\
cei care se g`ndesc s\ ̀ i urmeze exem -
plul vor [ti dac\ e momentul s\ se r\z -
g`ndeasc\ sau dac\ vor fi la fel de cu -
rajo[i. ~ntr-un final, c`nt\re]ul se de cla -
r\ fericit de interven]ia medical\. Dar
nu [tim dac\ s\ `i lu\m r`sul de bun,
p`n\ c`nd nu `i vom vedea firele ]e -
su te de doctor ondulate ca buclele de
demult. 

C\t\lina DOBROVICEANU
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Nicolae Botgros, Ion Paladi [i invita]ii concertului ie[i]i pe scen\

� c`nt\re]ul apare pe scen\ `ncins cu un br`u `n culorile tricolorului � piesa 
„Cio c`rlia” explodeaz\ sub ochii `ncreme ni]i ai spectatorilor

„~mi vreau buclele `napoi”

� ope ra]ia lui Tr\istariu
aproape c\ a fost
urm\rit\ ca printr-o lup\

Casa de Cultur\ a Sindicatelor a adunat, miercuri,
27 martie, basarabenii [i românii uni]i prin

muzic\, exact cum `n 1918 s-au unit cele dou\
maluri ale apei care desparte hotarele. Orchestra
„L\utarii” din Chi[in\u [i Ion Paladi au celebrat, la
Ia[i, 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România
`ntr-o sal\ `n care g`ndurile spectatorilor au fost
`nlocuite cu fiorii sunetelor de nai [i vioar\.  

{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.

»

Datorit\ literelor mari, `n clinate,
numele cafenelei Aristo  crat Cho -
co late este primul ce ̀ ]i sare ̀ n ochi
c`nd te ui]i `nspre cl\di rea de sticl\
de l`ng\ Moldova Mall. Pentru a
ajunge `ns\ `n inte rior nu folose[ti
u[a din fa]\, pentru c\ te-ai lovi de
bicicletele de fitness [i benzile de
alergat de la parter, spa ]iu ocupat de
Armony Gym. Urci, ̀ n schimb, pe
sc\rile din partea st`ng\ [i vei ajunge
`ntr-o `nc\pere `n care movul [i li -
lia chiul `mbrac\ confortabil pe re]ii,
scaunele sau [iragurile de m\r gele
de la ferestre. Barul ocup\ o mare
par te din aceas ta, dar ̀ i ofer\ un as -
pect elegant, care corespun de nu -
me lui de la in trare.

De-ndat\ ce ]i-ai g\sit locul pe
una din canapelele elegante, capi -
tonate cu piele [i butoni aurii, te po]i
ad`nci `n salteaua moale, cu meni ul
sofisticat `n bra]e, care `]i arat\, cu
literele scrise de o m`n\ st\rui toare,
c\ localul `[i propune s\ aduc\ tre -
cutul `n prezent. Iar dac\ dintre
coper]ile groase ale acestuia r\zbat
linii [i desene complicate, cu aspect
nobil, pre]urile sunt accesibile ori -

c\rui buzunar. Ciocolata ce ̀ ]i g`dil\
u[or buzele cu aburii fierbin]i nu te
cost\ mai mult de zece lei, iar pen-
tru un fresh r\coros pl\te[ti acela[i
ban. Pentru un Tuborg sco]i din
por to fel [ase lei, dar dac\ te ispi te[te
un Bud weiser va trebui s\ la[i l`ng\
nota de plat\ dublul berii produse ̀ n
Ro m=nia. Chiar dac\ specificul ca -
fe  nelei este ciocolata, `n meniu g\  -
se[ti [i cocktail-uri veggie, ce con -
stau ̀ n amestecuri de morcov, ro[ii
cherry, p\trunjel [i diferite siro pu ri,
de ginger sau busuioc, pentru care
nu dai mai mult de [apte lei.

~n interior mai po]i urca un set
de sc\ri pentru a ajunge `ntr-o alt\
`nc\pere, `n care mesele s`nt str\jui -
te de scaune [i canapele deschise la
culoare, asortate cu ramele albe de
pe pere]i, `n care s`nt diverse poze
cu Marilyn Monroe. ~n od\ile cu
cio  colat\ de l`ng\ Moldova Mall
po]i cu adev\rat s\ ai preten]ii de
aris to  crat, pentru c\ ̀ ]i vor fi ̀ nde pli -
nite. Iar dac\ sim]i c\ vrei s\ te des -
prin zi de dulceg\riile din meniu,
po]i ori c`nd s\ critici priveli[tea din
spatele geamurilor, cu parcarea pli -
n\ de ma [ini [i sta]ia de autobuz ce
con trasteaz\ cu atmosfera primi-
toare din local. 

Ana SIPO{

Busuioc la pahar
� `n od\ile cu cio colat\
po]i cu adev\rat s\ ai
preten]ii de aristo crat

Podul muzical de peste Prruu tt

Localul Troian


