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te bun\” f\r\ s\ poat\ adormi  
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str\ lucire dec`t cea specific\
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La an nou, acelea[i cifre
de [colarizare
� singura modificare fa]\ de

anul trecut este cre[terea

num\rului de locuri [i posturi la

reziden]iat

� tinerii medici vor avea 300
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Au experimentat `n universit\]i [i au fost
studen]i pentru c`teva clipe. Au poposit `n re -
dac]ii de ziar [i-au f\cut-o pe-a jurnali[tii. Au
vizitat muzee [i s-au zg`it la exponate. Au
mers `n fabrici [i au v\zut cum mon[trii in -
dustriali se-asigur\ c\ ei au lumin\ `n cas\.
Au asistat [i aplaudat la piese de teatru sau
au fost ei `n[i[i actori. Toat\ s\pt\m`na trecu -
t\, pe oriunde ai fi mers, d\deai numai peste
gru puri de pui de oameni, aduna]i ca un mu -
[u roi sau r\sfira]i ca ni[te fluturi `nb\ta]i de
un `nceput diletant de prim\var\. Care g\ l\ -
gio[i [i entuzia[ti, care mofturo[i [i plictisi]i,
e  levii au ie[it din g\oacea liceelor s\ fac\ [i
ei cuno[tin]\ cu lumea real\. A fost s\pt\m`na
lor altfel, c`nd au fost purta]i de profesori s\
cunoasc\ via]a fa]\ `n fa]\, nu mediat\ de fi -
lele manualelor. Nu putem [ti exact ce au
`n]eles sau au v\zut copiii din goana printre
mirajele pe care le-a proiectat `n tu[e groase
sau chiar 3D lumea adul]ilor. ~ns\ `i vedeam
cum stau gata s\ ard\ ca ni[te chibrituri. A
fost [ansa universit\]ilor [i-a altor institu]ii
s\-[i practice exerci]iile de seduc]ie [i s\ im -
pregneze `n buretele inocen]ei visuri despre
o profesie frumoas\ [i curat\. 

Acest tip de educa]ie nonformal\ este
privit ca o [ans\ pentru cei mici s\ se g`n -
deasc\ din vreme la cum vor s\ arate univer-
sul lor `n viitor. „S\ [tii mai multe, s\ fii mai
bun” se nu me[te `n acest an programul prin
care li ce eni au parte de-o s\pt\m`n\ c`nd a -
run c\ por ]i le `n aer c\ s\ `ntind\ aripa de ve -
nirii spre z\ri pe care nu [i le pot `nchipui din
c\r]i. S\ vad\ cu ochii lor cum se petrec lu -
cru rile `n realitate. 

Dar noi [tim de fapt c\ ei nu primesc de -
c`t o imagine poleit\ [i un adev\rat trucat,
`m bun\t\]it p`n\ la denaturare. Fiindc\ oa me -
nii mari folosesc joaca doar ca arm\. Vor s\-i
atrag\ pe ni[te mu[te `n plasa lor de iluzii, cu
promisiuni care nu au nimic de-a face cu rea -
li tatea. ~ns\ nu le pot spune c\ va fi greu, c\
va fi ur`t, c\ vor trebui s\ `nve]e s\-[i asume
responsabilit\]i, s\-[i ia via]a `n m`ini [i s\ fie
preg\ti]i s\ accepte c\ drumul poate are o
croial\ gre[it\. ~n universit\]i sau pe pia]a mun-
cii ei nu vor descoperi o lume minunat\ [i
nici nu se vor juca. Vor lupta `ntre ei [i cu ei
`n [i[i s\ supravie]uiasc\ visurilor, valorilor
sau va trebui s\-[i creasc\ aripi puternice, de
dra goni de secol XXI ca s\ poat\ s\ sfideze
z\ rile spre care n\d\jduiesc. 

Dar nu. Elevii no[tri nu s`nt cutez\tori,
na  ivi [i inocen]i cu to]ii. Tremurul unora tr\ -
deaz\ doar plictiseala care i-ar arunca mai
de  grab\ `ntr-un club sau `ntr-un mall dec`t
`ntr-un muzeu sau `ntr-un laborator. Nu le
sal t\ inima de emo]ia devenirii [i nici nu vi -
brea z\ de emo]ia cunoa[terii. Acroba]iile u -
ni  versit\]ilor `i las\ rece. Tehnicile compani-
ilor indiferen]i. Vocea muzeelor nu ajunge
p` n\ `n inima lor. Iar forfota redac]iilor `i o -
bo se[te. Nici nu mai avem pe cine p\c\li. Co -
piii no[tri s`nt `mb\tr`ni]i de o o vioiciune ne -
s\n\toas\, vecin\ cu frivolitatea precoce [i i -
ni mile lor ce ar trebui s\ fie fl\m`nde [i des -
chi se, nu caut\ dec`t deriziunea. Da, copiii
s`nt altfel. {i nici o s\pt\m`n\ succit croit\
nu-i poate face s\ `nve]e ceea ce educa]ia for-
mal\ n-a reu[it s\-i `nve]e c\ e drept, bun [i
frumos. 

Laura P|ULE}

EDITORIAL
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Fie c\ `nvat\ pe dealul Copoului la U niver -
sitatea de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\
sau `n Tudor la Universitatea Tehnic\, studen]ii
nu se pot pl`nge c\ au mult de umblat p`n\ la bi -
bli o tec\, c\ci filialele acestora, precum [i ale ce -
lor lalte institu]ii de `nv\t\m`nt superior se afl\ la
doi pa[i. Iar cu excep]ia cititorilor de la „Cuza”,
nici m\car nu trebuie s\ scoat\ vreun ban din bu -
zu nar pentru abonament. Iar `n timp ce ace[tia
`[i pot pierde vremea `n s\lile de lectur\ dotate cu
cal culatoare [i Internet, bibliotecarii `[i calculea\
pro gramul de azi pe m`ine, a[tept`nd deblocarea
posturilor `n care deocamdat\ se poate face doar
o angajare la [apte posturi libere.
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La v`n\toare de bibliotecari

Cu toate acestea, elevii nu se las\ u[or convin[i s\ devin\ studen]i la Agronomie

� dup\ anii ’90 universi-
tatea a redevenit pecetea
Ia[ului

paginile 8 - 9

� `n perioada 1-5 aprilie, c`teva mii de liceeni din zona Moldovei au
participat la activit\]ile organizate de institu]iile de `nv\]\m`nt superior
ie[ene cu prilejul programului „S\ [tii mai multe, s\ fii mai bun” � ace[tia
au luat parte la prezent\ri despre oferta educa]ional\, la c`teva experimen-
te inedite [i evenimente speciale `n func]ie de profilul facult\]ilor vizitate

Le-a[ da politicienilor o carte
despre modernizarea României

~ngerii cu o
arip\ lips\

interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Iacob,
prorector la Universitatea „Al. I. Cuza” 

~ndem`n\rile rom=nilor,
pe toate sticlele 
�deprinderile neamului nostru

nu vin s\ ne completeze vie]ile, s\

ne salveze sau s\ ne fac\ mai buni

�participan]ii la „Rom=nii au

talent” ne fac con[tien]i de spec-

tacolul lumii pagina 6

Cum `[i joac\ universit\]ile ie[ene c\r]ile

S\pt\m`na `n care
viitorii boboci au

`nv\]at s\ fie „altfel”

paginile 3-4

DOSAR
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Facultatea de Textile Piel\rie
[i Management Industrial (FT -
PMI) de la Universitatea Tehnic\
„Gheorghe Asachi” din Ia[i a i ni -
]iat la `nceputul lunii martie un pro -
iect de simulare a unei firme fabri-
can te de diferite produse de `m br\ c\ -
minte, schi]ate [i realizate de studen]i.
„Programul acesta de practic\ a fost
`nceput `n luna septembrie [i este un
proiect finan]at prin fonduri structu -
rale, mai exact prin Fondul Social E -
u ropean. Am unit trei laboratoare [i
le-am reorganizat `n a[a fel `nc`t s\
simuleze o firm\ real\ de confec -
]ii”, a declarat conf. univ. dr. ing.
Carmen Loghin, decanul FTPMI. 

~n momentul de fa]\, aproxima-
tiv 150 de studen]i, to]i din anul al
II-lea s`nt singurii care beneficiaz\
de acest proiect sub coordonarea [ef.
lucr. dr. ing. Ionu] Dulgheriu. A ce[ -
tia se afl\, deocamdat\, la stadiul de
utilizare a echipamentelor [i utila-
jelor, realiz`nd la un nivel industri-
al un proiect mai simplu, [i anume o
fust\. „Abia la anul vom simula fun -
c]ionarea sub un [ef de produc]ie, co -
ordonator, purt\tor de cuv`nt [i alte
func]ii”, a men]ionat conf. univ. dr.
ing. Carmen Loghin.

Laboratoarele de baz\ ale teh -
no logiei confec]iilor, de procese [i u -
tilaje `n confec]ii [i cel de pro iec ta re
aplicat\ au fost cele care timp de a -
pro ximativ [ase luni au fost reabil-
itate [i reorganizate pentru proiectul
de simulare. Acum, acestea joac\ ro -
lul de sal\ de croit, magazine, atelier
de proiectare, de normare a teh no lo -
giei [i de mentenan]\. Au fost aduse
noi utilaje [i echipamente pentru a
reda imaginea unei firme de textile
si mulate.

Paul ANDRICI

Ministerul Educa]iei Na]ionale
(MEN) a publicat s\pt\m`na trecut\ `n
Monitorul Oficial proiectul de Ho t\ r` -
re de Guvern cu privire la cifrele de
[co larizare pentru `nv\]\m`ntul preu ni -
versitar [i cel superior de stat `n anul
2013 – 2014. Dac\ la nivelul studiilor
profesionale sau post-liceale exist\ cre[ -
teri de 1000 , respectiv 4000 de locuri,
universit\]ile de stat din Rom=nia nu
vor primi mai mul]i studen]i dec`t anul
trecut. Cifra pentru ciclul de licen]a es -
te, la fel ca `n anul universitar 2012 –
2013, de 62.400, la master vor putea fi
accepta]i 35.600 de candida]i, iar la doc -
torat – 3000 de studen]i. „Sînt cifre ca -
re vin în urma unor solicit\ri precise ve -
nite din partea universit\]ilor [i re flec -
t\ capacitatea fiec\reia de [colarizare, a -
[a încît s\ putem face înv\]\m`nt de ca  -
litate. Universit\]ile vor primi separat,
cred eu, cifre `n limita capacit\]ii de in -
struire”, a declarat prof. univ. dr. Va si -
le Ast\r\stoae, rector al Universit\]ii

de Medicin\ [i Farmacie „Gr. T. P o -
pa” din Ia[i.

O modificare `n acest an se `nregi s -
treaz\ `n cazul cifrei hot\r`te de MEN
`n cazul reziden]ilor. Astfel, absolve n -
]ii universit\]ilor cu profil medical vor
putea ocupa, dup\ examenul de reziden -
]iat, unul din cele 4000 de locuri [i pos -
turi. „A fost o cerere din partea univer -
sit\]ilor de profil. Este mult peste cifra
absolven]ilor, dar vrem s\ ajungem `n
c`]iva ani `n situa]ia `n care s\ nu e xis -
te pierderi de absolven]i. ~n ultimii doi
ani, cifra la reziden]iat a fost din ce `n
ce mai mare [i cu mult mai mare fa]\
de num\rul de absolven]i. {i anul a ces -
ta este la fel pentru c\ sper\m ca peste
doi ani s\ se acopere restan]ele ante-
rioare. ~n felul acesta nu va mai fie
nevoie de un num\r at`t de mare. S-au
scos, `n ultimii doi ani, cam 60-70%
absolven]i, iar concuren]a a fost foarte
mare la reziden]iat. Nici o ]ar\ din lu -
me nu ar trebui s\ scoat\ [omeri cu di -

plom\. Trebuie s\ ]inem cont [i de ci fra
de [colarizare dar [i de nevoile sis-
temului de s\n\tate. Ra]iunea a fost a -
ceea de a nu-i ]ine acas\ [i a-i pune pe
pia]a muncii”, a explicat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae. Anul trecut, `n ur -

ma supliment\rilor cerute `n luna no -
iem brie, la examenul de reziden]iat au
fost scoase la concurs 3778 de locuri [i
posturi.

Anca TOMA

� singura modificare fa]\ de anul trecut este cre[terea
num\rului de locuri [i posturi la reziden]iat

La an nou, acelea[i cifre de [colarizare

Reziden]ii au aproape 300 de locuri `n plus drept motiva]ie

Universitatea de Arte „Geor ge
Enescu” (UAGE) din Ia[i a lansat
pe data de 3 aprilie o competi]ie pen -
tru crearea siglei [i antetului univer-
sit\]ii. „Concursul se adreseaz\ stu-
den  ]ilor [i cadrelor didactice de la Fa -
cultatea de Arte Vizuale [i Design pe -
ntru c\ aici s`nt competen]e de re a li -
zare a unei sigle, ̀ ns\ comisia care va
declara c`[tig\torul va fi format\ din
membri ai consiliului universit\]ii
pen tru c\ identitatea reprezint\ toat\
institu]ia de ̀ nv\]\m`nt, nu doar o sin -
gu r\ facultate”, a declarat conf. univ.
dr. Florin Grigora[, prorector res -
pon sabil cu rela]ii interna]ionale, i ma -
ginea universit\]ii [i probleme studen -
]e[ti. 

Sigla [i antetul vor face parte din
„Manualul de Identitate Vizual\” al
universit\]ii [i vor sta la baza cre\rii
brandului UAGE. „Ca orice insitu]ie
de `nv\]\m`nt superior, [i U ni ver si ta -
tea de Arte dore[te un «manual» ca -
re s\ ofere o imagine `nchegat\ a su -
pra identit\]ii noastre” a mai men ]i o -
nat conf. univ. dr. Florin Grigora[.

Termenul limit\ pentru pre da -
rea propunerilor este 13 mai, iar c`[ -
ti g\torul concursului va primi ma te -
riale de lucru `n valoare de 900 de lei
[i va fi invitat s\ colaboreze `n toate
pro iectele de gra fic\ publicitar\ sau
design grafic ale universit\]ii. 

Iuliana LEONTI

Fabrica de textile,
condus\ de studen]i

Artele vizuale caut\
sigl\ studen]easc\

Un grup de cercet\tori [i o doc-
to rand\ `n anul al II-lea de la Fa cul -
tatea de Inginerie Chimic\ [i Pro -
tec ]ia Mediului (FICPM) de la U -
ni versitatea Tehnic\ „Gheorghe A -
sachi” din Ia[i au fost premia]i `n
luna martie pentru lucr\rile lor de cer -
cetare `n domeniul solului.

Echipa de cercet\tori, condus\ de
prof. univ. dr. ing. Maria Gra vi le s -
cu a fost distins\ pe 13 martie din par -
tea editurii americane „Springer” cu
pre miul Best Paper Award 2012 pen -
tru lucrarea „Clean Technology and
En vironmental Policy”,  publicat\ `n
re vista „Clean Technology and En -
vi ronmental Policy”. „Proiectul nos -
tru s-a axat pe descoperirea punc te -
lor tari [i a celor slabe ale unor teh -
no logii noi care s\ ajute la remedie -
rea componentelor de sol. Timp de trei
ani, am pus la un loc rezultatele cer ce -
t\rilor noastre, corelate cu un program
de studii doctorale iar apoi am pub-
licat `n diferite reviste interna ]io na -
le”, a declarat prof. univ. dr. ing. Ma -
ria Gavrilescu. Din echipa de cerc-
etarea au f\cut parte [i [ef. lcr. dr.
Br`ndu[a Mihaela Robu, cer ce t\ to -

rii Florentina Anca C\liman, Ca -
me lia Smaranda [i Vasile Lucian Pa -
vel, al\turi de o serie de studen]i do c -
toranzi. Ace[tia au fost premia]i [i cu
c`te 1000 de euro din partea editurii.
„Banii vor fi `mp\r]i]i la fiecare a u tor,
deoarece este o sum\ insuficient\ pen -
tru a fi folosit\ `n alte cercet\ri”, a
men ]ionat prof. univ. dr. ing. Maria
Gav rilescu.

Dana Lumini]a Sobariu, doc-
torand\ la FICPM, va participa la
un stagiu de cercetare de 18 luni la
University of Applied Sciences
North western din Muttenz, El ve ]ia.
„Studenta a aplicat anul trecut pen-
tru o burs\ doctoral\ ca urmare a fap -
tului c\ Rom=nia [i Elve]ia au sem-
nat un parteneriat care s\ permit\ o
ast fel de colaborare. Pe 25 martie ea
a fost acceptat\ de un comitet de e -
xa minare de la Freiburg iar peste trei
luni va pleca din ]ar\”, a ad\ugat prof.
univ. dr. ing. Maria Gavrilescu. A cest
acord se nume[te „Scientific Ex -
chan ge Programme between Switz -
erland and the New Member Sta tes
of the EU”, prin intermediul c\ruia
Dana Sobariu a fost aleas\ al\turi de
79 de participan]i din Europa pentru
a ob]ine o burs\ la universit\]ile el -
ve ]iene. 

Paul ANDRICI

Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi”din Ia[i (TUIA{I) a
lansat pe 2 aprilie programul Euro 200,
prin intermediul c\ruia studen]ii care
provin din familii cu un venit brut de
150 lei [i cu v`rsta sub 26 de ani pot be -
neficia de un bon de 200 euro pentru
achi zi]ionarea unui computer. „P`n\ pe
8 aprilie fiecare facultate `[i va forma
o comisie de analiz\ a dosarelor tiner-
ilor, care vor putea aplica p`n\ pe 19 a -
prilie. Dup\, dosarele vor fi trimise
mai departe la inspectorat [i minister

care vor selecta beneficiarii acestui pro -
gram”, a declarat prof. univ. dr. ing Ioan
Cioar\, prorector pe strategii univer-
sitare la TUIA{I.

Dosarele de candidatur\ pe toate
facult\]ile vor fi mai `nt`i analizate de
o comisie la nivelul ̀ ntregii institu]ii, ca -
re va finumit\ [i aprobat\ de Re c torat.
Aceasta se va afla sub conducearea dr.
ec. jr. Petru Condrea, director gener-
al administrativ TUIA{I. Pe data de 1
iunie vor fi postate primele liste cu po -
sibili beneficiari iar pe 3 iunie cele fi -
nale pe universitate.

De 200 de euro studen]ii `[i pot lua
un computer de tip desktop sau laptop

cu procesor dual core sau echivalent, cu
memorie RAM de minim un 1GB [i
hard-disk de aproximativ 250 GB. Da c\
doresc un netbook, acesta va fi dotat cu
un processor Intel Atom sau un echiva-
lent, tot cu 1GB de RAM [i un hard-
disk de acee[i capacitate. „Dac\ do re[ -
te ceva mai puternic, studentul va tre-
bui s\ pl\teac\ din buzunarul propriu di -
feren]a. Desigur, pentru unii s-ar pu tea
s\ nu fie at`t de greu deoarece c`nd a -
na liz\m aceste dosare nu lu\m `n calcul
bursele sociale, sau de oricare alt fel”, a
precizat prof. univ. dr. ing. Ioan Cioa -
r\, prorector pe strategii universitare.
Acesta a mai ad\ugat c\ dac\ un stu-
dent a mai beneficiat de acest program
`n facultate sau gimnaziu, nu va conta
la analiza final\ a dosarelor.

Anul trecut s-au `nscris la acest
program [apte studen]i de la TUIA{I.
Dintre ace[tia, [ase au fost selecta]i de
comisie pentru a primi finan]area.

Programul Euro 200 a fost ini]iat
pe 16 iunie 2004, prin publicarea legii
269 care prevede acordarea unui aju-
tor financiar elevilor [i studen]ilor pen -
tru achizi]ionarea de calculatoare. 

Paul ANDRICI

Institutul Francez (IF) [i Cen trul
Cultural German (CCG) din Ia[i,
`n parteneriat cu British Council,
Centrul Cultural Oriental [i Cen trul
Cultural al Americii Latine [i Ca -
ra ibelor organizeaz\ `n perioada 8 –
21 aprilie a VIII-a edi]ie a evenimen-
tului cultural „Cafékultour”. Vor av -
ea loc proiect\ri de filme, spectacole
de teatru, expozi]ii de fotografii [i dez -
bateri.

„Nu numai prin tradi]ie, dar [i
prin dezvoltare «Cafékultour”»este
unul dintre cele mai importante e ve ni -
mente culturale care aduc manifes t\ ri -

le legate de cultura filarmonic\ `n mij -
locul oamenilor, ̀ n cafenele, cluburi, iar
acesta este un concept care tre buie sus -
]inut [i `n viitor”, a declarat A lexander
Rubel, director al Cen tru lui Cul tu ral
German. ~n cadrul acestui eveniment
va avea loc o s\pt\m`n\ ger man\ la Ho -
tel Ramada timp de 4 zi le, `ncep`nd
cu 14 aprilie. ~n fiecare sea r\ va fi un
eveniment legat de buc\t\ria nem -
]easc\ `nso]it de un concert ambiental.

IF particip\ anul acesta cu trei pro -
iec]ii de filme. „De fiecare dat\ c`nd
a vem ocazia `ncerc\m s\ lucr\m a l\ -
turi de colegii no[tri europeni la Ia[i
pen tru a putea oferi unui public c`t
mai larg acest eveniment. «Ca fé kul -
tour» este o ocazie de a lucra cu par te -
nerii no[tri europeni, orientali sau sud-
americani”, a declarat Alain Ra mette,
director al IF Ia[i.

Printre filmele proiectate se nu -
m\ r\ [i cel mai scump film din istoria
cinematografiei egiptene, „Blocul Ia -
kubian”, regizat de Marwan Ha med.
Prima edi]ie a avut loc `n 2005, fiind
un parteneriat `ntre IF [i CCG, a d\ -
ug`n du-se apoi anual [i celelalte cen-
tre culturale prezente `n Ia[i. Dintre
cele 17 evenimentele din cadrul „Ca -
fékultour”, iar la 15 dintre acestea in -
trarea este gratuit\.

Iuliana LEONTI

Ingineria chimic\ ie[ean\,
recunoscut\ interna]ional
� lucrarea [tiin]ific\ a
echipei a fost declarat\
cel mai bun material de
cercetare din acest an

Computere pe bonuri de
200 de euro 

� studen]ii pot suplimenta
suma din propriul buzunar

Cultura adus\ `n cafenele
� se va proiecta cel mai scump film din istoria cine-
matografiei egiptene, „Blocul Iakubian”

Configura]ia se schimb\
odat\ cu tehnologia

Seara latino, la edi]ia 2012



~n var\ `ncepe lucrul la Ma ma -
ia Vice, un serial de zece episoade
despre via]a unei brig\zi de Po li -
]ie Local\ din Constan]a. Filmul
e realizat de aceia[i oameni care au
f\cut [i hit-ul na]ional Las Fier bin]i.
Unul dintre personajele principale
va fi nimeni altul dec`t primarul
ora[ului de la malul m\rii; acela[i
om care a hot\r`t acum c`teva s\p t\ -
m`ni ca patronii cluburilor din sta -
]iu nea Mamaia s\ fie obliga]i s\
con tribuie cu care alegorice la cele
cu care defileaz\ prim\ria odat\ la
dou\ s\pt\m`ni. C`nd un t`n\r con-
silier local l-a contrazis `ntr-o [e din -
]\, argument`nd c\ nu e `n regul\ ca
unui patron de local s\ i se impun\
anumite decizii ce ]in de cum ar tre -
bui s\-[i conduc\ afacerea, edi lul
i-a spus c\ dac\ mai continu\ „va
fi tamponat”.

Mult mai aproape de noi, la Gu -
ra Humorului, [ase politicieni (trei
deputa]i, un senator, prefectul [i
pre[edintele Consiliului Ju de ]ean
Suceava) au participat la inaugu-
rarea unui lift din Spitalul Gura
Humorului, cu t\iere de panglic\ [i
tot fastul cuvenit.

Observ\m, cu triste]e, c\ pe m\ -
sur\ ce trece timpul, politicienii de
toate rangurile devin mai mult ve -
dete [i mai pu]in oameni care real-
izeaz\ ceva cu adev\rat. Fanfaroni
[i scandalagii pentru care politica
e `n egal\ m\sur\ oportunitate de
afaceri [i c`mp de lupt\. Zece de cla -
ra]ii [i, din c`nd `n c`nd, o panglic\
t\iat\.

Nu cred c\ se mai minte cineva,
cu ceva minte-n cap cel pu]in, c\
ne-alegem politicienii pe compe-
ten]e [i realiz\ri. Nu, cei mai mul]i
vo teaz\ dup\ instinctul afectiv „`l
vo tez c\-mi seam\n\” sau „`l vo -
tez c\ are carism\”. Dar istoria ne-a
dovedit de prea multe ori c\ a ceas -
t\ carism\ ascunde un caracter de -
plorabil [i interese meschine. Lu a]i-l
ca exemplu pe at`t-de-adoratul de
pu[time Che Guevarra, pe Fidel
Castro, pe Putin, pe cine vre]i voi.
Nu, aleg\torul rom=n se zbate `n -
tre „o s\ votez cu r\ul cel mai mic”
(`n cazurile fericite) [i „fur\, da’
mai [i face ceva”. {i e de-a dreptul
tragi-comic c\ se bucur\ [ase po -
liticieni la un lift – [i noi al\turi de
ei – [i primari mascot\ s`nt ale[i
mandat dup\ mandat, scriem des pre
asta, `i critic\m, ne amuz\m, dar
stan dardele tot scad, de la scrutin
la scrutin. {i [ti]i care-i concluzia
cea mai trist\ din toat\ povestea
asta? Ne reprezint\.

Ioan STOLERU
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F\r\ carnet, la facultate

� cei mai mul]i voteaz\
dup\ instinctul afectiv,
nu dup\ realiz\ri

Pe parcursul s\pt\m`nii trecute, c` -
teva mii de liceeni din zona Moldovei
au participat la activit\]ile organizate
de universit\]ile ie[ene cu prilejul pro-
gramului „S\ [tii mai multe, s\ fii mai
bun” lansat de Ministerul Educa]iei Na -
]ionale `ntre 1 – 5 aprilie. Ace[tia au
vizitat institu]iile de `nv\]\m`nt superi-
or, au luat parte la prezent\ri despre o -
fer ta educa]ional\ a acestora [i la c` te va
evenimente speciale, `n func]ie de pro-
filul facult\]ilor de care au fost organi-
zate. 

Astfel, la Universitatea „A le xan -
dru Ioan Cuza” (UAIC) din Ia[i
aproximativ 3000 de elevi au avut o ca -
zia s\ participe la programul „Vi zi tea -
z\ Universitatea”, desf\[urat pe `ntreg
parcursul anului sau la „Zilele Por ]i -
lor Deschise” organizate de Fa cul ta tea
de Fizic\ [i Facultatea de Chimie. ~n
cadrul proiectului „Viziteaz\ U ni ver si -
tatea” 500 de elevi au beneficiat de un
program complet de vizitare a UAIC,

Mu  zeul Universit\]ii, Sala Pa[ilor
Pier du]i, Aula Magna „Mihai E mi -
nes cu” [i Sala Senat, `n func]ie de di -
men siunea grupului. „Pentru cei din cla -
sele terminale de liceu accentul a fost pus
pe ceea ce `nseamn\ ofert\ e du ca ]io na -
l\ a UAIC, cu informa]ii tehnice legate
de admitere, de oportunit\]ile pe care le
ofer\ universitatea [i aici ne referim la
ceea ce `nseamn\ campus, posibilit\]i de
cazare [i mas\, burse [i despre oportu-
nit\]ile de a studia `n alte aproape 300 de
universit\]i cu care s`ntem parteneri”, a
declarat Cristina Munteanu, [ef al De -
partamentului de Marketing E du ca -
]ional, Evenimente [i Imagine A ca -
demic\ (MEDIA). 

La „Zilele Por]ilor Deschise” de
la Facultatea de Fizic\ [i Facultatea
de Chimie au fost a[tepta]i aproxima-
tiv 2000 de elevi la prezent\ri [ti in ]i fi -
ce sau experimente de laborator. „Ce lor
care [i-au anun]at vizitele am reu[it s\
le organiz\m vizita `n a[a manier\ `nc`t
s\ bifeze tot ceea ce [i-au propus. ~ns\ au
ap\rut [i grupuri neanun]ate [i a trebuit
s\ ne organiz\m ad-hoc. Au fost `n t`m -
pi na]i cu diverse suveniruri ale universi -
t\]ii, de la bomboane p`n\ la clame cu A -
lexa, mascota noastr\”, a ad\ugat Cris -
tina Munteanu.

{i facult\]ile Universit\]ii Tehnice
„Gh. Asachi” din Ia[i (TUIA{I) au
or ganizat „Por]i deschise” pentru li -
ceeni. „~n medie, au participat `ntre 100
[i 300 de elevi pe facultate. Au fost din
clasele a XI-a [i a XII-a, `ns\ am avut
[i copii din clasele I [i a III-a. To]i au
fost din zona Moldovei cu excep]ia u nei
grupe din T`rgu Mure[, care a participat
la evenimentele de la Facultatea de Tex-
tile Piel\rie [i Management Industrial.
De asemenea, au fost [i 60 de olimpici
ai Olimpiadei Na]ionale de Textile, a -
l\turi de 34 de profesori”, a declarat conf.
univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector
pe rela]ii interna]ionale [i imagine uni-
versitar\. Majoritatea evenimentelor de
la TUIA{I s-au axat pe vizitarea facul -
t\]ilor, demonstra]ii [i experimente spe -
cifice fiec\reia dintre acestea. Fa cul -
ta tea de Arhitectur\ „G.M. Can ta -
cuzino” a organizat, pe 1 [i 4 aprilie,
expozi]ii de proiecte realizate de stu-
den]i pentru concursuri [i teze de li -
cen ]\ [i master. La Facultatea de
Automatic\ [i Calculatoare, `n pe -
rioada 1 – 4 aprilie, liceenii au partici-
pat la un tur al `ntregii institu]ii de `n -
v\]\m`nt superior.

Pe toat\ perioada programului lan -
sat de MEN, Facultatea de Industrie
Chimic\ [i Protec]ie a Mediului a o -
ferit demonstra]ii de realizare a h`rtiei
`n laborator, vizite `n alte laboratoare [i-n
campus cu sprijinul asocia]iei CHE MIS.
De pe 1 p`n\ pe 4 aprilie, Facultatea
de Construc]ii [i Instala]ii au avut `n
programul lor incluse prezent\ri ale Pen -
dulului Focault [i simul\ri pe platfor-
ma seismic\. De asemenea, la Fa cul -
tatea de Ma[ini [i Management In -
dus trial a fost prezentat\ zilnic apli-

ca]ia „Prelucr\ri 3D pe ma[ini cu co -
man d\ numeric\ CNC-3D”. Pe 2, 3 [i 5
aprilie, Facultatea de Inginerie E lec -
tric\, Energetic\ [i Informatic\ A pl -
icat\ au avut loc `nt`lniri cu reprezen-
tan]ii companiei INTELECTRO SRL
[i cu studen]ii din Consiliul facult\]ii.
Elevii au putut vizita [i laboratoarele fa -
cult\]ilor, iar la Facultatea de Textile-
Piel\rie [i Management Industrial,
pe 1, 3 [i 5 aprilie, ace[tia au participat
la experimente demonstrative, printre
care [i unul de  „Reac]ii chimice spec-
taculoase”.

Lec]ii cu Charlie Chaplin
Peste 2000 de elevi din liceele din

Ia[i, Dorohoi, Boto[ani [i din alte ju -
d e ]e au vizitat Universtitatea de {ti in -
]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\
„Ion Ionescu de la Brad” (USAMV)
pe parcursul s\pt\m`nii trecute. Ca par -
te din program, ace[tia au beneficiat de
c`te tur `n cele patru facult\]i ale uni-
versit\]ii, Aula Magna „Haralamb
Va siliu”, Centrul de Vizualizare A -
vansat\ – 3D, baza sportiv\ [i cantina
USAMV Ia[i. Elevii au putut partici-
pa, astfel, la jocuri sportive `mpreun\
cu studen]ii [i chiar s\ ia o mas\ la can-
tina institu]iei de `nv\]\m`nt superior,
din zona T`rgu[or-Copou. „~n cadrul
programului «Student pentru o zi la US -
AMV Ia[i», care este destinat elevilor
din patru colegii din Ia[i `n care stu-
den]ii no[tri `[i desf\[oara practica pe -
dagogic\, liceenii au putut asista la lec -
]iile inedite sus]inute de c\tre studen]i”,
a declarat Marilena {chiopu, [eful De -
partamentului de Promovare [i I ma -
gine.

Clinicile [i laboratoarele de cerc-
etare ale USAMV au fost deschise pen-
tru elevi, ace[tia av`nd posibilitatea de
a asista la consulta]ii demonstrative. „~n
topul aprecierilor s-a aflat Centrul de Vi -
zualizare avansat\, unde tinerii au pu -
tut s\ vad\ cum se studiaz\ cu ajutorul
tehicilor inovative din domeniul IT, cum
ar fi tehnologia 3D”, a ad\ugat Ma ri le -
na {chiopu.

Evenimentele ce au avut loc la U -
niversitatea de Arte „George E nes -
cu” (UAGE) din Ia[i au fost reunite `n
„S\pt\m`na u[ilor deschise”. ~ntre 2
– 5 aprilie la UAGE s-au organizat
ateliere zilnice sus]inute sub coordo na -
rea profesorilor. Printre acestea s-a nu -
m\rat un atelier de „varia]ii recitative

pe fabul\”, const`nd `n explicarea unui
studiu asupra fabulei cu scopul de a fa -
ce `n]eleas\ o tehnic\ specific\ cursu ril-
or universitare. Atelierul de poezie a
presupus ini]ierea `n arta rostirii po e z -
iei pentru cei care `[i doresc s\ se `n -
scr ie la examenele de admitere ale Fa -
cult\]ii de Teatru [i tot `n ziua de 2 a -
prilie a avut loc [i atelierul de regie sus -
]inut de studen]ii anului I la specia li -
zarea Artele spectacolului. ~n ul ti -
mele dou\ zile ale programului, elevii au
putut `nv\]a no]iuni de miscare [i lim-
baj scenic aplic`nd exemple precum
Charlie Chaplin sau Mr. Bean [i au
deprins tehnici de anima]ie [i interpre -
tare vocal\ cu prilejul evenimentului
„Co piii [i scena”.

Spre deosebire de celelalte insti-
tu]ii de `nv\]\m`nt superior de stat, la
Universitatea de Medicin\ [i Far ma -
cie „Gr. T Popa”  (UMF) din Ia[i nu
s-au organizat vizite ale universit\]ii
sau alte activit\]i destinate elevilor. La
UMF a existat o sesiune de „Por]i des -
chise” `n luna noiembrie a anului tre-
cut, cu ocazia s\rb\toririi a 133 de ani
de existen]\ a institu]iei. „Noi avem pla -
nificate zile de vizit\ `n universitate, bi -
blioteci [i laboratoare ̀ n lunile mai [i iu -
nie. Avem, în perioada aceasta [i acele
simul\ri de admitere pentru elevi, a[a
încît nu ne-am schimbat programul,
mai ales pentru c\ am fost anun]a]i de
decizia aceasta la nivel na]ional abia du -
p\ ce ne-am stabilit ni[te activit\]i. Fi -
ecare universitate î[i organizeaz\ în mod
particular programul. Aceste ac]iuni sînt,
oricum, f\cute în vederea orient\rii ele -
vilor [i atragerea de candida]i, ori noi
avem concuren]\ foarte mare anual”, a
declarat prof. univ. dr. Vasile Ast\ r\s -
toae, rectorul UMF. De[i nu au existat
evenimente la nivel de universitate, So -
cietatea Studen]ilor Medicini[ti din
Ia[i a organizat o sesiune de cursuri de
prim ajutor pentru elevi, la Centrul
Providen]a, cu prilejul c\reia ace[tia
au asistat la o demonstra]ie a principa -
lelor manevre de resuscitare `n situa]ii
de urgen]\.

Paul ANDRICI
M\d\lina OLARIU

Anca TOMA
Daniela VORTOLOMEI

~n clinicile Agronomiei au avut loc consulta]ii demonstrative
ale animalelor pentru paricipan]i

S\pt\m`na `n care univveerrss ii tt\\]] ii ll ee
ie[ene au fost „altfel” 
� la „Cuza” por]ile s-au deschis pentru 3000 de elevi
� la Politehnic\ vizitatorii au asistat la experimente

S`mb\t\,  6 aprilie, un student de
la Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi”din Ia[i a c\zut de la
etajul patru al C\minului T11 din
Campusul „Tudor Vladimirescu”.
T`n\rul s-a ales cu c`teva fracturi,
printre care [i una la un um\r, iar `n
momentul de fa]\ se afl\ sub su pr -
avegherea medicilor. An che ta to rii au
descoperit c\ acesta consumase al -
co ol cu o sear\ `nainte [i se `ntorsese
la ora 4.30 `n camera de c\min. ~n
jurul orei 6.00, un echipaj Smurd a
ajuns la fa]a locului [i, dup\ ce i s-a
acordat primul ajutor, acesta a fost
transportat la Spitalul „Sf`ntul Spi -
ri don” din Ia[i. 

„For]ele de poli]ie s-au deplasat
la fa]a locului, au f\cut verific\ri [i
din aceste prime date nu rezult\ in -
dicii de s\v`r[ire a unei infrac]iuni. De
asemenea, nu [tim `nc\ dac\ este vor -
ba de o tentativ\ de suicid sau de un
accident”, a declarat subinsp. Alex an -
dru Chelaru, purt\torul de cuv`nt al
Inspectoratului de Poli]ie Ju de ]e a -
n\ Ia[i. 

Studentul Alexandru P. este `n
v`rst\ de 20 de ani [i este originar
din jude]ul Neam]. 

Paul ANDRICI

Loja anti putere
Duminica trecut\ un b\rbat

s-a coco]at `n unul dintre copacii
de l`ng\ prim\rie [i a `nceput s\
strige `mpotriva Parlamentului [i
a puterii, numindu-i pe to]i ho]i.
La cum merg treburile `n Ro m= -
nia este posibil s\ trebuiasc\ s\

ne g\sim [i noi c`t de cur`nd c`te
un copac `n ca re s\ stig\m. 

Ceart\ pe maidan
Zilele trecute c`]iva boschetari

care `[i duc veacul pe l`ng\ tom be -
roanele din Campusul T`rgu[or Co -
pou au `nceput s\ se certe aprig [i
s\-[i care palme [i pumni. Se pare

c\ ne` n ]e legerile au `nceput ori
dup\ ce unii dintre ei nu au respec-
tat programul de acces la locul de
munc\ ori pentru c\ au `nc\lcat te -
ri toriul [i au atentat la tom be ro a -
nele st\p`nite de altcineva. La c`te
gunoaie arunc\ studen]ii ar putea
foarte u[or s\ se mai aduc\ recipi-
ente de colectare a gunoiului [i s\

se creeze noi lo curi de munc\ pentru
n\p\stui]ii str\zii.

Xena la pensie
B\tr`nii au devenit din ce `n ce

mai violen]i. S`ntem deja obi[ nu i]i
cu momentele ̀ n care mai apostro -
feaz\ c`te un t`n\r care nu le ce -
dea z\ locul `n tramvai, `ns\ unii

au `nceput s\ fie nemul]umi]i [i
dac\ te ui]i la ei. S\pt\m`na tre-
cut\ o b\tr`nic\ cu p\rul mov a
`nceput s\ `l `nghionteasc\ pe un
student care se uita pe geamul
din spatele ei pentru c\ „prea se
holbeaz\ la ea”. Pentru protec]ia
noastr\ cerem s\ fie pedepsit [i
portul de baston. 

Student din
„Tudor”,

c\zut de la
etajul patru

� are loc o anchet\ pen-
tru a se stabili cauza
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� elevii nu se las\ convin[i u[or s\-[i depun\ dosarele
la Agr o no mie � stu  den]ii masteranzi de la Politehnic\
realizeaz\ ex pe rimente pentru ob]inerea h`rtiei 

Azi am fost elev\, viitoare studen -
t\ la Agronomie, `mpreun\ cu alte c` -
teva zeci de liceeni. Luiza nu pare con -
vins\ de spusele ghidului nostru, al\ -
turi de care facem turul universit\]ii. De
fapt, ea nici nu vrea s\ urmeze o facul -
tate `n Ia[i, ci „`n Timi[oara, la Drept,
acolo nu se d\ admitere”. A venit `n
Ia[i cu colegii ei de la un liceu din Bo -
to[ani, cu autocarul, „ca s\ merg la
Palas, nu ca s\ vizitez universit\]ile.
Domn’ profesor, dar la c`t mergem la
Palas? Tocmai la 2? Dar p`n\ la 6, c`nd

plec\m, st\m acolo, nu?”.Abia a[ -
teapt\ s\ se termine turul [i nici nu ba -
g\ de seam\ sfatul ghidului, care ne
spune s\ nu abandon\m facultatea,
pentru c\ „dup\ perioada aceasta fru-
moa s\, de studen]ie, p`n\ la 65 de ani
ve]i munci s\ face]i bani”. 

Elevii nu se las\ convin[i a[a
u[or s\-[i depun\ dosarele la Agr o no -
mie nici dup\ ce urm\rim un film de
prezentare 3D a universit\]ii, rupt par -
c\ din „The Sims”. ~n laboratorul de lu -
cr\ri practice, g\sim `n schimb, tot
fe lul de ma[in\rii agricole, aranjate ca
la o expozi]ie. Abia atunci liceenii par
mai vioi [i `ncep a-[i face poze printre
tractoare, pluguri sau combine se ce r\ -
toare. Lamele, zim]ii sau cuiele spira -
late aduc mai degrab\ cu un muzeu al
torturii, `ns\ nimeni nu pare `n fri co -
[at. Luiza [i-a g\sit de joac\ cu un fel

de fier\str\u cu dou\ lame, care, printr-o
manivel\ `[i `ncle[teaz\ col ]ii, se ce -
r`nd orice. Cel mai probabil, gr`u. Ar
vrea s\ se urce [i `n combina care pa re
un tanc al c`mpurilor, dar „unde s\ te
urci? Nu vezi c\ roata e mai mare de c`t
tine?”. Chiar e, a v\zut bine colegul ei.

Mai de speriat i s-au p\rut Luizei
s\lile de chirurgie de la Facultatea de
Medicin\ Veterinar\. ~ntr-una din ele
nici nu a vrut s\ intre c`nd a z\rit un c` i -
ne cu perfuzii, `ngrijit de c`]iva stu-
den]i. „Fac experimente pe animale, oa -
re?”, `ntreab\ o fat\ mic\ de statur\ pe
colega ei, [i ca r\spuns prime[te o scu -
turare u[oar\ din cap `n semn de
„nu”. 

Turul se `ncheie `n dreptul unor vi -
trine ̀ n care s`nt expuse animale p\s tra -
te `n formol sau conservate asemenea
unor mumii. Nici n-apuc\ un elev s\ o
`ntrebe pe profesoara sa dac\ nu vi zi -
t\m [i cantina, c\ Luiza `l s\geteaz\ cu
privirea. „Nu-mi vine s\ mai m\n`nc du -
p\ ce-am v\zut!”. Lui, da, la Palas.

C\t\lina DOBROVICEANU

~nainte s\ m\ al\tur grupului de
elevi care privesc ului]i ora[ul de la
etajul trei al Universit\]ii „Ale xan -
dru Ioan Cuza”, scot un sunet de ui -
 mire asemenea lor. „Uuite ce fru -
mos se vede Ia[ul de aici, hai s\ fa -
cem o poz\”, [i m\ lipesc de ei ca [i
cum mi-ar fi colegi de clas\. ~ns\ nu
par s\-mi dea aten]ie nici mie [i ni ci
holului lung de la Facultatea de Fi -
zic\ pe care `l travers\m `n c\u ta rea
Laboratorului de Plasm\, `n timp
ce chicotesc [i r`d. Pentru c\ `naintea
noastr\ este deja un grup, ne a[e z\m
c`te doi `n fa]a u[ii [i cu ochii a]in ti]i
c\tre ghidul nostru, a[ tep t\m. „P` n\
o s\ ias\ colegii vo[tri, am s\ v\ `m -
p\rt\[esc c`teva experimente pe ca re
s\ le face]i la voi acas\, la o pe tre ce -
re `n pijama”, spune doamna pro fe -
sor care ne m\soar\ pe fie ca re din
ochi. „Pune]i un g\lbenu[ de ou
`ntr-un vas ad`nc cu ap\ [i ad\uga]i
sa  re. Ce o s\ se ̀ nt`mple?” „Se va ri  -
dica deasupra, pentru c\ apa s\rat\
are densitate mai mare”, r\spunde un
b\ ie]el blondu] care se sprijin\ a poi
de perete. M`ndr\ de el, profesoara
ca re `i `nso]e[te ]ine s\ adauge c\ se
`nva]\ `n clasa a VIII-a, iar el e
`ntr-a VI-a abia. „Folosi]i at`ta fi zi c\
zi de zi [i habar n-ave]i”, adaug\ ghi  -
dul nostru dup\ care ne face semn s\
intr\m.

Pe masa din laborator st\ un fel
de lamp\ cu ni[te firi[oare care se
zbat [i clipesc asemenea unor fulge -
re. „Oamenii de [tiin]\ au ̀ ncercat s\
recreeze fulgerele prin intermediul
unui glob care ̀ n\untru are plasm\. {i
dac\ apropiem un neon de aceast\
lam p\ vom observa c\ se aprinde. Iar
dac\ pun m`na mai aproape sau mai
departe, el se aprinde doar p`n\ la m` -
na mea. Nu v\ explic acum de ce, v\
las a[a ca s\ mai veni]i s\ m\ `ntre-
ba]i”, ne promite ghidul din interio -
rul Laboratorului de Plasm\. Du -
p\ ce atingem to]i pe r`nd globul cu
degetul, afl\m c\ oric`t de puternic ar
fi un sunet, acesta nu se propag\ `n -
tre planete. „Dac\ s`nte]i pasiona]i de
extratere[ti, nu comunica]i cu ei prin
sunete. Nu scoate]i boxele pe geam
ca s\ le pune]i muzic\, pentru c\ ori -
cum nu v\ aud”, adaug\ amuzat
aces ta.

Ne mut\m `ntr-un laborator un -
de urm\rim comportamentul unei
mingi de ping pong, scufundat\ `n
a zot lichid, la o temperatur\ de -200
de grade. Mingea prinde cristale de
ghea]\ doar dup\ c`teva secunde, iar
noi o urm\rim cum se rostogole[te pe
mas\ [i cum ies aburi din ea, `n timp
ce scoatem sunete mirate. „Azotul
lichid este de asemenea [i metod\ de
congelare pentru pe[te”, adaug\ ghi -
dul nostru, ̀ ns\ nu ne putem des prin -
de ochii de mingea `nghe]at\ [i nu
avem urechi s-auzim. Oare ne af l\m
`ntre planete?

M\d\lina OLARIU

Sala Studio de pe strada Horia
sea m\n\ cu un furnicar, cu elevi a[e z`n -
du-se unul c`te unul pe scaune, to]i z`m -
bitori ca [i cum ar fi primit un zece `n
catalog. „Andrei, d\-mi [i mie c\[tile
ta le [mechere s\ ascult o melodie. Nu
fi c`ine”, `i spune un boboc de clasa a
no ua colegului s\u, `n timp ce al]i doi
b\ ie]i a[eza]i cu dou\ r`nduri mai `n fa -
]\ dec`t mine se ceart\ pe seama unui
ser ver de Counter-Strike. „~]i zic eu,
fra te, nu-]i d\ ban pe IP, ci pe nume.”

Dup\ ce [i ultima gazel\ `[i g\ se[ -
te locul `n turma g\l\gioas\, un domn
rotofei cu barb\ verific\ dac\ u[a pe ca -
re am intrat este ̀ nchis\ cum trebuie, [i
trage pe de o parte [i de alta dou\ cor -
tine `ntunecate. Afl\m c\ `l cheam\
Bog dan Ulmu, iar Erica Mol do van,
fata din fa]a scenei, care p`n\ acum a
ci tit cu poft\ ni[te cursuri asemeni u -
nui student `naintea unui examen, este
doc toranda acestuia. Introducerea lor
es  te la fel de scurt\ precum forma de

tea tru cu care urmeaz\ s\ ne juc\m –
gagul. Ne s`nt da]i ca exemplu
Charlie Chap lin, Stan [i Bran, Mr.
Bean sau Benny Hill, `ns\ cum cei
doi coordo natori [tiu din experien]a cu
studen]ii c\ tinerii nu s`nt foarte r\b -
d\tori, [u[o tesc ceva `ntre ei c`teva se -
cunde, dup\ ca re ne fac semn s\ fim
aten]i. El – domn tipic care se gr\ -
be[te la serviciu. Ea – un cer[etor cu
un plastic `n m`n\ pe ca re scrie „sur -
do-mut”. El trece pe l`n g\ cer[etor [i `i
las\ o bancnot\, dup\ care pleac\ mai
departe, `ns\ e oprit de o voce din
spa te. „Nenea, ai s\-mi schimbi
100?”.Pentru urm\torul gag e nevoie
de trei voluntari [i naiv, ridic [i eu o
m`n\, dar liceenii se dovedesc a fi mai
entuzia[ti. Chiar dac\ stau pe tu[\,
m\car m\ amuz de b`lb`ielile [i tr`n -
tele for]ate ale acestora, care trebu ie s\
se fug\reasc\ reciproc, pentru ca la fi -
nal s\-[i dea seama c\ fug degeaba.

~n continuare, se caut\ o serie no -
u\ de voluntari, dar competi]ia e [i mai
acerb\, iar stresul ̀ i face pe doi tineri s\
se `mbr`nceasc\ cu m`inile. ~ns\, e ne  -
voie doar de o privire lung\ [i aspr\ din
partea profesoarei care-i are `n grij\
pentru a potoli toat\ sala. Nici de da ta
asta nu apuc s\ fac cuno[tin]\ cu lu -

mina reflectoarelor, `ns\ `mpreun\ cu
restul audien]ei ajut la crearea at mos -
ferei, `ng`n`nd melodia de la „Pan te ra
Roz.” ~n momentul `n care ne oprim,
Eri ca, fata care joac\ rolul unui v` n\ -
tor, apa s\ tr\gaciul unei pu[ti imagi na -
re. ~ntr-o prim\ faz\ cade din cer o h`r-
tie pe ca re scrie „Mai `ncearc\, fra ie re.
Sem nat ra]ele”. Mai apoi, dup\ ce tra -
ge iar cu arma se aude „aau!”, in tr`nd
`n scen\ un urs la fel expresiv ca Ro bo -
cop, care-i smulge pu[ca, o rupe ̀ n bu -
c\]i [i se re trage `n regie ca [i cum ar
avea ni[te greut\]i `n buzunare. „Apla -
uda]i-l. A cesta este cel mai fioros urs pe
care l-am v\zut vreodat\.”

Iulian B~RZOI

Timp de o secund\ r\m`n ̀ n po zi  -
]ia statuii atunci c`nd Adrian `mi
spu   ne despre planul de a-i impresio  -
na pe liceeni sosi]i cu ocazia Zile lor
Por]ilor Deschise la Politehnic\.
„C`nd vor veni elevii de liceu, le vom
face o demonstra]ie despre cum s\
ob]ii h`r tie din paie de ov\z. De fapt,
ce lu loza, pe care mai apoi o vom
prelucra `n camera de al\turi” . Este
[ef de lucr\ri  [i supervizeaz\ s\ li le `n
ca re stu  den]ii masteranzi de la Fa cul -
 ta tea de Inginerie Chimic\ [i Pro -
tec ]ia Me diului realizeaz\ tot felul de
ex pe rimente pentru ob]inerea h`r ti ei.
~n cear c\ apoi s\-mi zic\ numele lui,
dar tot ce prind este Adrian, deoa re -
  ce deodat\ s`ntem asalta]i de o `n -
trea g\ clas\ de liceeni. „Unul mai
[tren  gar dec`t cel\lalt”, `ncearc\ pro -
fesoa ra lor s\-i descrie pe scurt, iar din
r` sul lor for]at parc\ se poate citi un
g`nd ascuns.

Ace[tia trec pe r`nd s\ dea m`na cu
Adrian, ̀ ns\ unii par s\ fie pu]in pier -
du]i [i `ncearc\ s\ dea noroc [i cu mi -
ne. Nu mai `ncerc s\ le mai ex plic ce
caut eu pe-acolo, [i-l las pe [eful de lu -
cr\ri s\-[i `nceap\ prezentarea. „~n a -
cest laborator noi ̀ ncerc\m s\ ob ]i nem
celuloz\, precum este aceasta de a ici.”
Un bol imens este apoi c\rat `n fa]a
tuturor, [i mult prea multe na suri deo -
dat\ `ncearc\ s\ vad\ celuloza. Ni se
spune chiar s\ o atingem, ̀ ns\ ca s\ a -
jungi la ea trebuie s\ te ba]i cu al te de -
gete mai b\g\re]e dec`t ale ta le, a[a c\
m\ las b\tut. 

Mai departe s`ntem du[i `n labo -
ra torul `n care se prepar\ h`rtia. R\z -
van, doctorand `n anul al doilea, de -
ja a pre g\tit echipamentele [i, `n tan -
dem cu Adrian, cei doi buc\tari ̀ n ha -
late de doctor se apuc\ de treab\.
„Sta]i o cli p\ domnu’, c\ m\ sun\ ci -
neva. Alo?” [i unul din elevi iese

pu]in ne p\s\tor pe u[\. Restul `ns\ par
a fi fi xa]i pe formatorul care sea m\ n\
cu un blender, pe care R\zvan `l um -
ple cu ap\, las\ zece secunde [i apoi
scoa te o bucat\ de h`rtie de sub
aparat. „S`nt de fapt mai multe coli, pe
care a cum colegul meu le va usca”, la
ceea ce pa re a fi un pr\jitor de p`i ne.
Urm\ to rul pas este s\ desfac\ coli le,
dar nici nu are timp s\ le apuce bine de
un ca p\t c\ din nou este ̀ ntrerupt. „M\
scu za]i, putem face [i noi”, `l `n trea -
b\ insistent doi elevi. Ace[tia a poi, cu
grij\ , le `m part din m`n\ `n m`n\ bu -
c\]ile sub ]iri de h`rtie, [i to]i se uit\
fascina]i la ele.  „La culoare sea m\ n\
cu o bucat\ de p`i ne pe plit\. Mai
pute]i face `nc\ una?”, `i `ntreab\ pe
chimi[ti una din eleve, iar Adrian [i
R\zvan se uit\ ne dumeri]i unul la ce -
l\lalt. Zis [i f\ cut, cei doi `ncep din
nou procesul, plim b`nd coli de h`r tie
prin toat\ sa la, din m`n\ ̀ n m`n\, al te -
le ajung`nd chiar mai departe, prin
buzunarele u nor geci. „Asta o s-o duc
acas\, s-o va d\ [i maic\-mea”.

Paul ANDRICI 

Agricultura se
s\de[te la mall

Chiar dac\ a trecut
vremea `n care c\ u -

tam dezorienta]i o facul-
tate, cu ocazia s\pt\m`nii
„S\ [tii mai multe, s\ fii
mai bun” ne-am transfor-
mat `n elevi de gimnaziu
sau de liceu. Ne-am l\sat
purta]i de ghizii universi -
t\ ]ilor ie[ene  unde ne-
am pus ochelarii 3D [i am
aflat c\ sunetele nu se pro-
pag\ `ntre plane te sau c\
h`rtia se poate ob ]ine `n
propriul laborator. Iar
`ntr-un final ne-am dat sea-
ma c\ putem juca [i teatru.

Elevii au putut urm\ri prezentarea de la Agronomie `n format 3D

Experiment cu extratere[tri
� afl\m c\ oric`t de puter-
nic ar fi un sunet, acesta
nu se propag\ `n tre plan-
e  te

� lamele, zim]ii sau cuiele
spira late aduc mai
degrab\ cu un muzeu al
torturii

Stan [i Bran `n anii de liceu

H`rtie preparat\ `n buc\t\rie
� un bol imens este apoi c\rat `n fa]a tuturor, [i mult
prea multe na suri deodat\ `ncearc\ s\ vad\ celuloza

� chiar dac\ stau pe tu[\,
m\car m\ amuz de
b`lb`ielile [i tr`ntele for]ate
ale acestora

S\pt\m`na viitorilor bobboocc ii
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La v`nat de bibliotecari

Pe l`ng\ accesul la cataloagele
on line, site-urile bibliotecilor din
uni versit\]ile ie[ene mai ofer\ vizi -
tatori lor [i posibilitatea de a con-
sul ta una sau mai multe baze de da -
te. Universitatea de {tiin]e Agri -
co le [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” (USAMV)
din Ia[i spre exemp lu, pune la dis-
pozi]ia studen ]ilor programul
ANELIS (Acces Na ]ional Elec -
tro nic la Literatura {ti in ]i fic\ de
Cercetare). Prin intermediul s\u, se
pot accesa resurse informa]ionale
electronice `n format text integral [i
bibliografic, ce cuprind baze de
date cu reviste str\ine, brevete, di -

ser ta]ii, teze de doctorat [i altele.
Printre cele mai importante colec]ii
se num\r\: ScienceDirect, Springer,
ProQuest, Oxford University Press
[.a. La etajul al doilea al bibliotecii
de la USAMV exist\ o sal\ multi-
media, echipat\ cu 37 de calcula-
toare [i cu echipament de video-
proiectare, `n care au loc [i activi -
t\]i [tiin]ifice sau conferin]e organi-
zate de asocia]iile studen]e[ti sau
de cadre didactice. Biblioteca p\s -
treaz\ [i o colec]ie de c\r]i vechi,
unele dintre ele din a doua jum\tate

a secolului al XIX-lea, iar `n vitrine
s`nt expuse [i manuscrise ale cur-
surilor sau primele teze de doctorat
din ]ar\ pe profilul universit\]ii.

{i vizitatorii site-ului bibliotecii
de la Universitatea Tehnic\ „Gheor -
ghe Asachi” din Ia[i pot folosi
ANELIS, `ns\, spre deosebire de
USAMV care pentru c\utarea unui
titlu folosesc „Liberty 3”, ace[tia
utilizeaz\ softul „Aleph”. El per-
mite `n teorie ca termenul c\r]ilor
`mprumutate de c\tre studen]i s\
poat\ fi prelungit online, `ns\
aceas t\ func]ie a fost blocat\.
„Avem experien]a bibliotecii de la
funda]ie, la care a]i blocat softul cu

tot felul de comenzi neridicate [i
alte [mecherii f\cute de utilizatori.”
a declarat Mihaela {tirbu, direc-
torul bibliotecii de la UTI. Sediul
central [i sala de lectur\ s`nt situate
`n interiorul corpului A din Copou,
`n care se reg\sesc calculatoare co -
nectate la Internet la care studen]ii
au acces p`n\ la ora 14.00. Aceasta
are aproximativ 150 de locuri, fon-
dul de publica]ii fiind depozitat `n
dulapuri fixe, de-a lungul pere]ilor
s\lii, asupra c\rora cadrele didac-
tice au accesul liber.

Abonamente la `nv\]\tur\
De asemenea, studen]ii Uni -

ver si t\]ii Tehnice „Gheorghe
Asachi” (TUIA{I) din Ia[i au ac -
ces gratuit la bibliotec\ `n timp ce
persoanele din exterior s`nt nevoite
s\ pl\teasc\ o tax\. ~ns\, spre de o -
sebire de agronomi[ti, dintre cele
[apte filiale existente, inginerii pot
`mprumuta c\r]i pentru acas\ doar
de la filiala facult\]ii de care apar -
]in, „pentru c\ atunci c`nd termin\
[i `[i face dosarul de absolvent tre-
buie s\ semneze la filial\ c\ nu are
restan]e. {i nu po]i s\ por]i studen-
tul pe la [apte filiale s\-i dea [apte
persoane viza”, a completat Mi -
haela {tirbu. Singurele biblioteci
ca re cer bani studen]ilor pentru
abo namente s`nt Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” (UAIC)
[i Universiteatea de Medicin\ [i
Farmacie (UMF) din Ia[i. Aceas -
ta din urm\ `ns\, a scos anul acesta
taxa. „~n fiecare an se pl\tea o tax\
de 50 de lei pentru accesul [i fo lo -
sirea materialelor puse la dispozi]ie
de bibliotec\, `ns\, odat\ cu intro-
ducerea Statutului Studentului, de
anul acesta s-a hot\r`t s\ se elimine
aceast\ tax\”, a declarat Andreea
Vranescu, pre[edintele Societ\]ii
Studen]ilor Medicini[ti din Ia[i. ~n
cl\direa care a func]ionat [i drept
liceu, `nainte de `nfiin]area biblio -
tecii, `n 1882, dintre cele patru s\li
de lectur\, dou\ permit consultarea
liber\ a documentelor la raft, iar
ce lelalte dou\ s`nt destinate studiu-
lui de pe materialele proprii. O par -
te din fondul de c\r]i este ob]inut
prin schimb [i `mprumut `n par te -
ne riat cu alte opt biblioteci din ]ar\,
iar materialele s`nt tip\rite `n limba
rom=n\, englez\ [i francez\.

~n cazul studen]ilor de la UAIC,
ace[tia trebuie s\ scoat\ din buzu -
nare 15 lei pentru un abonament la
Biblioteca Central Universitar\
(BCU), care „depinde de Minis te rul
Educa]iei. Este subordonat acestu-
ia. Dar sigur, are o rela]ie privile-
giat\ cu Universitatea «Cuza», pen -
tru c\ are printre altele [i 13 filiale
`n cadrul ei”, a declarat prof. univ.
dr. Alexandru C\linescu, directo rul
bibliotecii. BCU a fost `nfiin]at\ `n
1835 ca bibliotec\ a Academiei
Mih\ilene, iar printre resursele
ofe rite studen]ilor se reg\sesc peste
2 milioane jum\tate de c\r]i, 12 mii
de manuscrise unicate [i 30 de s\li
de lectur\, dotate cu calculatoare
conectate la Internet.

Acces gratuit la resursele bib-
liotecilor de la care fac parte au [i
studen]ii de la Universitatea de
Arte „George Enescu” in Ia[i,
unde, la fel ca [i la USAMV, acce-
sul la materiale pentru cei din afar\
se face dup\ plata unei taxe sta-
bilite de c\tre Biroul-Senat. „La
noi e mai restric]ionat pentru c\ nu
avem un profil enciclopedic, [i

atunci nu s`ntem chiar a[a solicita]i
din afar\. Mai mult cadre didactice
de la liceu, de la Filarmonica, sau
Oper\. Deci persoane care sunt cu
studiile muzicale” a declarat Ioan
B\dule], [eful de serviciu al bib-
liotecii. Sediul central [i sala de
lectur\ s`nt amplasate `n corpul
Facult\]ii de Muzic\, care este do -
tat\ doar cu dou\ calculatoare, iar
atunci c`nd acestea s`nt ocupate, ci -
titorii pot s\ viziteze laboratorul de
informatic\ al institu]iei. Tot aici se
reg\se[te [i departamentul audio-
video, de unde se pot `mprumuta
benzi magnetice, CD-uri [i DVD-
uri, care pot fi `mprumutate pentru
audi]ii individuale `n cadrul cabi-
netului, sau la s\lile de curs.

Volume `n pixeli
Anul trecut, biblioteca de la

UTI a achizi]ionat 233 de c\r]i
electronice, [i au fost `mprumutate
studen]ilor aproximativ 42.000 de
titluri. De asemenea, aceasta d\ la
schimb publica]ia universit\]ii,
„Buletinul Institutului Politehnic
din Ia[i” la diverse institu]ii interne
[i externe, `n schimbul publica]iilor
acestora. „Deci avem 33 de par te -
neri din 20 de ora[e din ]ar\, [i 211
parteneri din Europa, America,
China, Japonia, Noua Zeeland\
[.a.” a completat Mihaela {tirbu. ~n
cazul cititorilor de la UMF, ace[tia
au acces la o baz\ de date virtual\
de aproximativ 2400 de reviste [i
c\r]i electronice, fie c\ utilizeaz\
cele 11 calculatoare disponibile, fie
c\ acceseaz\ re]eaua academic\ de
pe propriile laptop-uri, exist`nd [i o
conexiune la Internet wireless dis -
po nibil\ `n sala de lectur\. C`t des -
pre vizitatorii de la BCU, care nu -
mai anul trecut au `mprumutat
aproa pe 650 de mii de volume, con-
ducerea a decis s\ suplimenteze
num\rul de eBook-uri cu 691 de
titluri. Alte achizi]ii de carte se fac,
dar acestea s`nt `n func]ie de buget.
„S`ntem str`mtora]i la acest capitol,
pentru c\ func]ionarea bibliotecii
cost\. Bugetul care a venit chiar
acuma pe 2013 este acela[i cu cel
de anul trecut. El deja a fost insufi-
cient atunci. Deci, speran]a r\m`ne
tot la o rectificare bugetar\” a com-
pletat prof. univ. dr. Alexandru
C\linescu.

~n afar\ de buget, o alt\ prob-
lem\ a bibliotecilor ie[ene ]ine de
blocarea posturilor de bibliotecar [i
din serviciile de administra]ie. De

exemplu, la TUIA{I conducerea
bibliotecii a fost nevoit\ s\ renun]e
la tura de dup\ amiaz\ dat fiind
personalul redus. „Nu avem efectiv
cu ce acoperi, nici dac\ am vrea”, a
declarat Mihaela {tirbu. La UAGE,
blocarea posturilor a dus [i la o `n -
greunare a programului prin care se
urm\re[te u[urarea `mprumutului,
care `n prezent se face tradi]ional
cu fi[a completat\. Angaja]ii `nc\
mai au de prelucrat fondul de carte
`n softul online „Liberty 3”, [i se
a[teapt\ ca procesul s\ se `ncheie `n
aproximativ 2 – 3 ani. „Atunci o sa
aib\ cititorii un card, cu care mai
apoi se scaneaz\ publica]ia, se
introduce automat `n baza de date,
[i gata. Va fi foarte u[urat\ activita -
tea bibliotecarului”, a declarat
Ioan B\dule]. Acesta a mai ad\ u -
gat c\ procesul este unul `ndelungat
[i din cauz\ c\ unele titluri din lim-
bele str\ine necesit\ traduceri, cum
s`nt cele din rus\.

***
Dac\ `n cazul c\r]ilor noi achi -

zi ]ionate UAGE ofer\ vizitatorilor
[i titluri care nu se g\sesc `n alte fa -
cul t\]i de profil precum cea din
Bucure[ti sau Cluj, ace[tia vin [i
cu abonamente la presa intern\ de
specialitate pentru muzic\, teatru [i
arte plastice. „Avem [i un fond care
suscitit face parte din lucrarile de
patrimoniu, dar deocamdat\ v\d c\
situa]ia asta stagneaz\ pe plan
na]ional, pentru c\ e nevoie de spe-
ciali[ti care s\-[i asume r\s pun de rea
pentru evaluarea [i valorificarea
pu blica]iilor” a completat Ioan B\ -
du le]. Din totalul c\r]ilor, anul tre-
cut au fost date spre `mprumut
aproximativ 82.000 de titluri, din-
tre care 7000 au fost reviste. Spre
deosebire ce ace[tia, studen]ii de la
USAMV au pus m`na pe 24.400 de
c\r]i, iar permisul de acces al aces-
tora, care este diferen]iat `n func]i
de facultatea de la care fac parte le
permite pe baza codului de bare
unic s\-[i fac\ un cont pe catalogul
online. Cu acesta, tinerii pot vedea
c`te materiale au `mprumutat [i
care s`nt datele de restituire. Fie c\
pl\tesc, fie c\ `[i aleg c\r]ile de pe
rafturi f\r\ a pl\ti vreun ban, stu-
den]ii s`nt constr`n[i doar de per-
misul de cititor.

C\t\lina DOBROVICEANU
Iulian B~RZOI

Fie c\ `nvat\ pe dealul Copoului la Universitatea de
{tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ sau `n Tudor

la Universitatea Tehnic\, studen]ii nu se pot pl`nge c\
au mult de umblat p`n\ la bibliotec\, c\ci filialele
acestora, precum [i ale celorlalte institu]ii de
`nv\t\m`nt superior se afl\ la doi pa[i. Iar cu excep]ia
cititorilor de la „Cuza”, nici m\car nu trebuie s\
scoat\ vreun ban din buzunar pentru abonament. Iar
`n timp ce ace[tia `[i pot pierde vremea `n s\lile de
lectur\ dotate cu calculatoare [i Internet, bibliotecarii
`[i calculea\ programul de azi pe m`ine, a[tept`nd
deblocarea posturilor `n care deocamdat\ se poate
face doar o angajare la [apte posturi libere.

~n cazul studen]ilor de la UAIC, ace[tia trebuie s\ scoat\ din
buzunare 15 lei pentru un abonament la BCU

la TUIA{I conducerea bibliotecii a fost nevoit\ s\ renun]e la tura de
dup\ amiaz\ dat fiind personalul redus

� anul trecut, biblioteca de la UTI a achizi]ionat 233 de c\r]i electronice, [i au fost
`mprumutate studen]ilor aproximativ 42.000 de titluri � printre resursele oferite stu-
den]ilor de c\tre BCU, se reg\sesc peste 2 milioane jum\tate de c\r]i, 12 mii de
manuscrise unicate [i 30 de s\li de lectur\, dotate cu calculatoare conectate la
Internet

Cum `[i joac\ universit\]ile
ie[ene c\r]ile
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Avem cu ce!

Oalternativ\ la `ncr`ncenarea cu care ne uit\m la
„Românii au talent” ar fi s\ cobor`m degetul

`ndreptat spre cei care `ndr\znesc s\-[i dezveleasc\
dib\ciile `n fa]a ]\rii. Ciudate, inocente, comerciale,
vechi sau noi, deprinderile neamului nostru nu vin s\
ne completeze vie]ile, s\ ne salveze sau s\ ne fac\
mai buni. T\ria lor st\ `n faptul c\ ne aduc `n fa]a
televizoarelor sub chipul unor judec\tori, c\ ne fac
con[tien]i de spectacolul lumii, a[a exagerat, lacrimo-
gen [i colorat cum este cel de la PRO TV.

� Mihai Petre i-a spus c\
„românii au nevoie” de el
� se `nscriu to]i, orbe[te,
`n cea mai scurt\ provo-

care a vie]ii lor

~n fiecare cas\ tr\ie[te c`te-un juriu
[i-n fiecare dintre noi zace o mare de oa -
meni care judec\ altfel lucrurile. Ni se pa -
re monstruos ce vedem la „Rom=nii au
talent” fie din culmea ipocriziei fie din -
tr-o superioritate, din exagerarea g`n du -
lui c\ iluziile, glasurile sau pa[ii cu ca re
s`ntem ademeni]i s`nt o adun\tur\ de de -
rapaje sociale. Ne-am uita lejer la ori ce
alt „...Got Talent” ca un h\u de guri c\s -

cate [i-am r`de de cei care [i-au `n]eles
gre[it menirea ca de-un bebelu[ care ca -
de `n fund. De-ai no[tri, `ns\, r`dem non -
[alant.

O mam\ cu sufletul pufos ca un co -
zonac c\ldu] l\crimeaz\, ei i se umple su -
fletul de-o duio[ie aproape bisericoas\, t\ -
iat\-n lung [i-n lat cu o cruce leg\nat\, de
„Doamne ajut\”. Cu a[a copii, cu a[a gla -
suri, cu a[a ging\[ii n-are cum s\ nu ne

ajute Domnul, se g`nde[te ea. {i `n „ea”
se adun\ toate femeile din toate casele din
fa]a tuturor televizoarelor. L`ng\ ea, ta -
t\l scor]os la voce, mai h`tru la suflet [i
ra reori `mbunat de m\iestrii vocale [i-al -
te dintr-astea, se aprinde la giumbu[ lu -
curi magice, la animale iste]e, de[i le ju -
dec\ pe toate t\ios. Nu cumva s\ se prin -
d\ cineva c\ l-au furat bufoneriile. Nu -
mai c\ i-ar pl\cea [i lui s\ fac\ una,
fiindc\ poate. Are [i el bolile lui, che -
m\rile lui `n debarale cu m\run]i[uri a du -
nate de c`nd lumea [i P\m=ntul, jocuri
de om b\tr`n pe care nu le mai scoate la
iveal\, fiindc\ e dur, fiindc\ e tat\. {i-n

„el” s`nt to]i ta]ii din toate casele cu toa -
te televizoarele. 

Iar `n camera cealalt\, cu ochii us ca]i
`n fa]a altui ecran, „copilul” `n care stau
to]i copiii din toate casele cu toate calcu -
latoarele, nu se uit\ la pove[tile v`n du te
p\ rin]ilor. Sarcastic [i la toate rece, in tu -
ie[te minciuni ̀ n naivitatea jocului la care
e chemat. N-are nevoie de ele.

~ntr-o vineri, Mihai Petre i-a spus
u nui b\iat c\ „rom=nii au nevoie” de
el. De acord, `ns\ nu pentru c\ ne va sal -
va mu zica lui. Ci ca s\ ̀ nv\]\m s\ nu mai
pl`n gem la orice. Ca s\ nu ne mai ]i nem
mari [i tari `n fa]a lucrurilor care-ar tre -
bui s\ ne mi[te. Ca s\ vorbim numai
despre lu cru rile pe care le [tim [i s\ co -
bor`m din tur nul de filde[. Acolo, jos,
rom=nii chiar au talent. 

Anca TOMA

~ndem`n\rile rom=nilor, pe toate sticlele

De unde ne vine salvarea
� sarcastic [i la toate rece, in tu ie[te minciuni `n naivitatea jocului la care e chemat, iar
el n-are nevoie de ele

Cu to]ii cred c\ am trecut prin a -
cea faz\ `n care nimic nu pare a fi mai
surprinz\tor dec`t s\ prive[ti `ncontinuu
prin geamul casei, poate, poate ceva in -
teresant va lumina cumva ziua. C`nd o
singur\ persoan\ face asta, conside r\m
comportamentul acesta bizar sau chiar
ciudat de `nfior\tor `ns\ c`nd mai mul]i
se str`ng pentru a se holba la pisica ve -
ci nului, atunci automat de vi ne un fe no -
men pe care mul]i trebuie s\-l vad\.

Altfel cum am putea afla dac\ pl\ -
cinta pe care o preg\te[te bunicu]a de

pes te drum este cu mere sau br`nz\.
Sau poate nici m\car nu este o pl\ cin -
t\, ci un cozonac ciudat de plat. Sau
uite, tipul de la etajul trei s-a apucat
din nou de alergat `mpreun\ cu c`inele
lui. A nu, ron]\itorul de oase avea o pat\
nea gr\ sub ochiul st`ng, acesta are una
gri. 

Toate pot p\rea lucruri fas cinante
pentru unii, s`nt mici pl\ceri vi novate [i
nimeni nu le spune nimic pentru c\
s`nt `n minoritate. Dar o pro blem\ tre-
sare atunci c`nd majoritatea `n cearc\ s\

invite cu for]a mi no ritatea, „hai s\ te
ui]i [i tu pe geam, mul]i fac la fel”.
Dar poate c\ restul vrem s\ bul buc\m
ochii la focul a prins de la a ragaz sau
cum se `nv`rt hai nele `n ma[ina de
sp\lat. Pur [i simplu uneori nu ne pas\,
este doar o fe reastr\ cum a cesta este
doar aragaz. Ni mic mai mult, ni mic
mai pu ]in. Dup\ aceea, cu to]ii vom
trece mai departe la alt ceva, nu [tiu
ce, poate la cum curge a pa de la ro -
binet.

Paul ANDRICI 

Fereastra, vecinul, robinetul
� cum altfel am putea afla dac\ aia e o pl\cint\ sau
un cozonac ciudat de plat?

Nelini[tit, se uit\ atent `n toate di -
rec]iile, sf`r[ind prin a-[i pierde pri vi -
rea c\tre cer. Direc]ia [i intensitatea
v`n tului s`nt numai bune, iar b\tr`nii
s`nt preg\ti]i s\-i critice fiecare mi[ ca -
re. El e ultimul dintre dragonii de v`r -
sta lui ce trebuie s\ treac\ de proba ma -
turit\]ii, `ns\ va fi greu s\-[i impresi o -
neze clanul, mai ales dup\ presta ]i i le
celor dinaintea sa. Conduc\torii vor -
besc despre cea mai puternic\ gene -
ra ]ie de p`n\ acum, iar Volos n-ar vrea
s\ le `n[ele a[tept\rile. Dintr-o mi[ ca -
re simpl\ `[i ridic\ aripile neobi[nuit
de mari fa]\ de restul tinerilor, [i din -
tr-o alta spulber\ cu u[urin]\ v`ntul a -
flat la mila sa, provoc`nd panic\ prin -
tre furnicile [i greierii ce se t`r\sc l`n -
g\ ghearele sale.

De zbor nu i-a fost fric\ nicioda t\,
[i nu exist\ vreun alt dragon `n trib ca -
re s\ poat\ zbura mai aproape de nori

dec`t acesta. Reu[e[te s\ smulg\ un
trunchi de copac de pe cel mai `nalt
punct al de alului, [i `l aduce la sol ` n  a -
in te ca lu mina soarelui s\ acopere ce -
le trei pie tre a[ezate cu grij\, im pu se
ca re gu l\. ~ns\ ce-i mai dificil abia
acum ur mea z\, c\ci trebuie s\ prefac\
trunchiul pe care tocmai l-a adus `n
scrum, iar Vo los `nc\ nu a cunoscut
gustul fl\ c\ ri lor. ~ncearc\ s\ aplice ce
a fost `n v\ ]at concentr`ndu-[i m`nia `n
pl\m`ni, pen tru ca mai apoi s\ dea dru -
mul unui v` j` it ce face ca p`n\ [i p\ -
m`ntul s\ tre mu re. 

Din p\cate nu re u [e[te s\ scoat\
nici m\car o sc`nteie f\ r\ ca drago nul
s\-[i poat\ explica de ce. {i chiar da c\
nu s-a sim]it niciodat\ ca un intrus, de -
[i culoarea solzilor s\i nu s`nt ro[ii sau
gri precum restul, Vo los se simte pen -
tru prima oar\ singur. ~ns\ nu apuc\
s\-[i duc\ g`ndul la bun sf`r[it,0 c\ci
re alizeaz\ c\ a transformat buturuga
`n tr-un bloc uria[ de ghea]\. B\tr`nii
nu au mai v\zut niciodat\ a[a ceva [i
r\ m`n `nm\rmuri]i. Ace[tia parc\-i [i
pre v\d viitorul pentru ur m\ torii 200
de ani [i ar vrea, dac\ ar putea, s\-l pu -
n\ `ntr-o vitrin\ `nr\mat\ cu aur, f\r\
s\ le pese c\ dragonul vrea doar s\-i
cu noas c\ [i s\ tr\iasc\ `mpreun\ cu ai
s\i, cei cu pielea albastr\.

Iulian B~RZOI

Dilema
dragonului
� `[i concentreaz\ m`nia
`n pl\m`ni, pentru c\
greul abia acum `ncepe

Eram trei copii. Eu, Irina [i Sa [a.
Nu aveam mai mult de patru ani, `n -
s\ de pe atunci am `nceput s\ ne ex -
ploa t\m la greu talentul, cel al curaju -
lui. De fiecare dat\ c`nd ne ̀ n t`l neam ̀ n
curtea blocului, dup\ un pr`nz s\]os,
Sa [a mergea la o balt\ din apropiere ca
s\ prind\ o broasc\. B\iatul o aducea a -
proape sufocat\ ̀ ntre degetele lui, un fel
de anestezie, eu o ̀ ntindeam pe „ma s\”
[i o ]ineam de l\bu]e, iar Irina `i spin -
teca p`ntecele cu un ciob de la o sti cl\
de vodk\ spart\ g\sit\ prin iarb\ (di na -
dins vodk\, fiind profesioni[ti `n do -
me niu, [tiam c\ taie mai bine). Le cu -
iam „s\ritoarea”, ca pe toate celelal te,
de a pendicit\.

Dac\ noi, trei copii plictisi]i de p\ -
pu[i [i ma[inu]e, ne-am fi n\scut cu 15
ani mai t`rziu, am fi ajuns la vreun
show care str`nge talente din toat\ ]a -
ra. Cine a mai v\zut copii care au ̀ n v\ -
]at s\ fac\ apendicectomie de la televi -

zorul l\sat s\ vorbeasc\ toat\ ziua? A -
veam s\ fim privi]i de milioane, a pre -
cia]i, judeca]i, vota]i sau urm\ri]i de
pre sa care scoate [tiri din burt\, bur ta
amfibiei cr\pate.

Revin la mijlocul anilor ’90, c`nd
co piii talenta]i erau cei care dansau [i
c`n tau la emisiunea „De la 5 la 10” pe
postul Moldova1. Restul eram [tren -
gari inventivi, fie c\ abia `n v\ ]am s\
pronun]\m corect litera „r”, fie c\ de -
ja eram ajun[i la nevroza pubert\]ii,
ne vroza p\rin]ilor, bine`n]eles. Iar pen -
tru `nc\ un geam spart ̀ n timp ce ̀ n cer -
cam s\ `nv\]\m trucuri cu mingea,
mama lipea dojana de noi cu o cu rea.
De unde bani pentru geam nou? As -
t\zi, ne cump\r\(m) de ultimii bani bi -
lete la tren [i ne duce(m) la TV, ca s\
ne vad\ bunica pe ecranul cu col]uri
fumurii.

Ironic, peste c`]iva ani [i mie [i I  -
rinei ni s-a f\cut apendicectomie. Nu
[tiu ce s-a `nt`mplat cu Sa[a, el a dis -
p\ rut odat\ cu dorin]a noastr\ de a sal -
va broa[te.

Daniela VORTOLOMEI

� eu o `ntindeam pe
mas\, Irina ì sp\rgea
p`ntecul

Curajul unui ciob 
de sticl\

N-a gustat `nc\ fl\c\rile

Banda rulant\ func]ioneaz\ ca un s\
de vreo [apte ani `ncoace. Toarce ca un
motan ce pofte[te la por]ii de audien]\
tot mai mari. El nu se satur\ niciodat\, iar
stomacul st\ s\ `i pocneasc\ de la at`ta
rating consumat de prin toat\ lumea, c\ci
banda se `ntinde pe tot globul. Lipe[te
po poarele unul de altul [i, de[i nu le
fur\ limba [i na]ionalitatea, `i a de me ne[ -
te cu cifre ame]itoare, ̀ i face s\ nu se mai
g`ndeasc\ la furtul subtil ce are totu[i loc.
Nu v\d a[adar identitatea ca pe un ter-
men pe care nu `l mai st\p`nesc. C\ s`nt
invada]i de un uria[ care `i unifor mi -
zeaz\, care le dicteaz\ con[tiincios ti pa -
rele dup\ care s\ aleag\.

Au semnat cu to]ii un mic pact cu
dia volul. Alerg\torii care se `nscriu la
o curs\ lung\ pe banda `mpieli]at\  nici
nu se g`ndesc c\ s`nt acolo doar pentru
ca mecanismele aparatului s\ nu se o -
preasc\. Se `nscriu orbe[te de fapt la cea
mai scurt\ provocare din via]a lor. Cad
`n capcan\, `ns\ nu s`nt prin[i propriu-zis

`n ea. Nu. Participan]ii la derularea ben  -
zii vin [i pleac\, niciunul nu r\m`ne, la
fel cum niciunul nu se g`nde[te c\ s`nt
simple c\r\mizi `n construc]ia unui for -
mat gigant.

Banda uns\ cu cele mai inteligente
strategii de captare [i manipulare nu a re
cum s\ se opreasc\. E `nc\ nou\, rugina
mai are de a[teptat p`n\ c`nd s\ poat\
`ncepe a m`nca din ro]ile ei. P`n\ atun-
ci se `ntinde lene[\ ca o p`nz\ de p\ ian -
jen deas\ [i lipicioas\, prinz`nd totul `n
cale. Am putea s\ ne prindem `n capca -
ne mai mici [i inofensive, dar noi vrem
ce e mai popular. C`t\ vreme `ns\ plasa
`n care c\dem e moale [i confortabil\,
ne face maxilarele s\ pocneasc\ de r`s
[i ne umple serile, putem s\ ne a run c\m
lini[ti]i `n ea, cine st\ s\ se mai g` n deas -
c\ ce e dedesubt?

Ana SIPO{

C`nd ro]ile s`nt unse
� alerg\torii s-au `nscris `ntr-o curs\ cu diavolul
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Pasiune devenit\ meserie

Curajul c\]\rat f\r\ scar\
� mul]i cred c\ alpinismul uti  litar e un hobby [i nu
`n]eleg c\ de fapt, e o profesie � dup\ c`teva incidente,
a ajuns s\ ]in\ de cont de orice alt fel de pericole l-ar
putea pa[te la etajul zece deasupra nivelul pie to nilor

Nodul prusic [i prusic-fran cez,
no dul opt [i dublu-opt, mai pu]in
cel spa niol, „coada vacii” sau flu -
ture (pentru c\ nu-s de baz\), au le-
gat ultimii cinci ani din via]a lui
Daniel de `n\l ]i mile cl\dirilor din
Ia[i. 

T`n\rul care `[i `mpros p\ tea z\
vo cea de fiecare dat\ gus t`nd din
sti cla cu suc e alpinist uti litar. „S\
[tii c\ mul]i cred c\ alpinismul uti  -
litar e un hobby [i nu `n]eleg c\ de
fapt, e o profesie”, `mi zice el cu un
z`mbet tras `ntr-o parte de obra zu-i
ne b\rbierit. ~ns\ nu arat\ deloc ne -
gli jent, iar m`inele `ngrijite [i aproa pe
al be le ]ine pe mas\. Uneori aces tea
s`nt `mpreunate, alteori taie ae rul
pen  tru ca s\-mi explice cum ara t\ fu -
niile articu late `n combina]ii ca `n
ce le din ur m\ s\ apara vaca, mai
exact coada acesteia, flutu re le ori
vreun prusac, spa ni ol sau semi
fran cez.

T`n\rul cu p\rul aproape blond,
z`m bet sub]ire [i ochii mici a l\ sat
Fa cultatea de Construc]ii [i In -
sta la ]ii de la Universitatea Teh ni c\
„Gheor ghe Asachi”. ~ns\ `n al trei -
lea an, odat\ ce visul s\u de a c`[ -
tiga bani din construc]ii s-a spul berat

din ca u za crizei, a aflat c\ se poate
mul]umi cu un salariu bun f\c`nd
aceast\ mese rie. ~ndeletnicirea a
des coperit-o `nt`m pl\ tor fiind rugat
s\ ajute un prieten de-al s\u [i a `n -
v\]at-o, le fel, de unul sin gur, docu-
ment`ndu-se pe Inter net. „Degea ba
e[ti un c\]\r\tor dac\ nu e[ti [i un
bun meseria[”, `mi spune Daniel [i
mai apoi m\ face s\ `n]eleg c\ alpi-
ni[ tii utilitari [tiu s\ vop seas c\, s\
`m  brace pere]ii `n termosiste me [i
bannere publici ta re, s\ re pare
acoperi [u ri le sau s\ le des z\pe zeas -
c\. Anul trecut au a juns de trei ori
`n aceea[i s\pt\ m`  n\ la ace la[i om
ca s\-l scape de ne ca zurile iernii.

A urcat pe BCU, cl\direa Ta -
rom sau CFR, a ajuns al\turi de
co legii s\i [i pe Cetatea Neam],
ca s\ prelucre ze partea renovat\ cu o
solu]ie de protec]ie pentru pia tr\. ~[i
fac clien]i noi pentru c\ `i mul ]u -
mesc cu munca sa pe cei vechi, `n -
s\ s-a `nt`mplat s\ r\ m` n\ [i ne pl\ -
ti]i. Cum ar fi cazul `n care du  p\ ce
au sp\lat [apte mii de me tri p\ tra]i
de sticl\ li s-a spus c\ nu vor pri   mi
ba nii pentru c\ nu le pla ce cum au
fost [terse geamu ri le. 

Cu c`]i va ani `n urm\, Da niel a

plecat de la vechiul patron [i toto-
dat\ prietenul care l-a adus `n
aceast\ lume ce se ]ine de cor zile
prinse `n `ncheieturi. A mai luat
du p\ sine `n c\ doi alpini[ti utilitari
pen tru ca s\ formeze o firm\ apar -
te, f\r\ in ter mediari, astfel asigu -
r`n du-[i un salariu mai ma re. 

Chiar dac\ se num\r\ printre
cei mai buni alpini[ti utilitari din
Ia[i, Da niel e student `n primul an
la Facul ta tea de Medicin\ Den ta -
r\, pentru c\ din nou, e o meserie
care poate s\-i asi gure un trai de -
cent aici `n Rom=nia. E un fel de
`ndeletnicire de retra ge re, deoa re ce
nu are de g`nd s\ se ca]\re pe aco -
peri[uri [i cl\diri p`n\ la b\ tr` ne ]e
[i-a ales s\ `nve]e o no u\ profesie. 

Pen tru care, de altfel, s-a cam l\ -
sat de alpinism [i s-a apucat de `n -
v\ ]at ana  to mia, morfologia [i fi zi o -
logia g`tului [i a capului, ca `n ce -
p`nd cu anul viitor s\ fac\ prac tica
`ntr-un la borator de mo delat din ]i
din Bac\u.

Cu toate c\ `n urm\ cu mai bine
de cinci ani, c`nd vedea al]i al pini[ti
pe acoperi[uri era sigur c\ nu ar avea
tu peul s\ fac\ la fel, a cum, Daniel `i
`n va]\ [i pe al]ii cum ar trebui s\ se
com porte la `n\l]ime. „Pentru secu-
ritate trebuie s\ ai cel pu]in dou\
corzi [i o mul]ime de piese, ceilal]i
ca re lu crea z\ cu o sin gura coard\ [i
au vreo do u\ piese care nu s`nt su -
ficiente pen tru sigu ran]\, nu s`nt al -
pini[ti utilitari, s`nt ni[te curajo[i!”

Daniela VORTOLOMEI

Experien]\ `ntins\ 
pe dou\ corzi

� a `nv\]at meseria de unul singur, document`ndu-se pe
Internet

De fr`nghiile [i corzile
celor care s`nt alpi-

ni[ti utilitari nu at`rn\
doar propria via]\. Se
leag\ de fapt un nod
dublu: un hobby `mpletit
cu munc\. Cei care
`ngrijesc acoperi[urile [i
`mbrac\ `n culori
zidurile Ia[ului fac o
meserie sezonier\, iar
de cele mai multe ori
noaptea `i g\se[te
lucr`nd. {i dincolo de a
vedea ora[ul ca un fur-
nicar, primesc [i titlul de
viteaz de la fiecare
pieton care le trece pe
sub picioare.

Are aproape trei ani de c`nd se
ca ]\r\ pe turnurile care ]in `n gri j\
zeci de familii pe fiecare din eta -
jele sale. Ni ciodat\ `n via]a sa `n s\
nu a visat cu ochii deschi[i la cul-
mile `ndep\rtate ale unui ]i nut mun -
tos, de unde numele s\u s\ de vin\
un ecou care [i-ar croi loc prin tre
cr\p\turile unui gigant de pia tr\.
Cu m`inile lejer `ntinse pe mas\ [i
mucul de ]igar\ stins `n scru miera
al  b\struie, Cezar Cos min, f\r\ nici
un fel de deza m\ gi re `n glas, `mi
spune „pentru c\ aveam ne voie
de bani, de as ta am devenit al pi -
nist utilitar.”

Mai sorbim o gur\ de bere, du  -
p\ ca re aflu unde `[i petrece stu-
den ]ia. El este `n anul al pa tru lea
la Facultatea de Cons truc ]ii [i
In stala]ii, „dar am reu[it cum va
s\-mi `mpart timpul. Oricum sluj -
ba mea este mai mult una se zo nie -
r\, rar se mai `nt`mpl\ s\ mun cesc

`n afara verii”. ~n acest ano timp,
Ce  zar simte greutatea timpului,
ca  re te treze[te de la ora [ase di mi -
nea]a [i te arunc\ `na poi `n pat du -
p\ ora 21. „Uite, [tiu c\ am `n -
ceput undeva cu st`ngul, dar `]i
zic un lucru. Ce a `nceput ca o
sluj   b\, a ajuns o pasiune. La `n ce -
put mi se p\rea c\ totul avea s\ fie
sim plu. S\ legi dou\ noduri, c`t de
greu avea s\ fie”, `mi po ves te[ te
t`n\rul pe un ton serios. 

Dup\ c`teva incidente mi no re,
a ajuns s\ ]in\ de cont de orice alt
fel de pericole l-ar putea pa[te la
etajul zece deasupra nivelul pie -
to nilor. „Am c\zut [i de la un me -
tru-doi, odat\ mi s-a `ncurcat coar-
da, am picat [i `n gol. Dar a poi am
v\zut la [tiri al]ii care au p\]it-o
mai r\u, [i de atunci parc\ `nv\]
c`  te ceva din acestea. Unul a mu -
rit pentru c\ nu [i-a folosit coarda
de siguran]\.” Ce zar `ns\ nu pare

de loc speriat c`nd vede exem-
plele din ziare, din vorbele sale
pare s\ devin\ chiar mai convins
c\ a ales drumul cel bun, pentru
toa te momentele tr\ite at`rnat de
o coard\.

Primul s\u instructor a fost Ga   -
bi, care l-a b\gat `n lumea a ceas  -
ta [i i-a ar\tat toate col ]u rile ne v\ -
zute de lumea dinafar\. „Am v\ -
zut cum r\sare soarele. Bi ne, la fel
[i al]ii. Dar eu l-am v\ zut astfel.
O tanti de la etajul no u\ des chi de
geamul [i m\ `n treab\ po l i ticos.
«Nu vrei o cea[ c\ de cafea b\ -
ie]el?»”. Un telefon `i `ntrerupe fi -
rul, `ns\ dup\ ce termin\ dis cu ]ia,
reia din punctul `n care se o pri se,
pe acela[i ton calm [i cu m`i nile
str`ns `mpreu na te.  „Atun ci m\ uit
la Gabi, pentru c\ nu [tiam da c\
ar trebui s\ accept. Gabi, plicti sit
se d\dea hu ]a cu coarda,  mai fa -
cem [i din as tea. Ori cum, atunci

el `ncepe s\ strige «Dou\ tanti,
face]i do u\».” Astfel cei doi a jung
s\ bea o cafea at`rna]i la eta jul no -
u\ al unui bloc, `n timp ce privesc
cum r\sare soarele.

Verile [i le petrece c\]\rat, iar
restul anului merge la [coal\, dar
nu duce un dor ad`nc de ca s\. Bi ca -
zul `l mai viziteaz\ de trei-pa tru
ori pe an, iar atunci mama lui `n -
cearc\ s\-l conving\ s\ re nun ]e la
alpinism. „~mi ]ine moral\, dar pa -
re s\ se fi obi[nuit c`t de c`t cu i -
deea. Prima dat\ m-a v\zut `ntr-o
[tire la televizor. Tata `n schimb,
da c\ ar mai fi pe aici, era mai im -
pun\tor [i m-ar fi convins s\ re -
nun]”. Cezar `[i las\ pu ]in ca pul
aplecat, dar nu pentru mult timp [i
`mi spune c\  „am dreptul la li ber -
tate, a[a mi-l ex prim eu.”

Paul ANDRICI

Cafeaua de la 
etajul nou\

� Cezar simte greutatea timpului, care te treze[te de la
ora [ase diminea]a  [i te arunc\ `na poi `n pat dup\
ora 21

Meseria este una sezonier\

sursa: alpinismiasi.wordpress.com

sursa: alpinismiasi.wordpress.com
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OPINIA VECHE: Exist\ `n mediul
academic convingerea c\ istoricul ar fi
un mediator al evenimentelor istorice.
Dar dac\ fiecare vine cu propriul s\u
filtru, consult`nd adesea chiar acelea[i
izvoare, `n ce m\sur\ se poate vorbi de-
spre istorie ca despre o [tiin]\ exact\?

GHEORGHE IACOB: Nu a spus
ni meni c\ este o [tiin]\ exact\. Exist\ chiar
destui autori care spun c\ istoria nu este o
[tiin]\. Pe de alt\ parte, este firesc ca cel
pu]in fiecare genera]ie de istorici s\ aib\
un anumit punct de vedere privind un
eveniment, o epoc\, o personalitate. Este
firesc [i ca `n cadrul acelea[i gene ra]ii s\
existe p\reri diferite. Mie mi se pa re chiar
benefic pentru studen]i ca la curs s\ aib\
un punct de vedere, iar la seminar s\ dis-
cute acela[i subiect dintr-o alt\ perspec-

tiv\, uneori chiar `n contra dic ]ie cu cea a
profesorului care face cursul. Studentul `n
felul acesta este obligat s\ g`ndeasc\. Asta
nu `nseamn\ c\ `n istorie nu s`nt lucruri
care nu au un anumit grad de obiectivi-
tate. 

Diversitatea mi se pare o chestiune fi -
reasc\ [i cred c\ `n acest lucru se re g\ se[te
[i pl\cerea celui care studiaz\ istoria la
facultate, dar [i a celui care o `nva]\ ca
amator. Am mai spus-o, istoricul este un
„mic Dumnezeu”. Istoricul are parc\ o
putere suplimentar\ `n a interpreta ceea ce
s-a `nt`mplat. Iar, p`n\ la urm\, asta `]i d\
o r\spundere foarte mare, dar [i o sa tis-
fac]ie imens\: faptul c\ tu po]i interpre ta
ni[te evenimente, o epoc\, o perso nalitate.
Este una dintre profesiile frumoa se [i
chiar dac\ nu e[ti istoric profesionist po]i
face din istorie o pasiune, in diferent de
meseria pe care o ai.

O.V.: Deci putem spune c\ istoria
este, la un anumit nivel, o sum\ a unor
pasiuni?

G.I.: Nu una din punct de vedere
matematic, evident. ~n acela[i timp, nu
este neap\rat o sintez\. Aceast\ lupt\ a
punctelor de vedere este foarte impor-
tant\, dar depinde de cum aduci argu-
mentele. P`n\ la um\, fiecare genera]ie
vine cu o istorie a ]\rii, a unei epoci. Spre
exemplu, „Tratatul de istorie a ro m= ni lor”
reprezint\ punctul de vedere al unei ge n-
era]ii. Un tratat de aceast\ natur\ se scrie
o dat\ la 50 de ani sau niciodat\.

O.V.: ~n liceu [i `n clasele primare
exist\ un obicei de a se preda istoria cu
un puternic spirit na]ionalist, care poa -
te deforma anumite evenimente. Cum
s-ar putea justifica acest lucru?

G.I.: Nu exist\ o justificare, ci doar
explica]ii. Este foarte greu s\ faci un ma -
nual de istorie. Probabil c\ unui profe-
sionist `i este mai u[or s\ scrie un capitol
de istorie, o carte, un articol, dec`t s\ scrie
un manual. A face un manual bun pre-
supune s\ te cobori la acel nivel, s\ g\se[ti
esen]a istoriei [i s\ o transmi]i `ntr-o anu-
mit\ form\, chiar metaforic\. La noi, dup\
’90, s-au f\cut manuale mo deste sau doar
satisf\c\toare, pe care nici nu [tiu cum s\
le calific. Este o problem\ de profesion-
alism. Aici, din p\cate, par tea comercial\
a devenit important\ de oa rece concursul
s-a dat `ntre edituri [i nu `ntre autori. Iar
acestea au c\utat di ver se grupuri de au-
tori, `n special oameni apropia]i de acele
edituri, dar [i apropia]i de comisia din
minister. ~ns\, `n acest caz, manualele au
fost f\cute uneori `n grab\, dup\ un anu-
mit [ablon, dup\ un cuprins impus, de
echipe cu oameni mai valoro[i sau mai
pu]in [i, evident, c\ nu au ie[it ni[te man-
uale bune. Acesta este adev\rul: `n clipa
de fa]\ nu prea avem manuale bune. Ex-
plica]ii se pot da, dar nu se justific\ o
slab\ calitate a acestor manuale din liceu.
{i atunci, p`n\ la urm\, devine sarcina pro-
fesorului s\ fie motivat [i interesat s\ ]in\
ore de istorie foarte bune. Eu am f\cut ore
excep]ionale cu profesoara Ludmila
Carasevici, care nu a terminat niciodat\
manualul [i nici m\ car nu `l urma exact
cum era. Asta se `nt`mpla `n anii ’70. Dar
a f\cut o treab\ foarte serioas\ pentru c\
punea foarte mult suflet; [tia istorie [i [tia
s\ explice. Nu o f\cea `ntr-un mod patrio-
tard sau na ]ionalist, ci din contra, la un
mod neutru. Pentru c\ e o problem\. Dac\
un manual de fizic\ nu e bun, profesorul
poate, prin tr-un laborator bine dotat, s\
atrag\ co pilul s\ ̀ n]eleag\ fizica. Dar, dac\
manua lul de istorie nu e bun, este o prob-
lem\, pentru c\ nu numai c\ nu `l aju]i pe
elev ci, mai mult, `l `ncurci sau `i de-
formezi con[tiin]a. Am modernizat at`t de
tare ma nualele `nc`t nu mai `n]elegi nimic
din ele.

O.V.: {i cum vede]i ast\zi genera ]i -
i le de studen]i de la istorie? S`nt pa sio -
na]i sau deforma]i?

G.I.: Este clar c\ la Istorie s`nt dou\
categorii mari de studen]i. Una de studen]i
pasiona]i, care [tiu ceva istorie deja c`nd
vin `n facultate [i s`nt interesa]i, dar [i stu-
den]i slabi, care vin s\ fac\ o facultate.
Ace[tia mare lucru nu fac, plutesc pur [i
simplu, termin\ cu ni[te medii modeste,
mul]i nu profeseaz\ sau vor ajunge profe-
sori care vor trebui s\ fac\ eforturi dup\
aceea. Vor fi ni[te profesori mode[ti, tre-
buie s\ o spun. Dar s`nt [i studen]i foarte
buni. Asta a fost dintotdeauna, `ns\ c`nd
erau locuri mai pu]ine [i ve neau mai mul]i
pasiona]i erau o medie superioar\. Acum,
din p\cate, s`nt dou\ categorii oarecum
distincte [i nu avem o p\tur\ de mijloc.

Dar depinde [i de gene ra]ii.
O.V.: Se spune despre ultimele do u\

genera]ii c\, dat fiind filtrul mai dur al
examenului de bacalaureat, s`nt mai
bine preg\tite.

G.I.: Se poate observa clar c\ la ni ve -
lul `ntregii universit\]i a sc\zut promo -
vabilitatea. Preg\tirea lor se vede; chiar
dac\ iau bacalaureatul, aceasta nu este su-
 ficient de serioas\ [i atunci avem o sc\ -
dere de promovabilitate. ~n special la
studen]ii de la `nv\]\m`ntul la distan]\ sau
de la f\r\ frecven]\, dar [i `n cazul celor
`nscri[i la celelalte forme. Asta `nseamn\
practic o sc\dere a calit\]ii pe care o ob-
 serv la noi la licen]\. 

O.V.: Mai are ast\zi terminarea fa -
cult\]ii cu zece pe linie aceea[i valoare
pe care o avea atunci c`nd a]i absolvit
dumnevoastr\?

G.I.: (r`de) Nici nu [tiu dac\ mai ter-
min\ mul]i ast\zi cu media general\ zece.
Eu nu am dat exemplul acesta niciodat\.
Nici m\car copiilor mei nu le-am reco-
mandat s\ se zbat\ s\ termine cu zece.
Pare absurd. Dar atunci avea mare va loare
pentru c\ existau doar 30 de absolven]i la
Ia[i, 40 – 50 la Bucure[ti [i vreo 30 la
Cluj. Deci, terminam `n total vreo 100 [i
ceva de absolven]i. ~ns\, am prins o pe-
rioad\ cu posturi blocate `n `nv\]\ m`nt [i
cercetare, deci cu posturi doar la ]ar\.
Problema era c`te dealuri treci p`n\ la
post, cam asta circula anecdotic `ntre stu-
den]i. {i dac\ nu terminai `ntre primii pe
]ar\ nu prindeai un post bun. Eu, dac\ am
terminat primul, am luat post `n Bu-
cure[ti, al doilea om pe ]ar\, [efa de
promo]ie de la Bucure[ti, a luat un post
la o [coal\ din capital\ pentru c\ nu a
putut s\ vin\ la Ia[i, unde era a doua
reparti]ie, iar al treilea om, Vasile Pu[ca[,
[eful de promo]ie de la Cluj, a luat post
la ]ar\. {tiam chiar dinainte de a intra la
facultate c\ trebuia s\ termin printre pri -
mii. Colegii fratelui meu de facultate, ca re
era deja `n Ia[i la filosofie, `mi spuneau:
„nu veni la istorie c\ ai s\ ajungi s\ faci
cizme à la {tefan cel Mare” [i c\ am s\
ajung me[te[ugar cu Facultatea de Isto -
rie. Dar am fost extrem de bine preg\tit [i
de ambi]ios. 

DDuupp\\  aanniiii  ’’9900  uunniivveerrssiittaatteeaa
aa  rreeddeevveenniitt  ppeecceetteeaa  IIaa[[uulluuii

O.V.: A]i declarat la un moment dat
c\ `n jurul unor universit\]i s-au for-
mat ora[e sau chiar ]\ri. ~ns\, Ia[ul
pare c\ se ofile[te vara. Se resimte rup-
tura aceasta `ntre universitate [i socie -
tate sau industrie `n Ia[i? Fiindc\ foar te
pu]ini studen]i `[i continu\ via]a aici
dup\ terminarea studiilor.

G.I.: Universitatea a fost tot timpul
un centru extrem de important al Ia[ului.
Este prima institu]ie modern\ creat\ dup\
apari]ia statului Rom=nia. Cuza [i Ko -
g\l niceanu au `n]eles c\ trebuie creat\ o
universitate `n jurul c\reia s\ se conso li -
de ze statul rom=n. ~ns\, universitatea a
avut un rol diferit `n epoci diverse. Unul
destul de important p`n\ la Primul R\z -
boi Mondial [i `n perioada interbelic\,
pentru c\ Ia[ul nu a fost niciodat\ un cen-
tru economic foarte puternic. A fost un
centru comercial. La un moment dat, din
punct de vedere economic, ne dep\ [eau
Gala]iul sau Br\ila, porturile dun\ rene
care aveau activitate economic\ in tens\.
Iar `n Ia[i, fiind un centru cultural `n
primul r`nd, dar [i intelectual, universi-

tatea a avut un rol esen]ial p`n\ la Al
Doilea R\zboi Mondial. Noua politic\ a
partidului comunist ̀ n anii socialismului a
ridicat Ia[ul [i din punct de vedere eco-
nomic, iar `n acea perioad\ universitatea
nu a mai fost centrul aten]iei ora[ului.
~ns\, dup\ ’90 industria aproape a disp\ rut
[i, dac\ ne uit\m bine, vedem c\ ne-am
cam `ntors `n timp. Universitatea a re ve -
nit, din nou, dar c`nd spun asta m\ refer la
tot centrul universitar, la toate institu]iile,
pecetea Ia[ului. Pentru c\ acum nu prea
mai avem industrie. 

Iar diferen]a este uria[\ `ntre ce se
`nt`mpl\ `n Bucure[ti [i `n ora[ele din
provincie. Dac\ v\ uita]i pe fluxul de in-
vesti]ii str\ine, o propor]ie cov`r[itoare
este `n capital\. Urmeaz\ Timi[oara, Clu-
jul [i abia mai t`rziu Ia[ul. Cauzele s`nt
multe, de la pozi]ia geografic\, infra-
structura, la faptul c\ nu avem autostrad\
[i nici suficiente curse aeriene. For]\ de
munc\ calificat\ avem, dar este mai sim-
plu s\ investe[ti `n jurul Bucure[tiului sau
`n Transilvania [i, atunci, este evident c\
s`nt tineri care prefer\ s\ fac\ studiile
acolo. Depinde p`n\ la urm\ ce urm\re[ti.
Eu am lucrat [ase ani `n Bucure[ti; uneori
regret [i acum c\ nu am r\mas acolo.
Probabil c\ aveam alt\ carier\ fiindc\ `n
capital\ s`nt alte posibilit\]i. 

O.V.: Exodul acesta al tinerilor care
pleac\ din Ia[i nu e doar spre capital\...

G.I.: Bine`n]eles! Discutam acest
lucru [i cu cei de la matematic\. Ei au
at`]ia doctoranzi care fac studii [i perfor-
man]\ `n str\in\tate `nc`t nici dac\ s-ar
`ntoarce to]i s\ munceasc\ nu ar avea loc.
Asta e valabil la [tiin]e `n general. La is-
 torie este mult mai greu, fiindc\ istoria
rom=neasc\ nu se face deocamdat\ la
New York [i nici la Paris. ~ns\ este firesc
s\ ne apropiem de mentalitatea din SUA
sau din vestul Europei, unde schimbi pa -
tru-cinci posturi `n c`]iva ani. La noi `nc\
exist\ mentalitea c\ „poate `mi g\sesc un
post c\ldu] [i ies la pensie” care este mo[ -
tenirea genera]iei mele. Problema cu ple-
carea de la Ia[i nu este nou\. Exodul a
`nceput dup\ unirea de la 1859, de c`nd s-a
mutat capitala. ~ntr-un text fantastic, is to -
ricul Nicolai Andriescu-Bogdan scrie cum
imediat dup\ unire unii plecau [i cu hara-
bale, cu tot felul de c\ru]e, fiindc\ to]i care
aveau afaceri [i bani au sim]it c\ `n Bu-
cure[ti se putea tr\i mai bine.

DDaacc\\  lluu\\mm  oo  hhaarrtt\\  aa  ccuullttuurriiii
vvoomm  vveeddeeaa  cc\\,,  pprriinn
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O.V.: De ce nu a mai avut Ia[ul un
mare om politic de la Kog\lniceanu [i
Cuza `ncoace?

G.I.: Da, e o `ntrebare grea. A face
clasamente este foarte tentant, dar [i ris -
cant. ~n secolul al XIX-lea, este greu s\
spui care a fost mai mare, Cuza, Carol,
Br\tianu sau Kog\lniceanu. To]i s`nt
per sonalit\]i care, cum spunea Iorga, nu
`ncap dou\ `ntr-un veac. Evident c\, pen-
tru perioada interbelic\, Ionel Br\tianu
este o mare personalitate, avem [i un Iuliu
Maniu care a r\mas `n con[tiin]\. Ca s\
r\spund la `ntrebare, poate pentru c\, [i `n
perioada interbelic\, a fost un curent ca,
`n general, oamenii de cultur\ de la Ia[i [i
politicienii s\ plece la Bu cu re[ti. La fel
au f\cut [i foarte mul]i profesori universi-
tari, fiindc\ era tenta]ia ca pitalei; de la

resursele financiare mai mari, la posi-
bilit\]ile de afirmare. Dac\ lu\m o hart\ a
culturii, vom vedea c\, prin Mol dova,
Rom=nia se `nclin\ `ntr-o parte. S\ nu
uit\m de Eminescu, Crean g\, Enescu [i
mul]i al]ii. Iar politic, a fost Maiorescu
iar mai apoi Iorga, care au fost [i prim-
mini[tri.

O.V.: Dar Iorga nu e ]inut minte
pentru cariera sa politic\.

G.I.: Este adev\rat c\ el nu a excelat
`n via]a politic\ [i nu prea i se scot `n ev-
iden]\ rezultatele. Dar, mai ai un Sa do -
vea nu `n perioada interbelic\ [i mai s`nt
c`teva alte personalit\]i. A fost o discu]ie
la noi `n universitate dac\ `i facem lui
George C\linescu un bust la Ia[i. El a
fost profesor aici [i cartea lui, „Istoria lite -
raturii rom=ne”, a fost scris\ la Ia[i. ~ns\,
el este cunoscut mai mult ca profesor la
Bucure[ti. Chiar Gheorghe Br\tianu a
fost om politic aici, a fost profesor la
„Cuza”, noi i-am f\cut [i bust, dar [i el [i-a
terminat cariera la Bucure[ti.

Dar, dac\ ne uit\m acum, uita]i c`]i
mini[tri a dat Ardealul numai la `n v\ ]\ -
m`nt. Ministerul `nv\]\m`ntului a fost
condus `n bun\ m\sur\ de clujeni. Dar [i
`n alte domenii, Clujul s-a afirmat politic
iar Ia[ul... n-a avut deloc reprezentan]i.
P`n\ la urm\, doar Mihai R\zvan Un gu -
reanu a ajuns prim-ministru plecat de la
Ia[i. Mai avem acum ni[te mini[tri, dar nu
comentez. Dup\ ’90, am sentimentul c\ [i
la Ia[i a r\mas aceast\ tradi]ie `nc\ de la
Junimea `ncoace, mai mult spre
medita]ie dec`t spre chestiuni practice,
pragmatice. Este evident c\ de multe ori
`n via]a politic\ nu au ajuns cei care aveau
pozi]ii de calitate `n via]a social\, ci aceia
care au dorit s\ fac\ politic\. Spunea
cineva, cam r\ut\cios, c\ `n politc\ ajung
foarte mul]i oameni care nu se realizeaz\
`n profesia lor. Este evident c\ [i aceasta
ar fi o explica]ie.

~n  elita  politic\  din  anii  ’90
au  intrat  de  la  academicieni
la  pu[c\ria[i

O.V.: De c`te [ocuri mai are nevoie
clasa politic\ din Rom=nia pentru a-[i
reveni, pentru a resim]i o nevoie de
schimbare?

G.I.:Aici este p\catul orginar. De pin -
de cum s-a creat aceast\ elit\ politic\ `n
’90. ~n aceasta au intrat de la academicieni
la pu[c\ria[i. Pur [i simplu a preluat o put-
ere, a controlat-o, o controleaz\ [i respect\
formula care exista `n anii co munismului:
important este s\ te men]ii `n acvariu.
Chiar dac\ erai dat afar\ dintr-o func]ie
politic\, important era s\ nu fii dat de tot
din sistem, s\ fii `n acvariu acolo, undeva
pe o crac\, mai jos, dar s\ fii. A[a [i la noi.
Din ’90 `ncoace trecem printr-un fel de
rota]ie a cadrelor. In di fe rent cine a venit
la putere s-au men]inut anumite alian]e.
Unii [i-au transmis in flu en]a oamenilor de
credin]\, rudelor sau, de-a dreptul, copi-
ilor, [i se creeaz\ impresia c\ r\ul cel mare
care s-a f\cut nu poate fi dres dec`t `ntr-o
genera]ie sau dou\, `n cel mai bun caz.
Faptul c\ s-a ajuns la un Parlament de
aproape 600 de oameni este total anor-
mal! Nu se poate accepta a[a ceva, in-
diferent de motiva]ie. Indiferent c\ a fost
un compromis, de interese, de imagine,
dar s`ntem de r`sul lumii. Dac\ nu ar fi
comic ar fi tragic [i dac\ nu ar fi tragic ar
fi comic. De necomentat.

Iar discu]iile care se fac acum ̀ n le g\ -

tur\ cu Constitu]ia, le fac oameni care
habar nu au de cultur\ politic\ [i istoric\.
Eu nu intru `n contradic]ie cu nimeni [i cu
ce se afirm\ dar, este evident c\ aceast\
]ar\ are o tradi]ie bicameral\. Putem face
dou\ camere cu doar 200 de oameni, dar
trebuie s\ fie dou\ camere c\ [i a[a lu-
 crurile s`nt sc\pate de sub control. Noi nu
trebuie s\ aplic\m modele noi; s`nt deja
verificate de istorie [i de alte state. Se dis-
cut\ despre votul popular care, de ce nu
se spune!?, a fost ob]inut atunci, la `ngh-
esuial\, pentru c\ la vot nu s-a spus clar
despre ce este vorba. Trei sferturi dintre
cei care au votat au f\cut-o ̀ n ne cuno[tin]\
de cauz\ [i noi `l consider\m acuma cheia
de bolt\ a construc]iei. C`nd se dena-
tureaz\ at`t de puternic istoria, ce speran]e
s\ avem de la clasa politic\, dac\ din cei
600 de parlamentari, 400 habar nu au de
istorie? Nu trebuie s\ fie istorici, dar s\
aib\ c`t de c`t cuno[tin]e pentru a `n]elege
ce se `nt`mpl\ cu ]ara asta. Majoritatea
s`nt interesa]i doar de afaceri, de pozi]ie
[i de imagine. Unii au schimbat [apte par-
tide numai ca s\ intre `n Parlament. {i
atunci ce discut\m? 

O.V.: Deci un parlamentar are ne -
vo ie de un background istoric pentru a
merita s\ stea `n Casa Poporului?

G.I.: Este obligatoriu! Acum s-a
schim bat tiparul omului politic, mai apro -
piat de populism, de modelul omului adus
de media la putere [i p\strat acolo de
media. Am scris recent o carte despre
modernizarea Rom=niei cu documente de
la Cuza p`n\ la Al Doilea R\zboi Mon-
 dial. A[ da-o oric\rui om politic s\ se uite
prin ea, m\car la sumar, s\ vad\ c\ Ro m= -
nia nu s-a dezvoltat la ̀ nt`mplare. S\ lu\m
ca exemplu doar legile adoptate `n Parla-
ment dup\ dezbateri foarte serioa se. O ex-
punere de motive la o lege avea uneori
zeci de pagini [i era foarte bine ̀ ntemeiat\.
Se studia ce se `nt`mpl\ `n Eu ro pa, cum
legisla]ia noastr\ se adapteaz\ sau nu, cu
ce venim nou, era o dezbatere care dura
zile. Acuma venim cu o expunere de mo-
tive de jum\tate de pagin\ sau deloc. E o
chestiune c\ a[a vrea un deputat sau altul.
Din acest punct de vedere s`ntem foarte
departe de seriozitatea cu care s-a dez-
voltat Rom=nia `n secolul al XIX-lea [i
`n perioada interbelic\. Din p\cate, po liti-
cienii no[tri au zeci de exper]i adu[i pe di-
verse criterii, fie c\ au f\cut frumos `n
campanie, au lipit afi[e, fie c\ s`nt b\ie]i
dr\gu]i sau rude. {i s`nt zeci de consilieri.
Unde s-a mai v\zut a[a ceva `n Rom=nia,
fiecare [ef, indiferent c`t e de mic, trebuie
s\ aib\ nu [tiu c`]i consilieri. M`ine-poi -
m`ine o s\ trebuiasc\ s\ aducem [i `n uni-
versitate c`]iva pentru orice func]ie. E
bine s\ `i ai, dar ei trebuie s\ fac\ parte din
aparatul administrativ existent [i s\ fie
performan]i. Nu mai aduci al]ii, cu zecile,
care s\ `[i dea cu p\rerea `n le g\ tu r\ cu o
chestiune sau alta [i care s\ chel tuiasc\
banii plimb`ndu-se cu avi o nul. S`nt
chestiuni dureroase [i eu, de[i s`nt un om
optimist de felul meu, `n clipa de fa]\ nu
m\ simt optimist. Mai ales c\ s-a schim bat
puterea [i nu s-a `nt`mplat mare lucru, din
contra, am ajuns la un Par la ment de 600
de oameni. E o situa]ie spre penibil. 

M\  mai  `ntreb\  studen]ii  cum
pot  s\  ajung\  `n  diploma]ie
[i  nu  [tiu  ce  s\  le  r\spund

O.V.: C`t de important este pentru
un diplomat s\ cunoasc\ limba ]\rii `n

care este trimis s\ reprezinte interesele
autohtone?

G.I.: Depinde de ]ar\. Marile puteri,
cu tradi]ie diplomatic\, `[i propun ca o
parte dintre diploma]ii lor s\ cunoasc\
limba ]\rii respective. Cunosc faptul c\ ul-
timii trei ambsadori ai Marii Britaniei
care au fost numi]i la Bucure[ti [i-au per-
fec]ionat limba rom=n\ la Ia[i, la EuroEd,
dar au venit cu limba rom=n\ `nv\]at\ din
Marea Britanie. Ei au o [coal\ post-uni-
versitar\ pentru diploma]i unde `i `nva]\
limba ]\rilor `n care urmeaz\ s\ fie nu mi]i.
Dar [i diploma]i din Fran]a au `nv\]at
limba rom=n\ [i fostul ambasador al Aus  -
triei, dar [i cei pe care i-a avut Israelul.

O.V.: A fost mediatizat recent scan-
dalul legat de carnea de cal care e
v`ndut\ ca fiind carne de vit\ `n Marea
Britanie. Atunci, ambasadorul Ro m= -
ni ei la Londra, Ion Jinga, a avut o in-
 terven]ie televizat\ la CNN, `n care nu
prea a vorbit `n limba englez\.

G.I.: ~ntr-o englez\ s\-i spunem mo  d-
est\, da.

O.V.: Totu[i Ion Jinga era deja de
cinci ani `n Londra.

G.I.: Din p\cate, `n diploma]ie, `n
toate ]\rile din lume, s`nt trimi[i [i
diploma]i amatori. A fi amator `nseamn\
c\ nu e[ti profesionist. Dar pe de alt\
parte, a fi amator nu `nseamn\ c\ nu tre-
buie s\ [tii foarte bine limba englez\
atunci c`nd e[ti trimis. Lucrul cel mai grav
care s-a `n t`m plat la noi dup\ ’90 a fost
politizarea excesiv\. 

S-a `ncercat [i prin prevederile pe ca re
le avea legea educa]iei ca universit\]ile s\
fie politizate. {i este trist, pentru c\ se po -
litizeaz\ totul, inclusiv diploma]ia, [i se
`ntoarce Eminescu `n morm`nt. La un
moment dat s-au f\cut liste, prin anii ’90,
cu persoane din Rom=nia care s\ pri -
meas c\ pa[aport diplomatic. Se ajunsese
s\ fie trecu]i primari, oricine, lucru abso-
lut absurd. La cel mai `nalt nivel s-au tri -
mis oameni doar cu sprijin politic [i care
aveau pu]in\ preg\tire.

Iar acesta de care m-a]i `ntrebat este
doar un caz. Eu nu `l cunosc pe Ion Jinga,
nu m\ pot pronun]a personal, dar nu mi se
pare nimic de mirare. S-au schimbat am-
basadori pentru c\ nu au pl\cut unuia sau
altuia din centrele de putere, f\r\ un cri-
teriu profesional [i politic, ci pentru c\ nu
f\cea parte din tab\ra respectiv\. Ca s\ nu
mai spun c\ angajarea la Ministerul de
Externe s-a f\cut uneori pe criterii
politice. Au fost ani c`nd veneau oameni
cu recomand\ri de la partide. M\ mai
`ntreb\ studen]ii cum pot s\ ajung\ `n
diploma]ie [i nu [tiu ce s\ le r\spund. De
prea pu]ine ori s-au dat concursuri co rec te
[i au intrat oamenii pe posturi prin con-
curs foarte serios. 

Evident c\ dac\ politizezi ai s\ ai
[coal\ proast\, ai s\ ai universitate proas -
t\, ai s\ ai cultur\ proast\. Uita]i scanda lul
de la T`rgul de carte de la Paris. Tot
politizarea excesiv\ a dus la astfel de
reac]ii [i p`n\ la urm\ la p\tarea imaginii
noastre `n str\in\tate. De ce? Dac\ `n seco -
lul al XIX-lea [i `n secolul XX erau dis-
pute interne aprige-aprige, c`nd erau
chestiuni de politic\ extern\ se puneau to]i
oamenii politici de acord, s\ aib\ un punct
de vedere comun, mai ales `n ches tiunile
majore. Un P.P. Carp, o personali tate a
partidului conservator, a acceptat s\ fie
ministru plenipoten]iar la Viena sub Gu-
vernul Br\tianu (liberal) fiindc\ era
problema Dun\rii discutat\ acolo [i el
avea rela]ii `n lumea german\. A mers fi-

indc\ era interesul Rom=niei. Alexan dru
Marghiloman, de[i a fost du[man cu
Ionel Br\tianu [i aveau p\reri di fe ri te, ca
s\ nu mai zic c\ `[i pierduse [i so]ia, pe
care i-o luase Br\tianu, a fost sus]inut ca
prim-ministru de Br\tianu pentru c\ era o
solu]ie atunci, ̀ n anii r\zboiului. Iar, în pe-
rioada interbelic\, Nicolae Titulescu a
fost ministru de externe în guvernele mai
multor partide. Dar acuma este mai r\u
dec`t atunci [i mai r\u dec`t `n anii social-
ismului, din aceast\ pers pec tiv\. A fost
cazul clasic cu Kosovo `n care am avut
vreo cinci opinii. Guvernul una, pre[edin-
tele vreo dou\, PN} o alt\ opinie [i
UDMR a zis c\ vor sintetiza. Lua]i presa
din ’99 [i vede]i c\ Rom=nia nu a putut
avea o singur\ pozi]ie, ceea ce nu este
normal. 

Nu  are  cum  s\  existe  o  ar-
monizare  `ntre  Consiliul  de
Administra]ie  [i  Senat  

O.V.: Vorbim de o exacerbare a
spiritului na]ional sau de grosol\nie di -
plomatic\ c`nd `i transmi]i Ger ma ni ei,
din postura de ministru de interne, ca
„a pierdut oportunitatea s\ tac\”, cum
a f\cut-o Radu Stroe?

G.I.: Evident c\ `n diploma]ie limba-
jul este extrem de important. Nu prin ast-
fel de reac]ii c`[tigi, chiar dac\ ai dreptate.
Aici trebuie s\ [tii s\ taci. El a pierdut
[ansa s\ tac\ pentru c\, chiar dac\ avea
dreptate [i era nemul]umit de atitu di nea
Germaniei, Germania este Ger ma nia.
Evident c\ interesul na]ional trebuie pro-
tejat, evident c\ trebuie o pozi]ie demn\.
Din p\cate, la noi s-a trecut dintr-o extrem\
`n alt\. P`n\ s-a schimbat puterea acum un
an de zile, guvernarea PDL a fost mult
prea receptiv\ la toate indica]iile venite de
afar\. Noi am ac]ionat bine `n perioada
pre-ader\rii. A fost Vasile Pu[ca[, atunci
ministru, care, nu `nt`mpl\tor, este profe-
sor de istorie [i [tie istorie contemporan\
foarte bine. S-au f\cut [i atunci gre[eli, ev-
ident, dar din punctul de vedere al
rela]iilor diplomati ce a fost o rela]ie
corect\ [i eficient\ `n care s-au salvat
aparen]ele. Apoi s-au f\ cut prea multe
ced\ri exagerate [i reac]ia dup\ schim-
barea puterii a fost din nou
dispropor]ionat\. De la unele exager\ri s-a
ajuns la altele [i asta nu poate dec`t s\ fac\
r\u Rom=niei. {i atunci, [i acum. Aici nu
e ca ̀ ntr-un aparat mecanic ̀ n care dai mai
mult\ benzin\ [i reglezi tu ra]ia. Este o

chestiune mult mai delicat\, mult mai
complex\ [i care se face cu mult profe-
sionalism. Fiindc\ un alt lucru important
este [i cine declar\. Dac\ o fa ce [eful stat-
ului, care spune c\ el are prerogative `n
politica extern\, dac\ o face primul min-
istru, care zice la fel, dar dac\ mai declar\
[i ministrul de externe [i fie care spune
altceva, nu mai [tii pe cine s\ crezi. Dac\
ei nu se pun de acord, evident c\ cei din
afar\ nu pot dec`t s\ z`mbeasc\ [i s\-[i
vad\ de ale lor.

O.V.: {i nu ar fi tocmai acum cazul
ca la nivel de societate rolul universi -
t\]ii s\ fie mai important? Univer si ta -
tea nu ar trebui s\ fie `ncurajat\ s\
for meze genera]ii care s\ schimbe
situa]ia aceasta?

G.I.: Eu cred c\ universit\]ile au dou\
mari probleme `n acest moment. Prima
este autonomia, de care, `ntr-un fel, nu s-
au atins nici comuni[tii. Ten ta ]i i le de a
politiza universitatea dup\ ’90 au fost
foarte mari fiindc\ foarte mul]i po li ti cieni
au vrut [i `nc\ `[i doresc s\ devin\ [i uni-
versitari. Dac\ nu cu acte `n regul\, prin
concurs, m\car s\ ]in\ ore, s\ fie asocia]i.
Titlul de doctor place, de aceea s-a ajuns
la at`tea doctorate ̀ n lumea po li ti c\. {i prin
aceasta dar [i prin dorin]a de a in fluen]a
deciziile `n universitate s-a ajuns la o
situa]ie `n care se calc\ `n picioare au-
tonomia. Au fost astfel de `ncerc\ri
grosolane [i ̀ nainte de legea Funeriu. Pri -
mele proiecte de lege a educa]iei ̀ n cercau
s\ ̀ ncalce grav autonomia iar cea de acum
a ajuns una „nici cal nici m\ gar”. Cea mai
proast\ lege a `nv\ ]\ m`n tu lui este aceasta,
ultima, care are [i calit\]i, dar `n privin]a
universit\]ilor este proast\ r\u de tot, pen-
tru c\ instituie o putere bi cefal\. Nu are
cum s\ existe armonizare `ntre Consiliul
de Administra]ie [i Se nat. Acum nu [tiu
ce se va `nt`mpla, dac\ se va schimba sau
nu, c\ ar trebui s\ se fac\ alegeri din nou.
S-ar putea `ns\ s\ o t`r`im a[a `nc\ trei ani
p`n\ se `ncheie man datul celor de acum [i
apoi s\ se schimbe. A doua problem\ este
subfinan ]a rea. Pe de o parte, se vorbe[te
de au to nomie, pe de alta ministerul nu `]i
d\ bani. {i at`ta timp c`t universit\]ile au
avut mul]i studen]i, au avut fonduri pro-
prii [i s-au putut mi[ca. Dar apoi c`nd nu
prea mai s`nt studen]i apar aceste prob-
leme. 

{i ne `ntreb\m atunci, poate universi-
tatea s\ devin\ un centru puternic, s\ fie
un model? S\ dea o direc]ie? Poate s\
`ncerce. Ar trebui.
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Universitatea de ast\zi nu mai este doar pentru 
studen]ii care `[i propun s\ termine cum laude. ~n cei

20 de ani petrecu]i `n spatele catedrei Facult\]ii de Istorie,
prof. univ. dr. Gheorghe Iacob a `ndrumat mul]i tineri
buni, `ns\ `n ultimele genera]ii a observat c\ lipse[te o
p\tur\ de mijloc care s\-i uneasc\ pe pasiona]i de cei
care „plutesc” prin universitate. Iar rezultatele modeste ale
acestora s`nt resim]ite de o societate care pare s\ se
`ntoarc\ `n timp. ~n Ia[i, universitatea a redevenit pecetea
fostei capitale a României mari, `ns\ nu mai are aceea[i
str\lucire pe care o avea `n trecut. Prins\ `ntre politizarea
majorit\]ii institu]iilor de stat, fiindu-i atentat\ autonomia,
aceasta a `mprumutat din lipsa de v`n\ a societ\]ii care o
`nconjoar\. „Dup\ ’90, am sentimentul c\ [i la Ia[i a
r\mas o tradi]ie, `nc\ de la Junimea `ncoace, mai mult
spre medita]ie dec`t spre chestiuni practice”. Iar dac\ poli-
tizarea `[i trage r\d\cinile din r\ul „cel mare din clasa
politic\ româneasc\”, care „nu poate fi dres dec`t `ntr-o
genera]ie sau dou\”, nici de la ad\postul optimismului
declarat, prof. univ. dr. Gheorghe Iacob nu reu[e[te s\
`ntrevad\ o salvare pentru alma mater. „{i este trist, pen-
tru c\ se `ntoarce Eminescu `n morm`nt”.

„De prea pu]ine ori s-au dat concursuri co rec te [i au intrat oamenii pe
posturi prin concurs foarte serios”

� interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector pentru programe de licen]\ [i activit\]i de formare a personalului didactic din înv\]\m`ntul preuniversitar

Le-a[ da politicienilor o carte despre modernizarea Rom=niei s\ se uite m\car la sumar,
s\ vad\ c\ ]ara nu s-a dezvoltat la `nt`mplare



Am  modernizat  at`t  de  tare
manualele  de  istorie  `nc`t  nu
mai  `n]elegi  nimic  din  ele

OPINIA VECHE: Exist\ `n mediul
academic convingerea c\ istoricul ar fi
un mediator al evenimentelor istorice.
Dar dac\ fiecare vine cu propriul s\u
filtru, consult`nd adesea chiar acelea[i
izvoare, ̀ n ce m\sur\ se poate vorbi de-
spre istorie ca despre o [tiin]\ exact\?

GHEORGHE IACOB: Nu a spus
ni meni c\ este o [tiin]\ exact\. Exist\ chiar
destui autori care spun c\ istoria nu este o
[tiin]\. Pe de alt\ parte, este firesc ca cel
pu]in fiecare genera]ie de istorici s\ aib\
un anumit punct de vedere privind un
eveniment, o epoc\, o personalitate. Este
firesc [i ca `n cadrul acelea[i gene ra]ii s\
existe p\reri diferite. Mie mi se pa re chiar
benefic pentru studen]i ca la curs s\ aib\
un punct de vedere, iar la seminar s\ dis-
cute acela[i subiect dintr-o alt\ perspec-

tiv\, uneori chiar `n contra dic ]ie cu cea a
profesorului care face cursul. Studentul `n
felul acesta este obligat s\ g`ndeasc\. Asta
nu `nseamn\ c\ `n istorie nu s`nt lucruri
care nu au un anumit grad de obiectivi-
tate. 

Diversitatea mi se pare o chestiune fi -
reasc\ [i cred c\ ̀ n acest lucru se re g\ se[te
[i pl\cerea celui care studiaz\ istoria la
facultate, dar [i a celui care o `nva]\ ca
amator. Am mai spus-o, istoricul este un
„mic Dumnezeu”. Istoricul are parc\ o
putere suplimentar\ ̀ n a interpreta ceea ce
s-a `nt`mplat. Iar, p`n\ la urm\, asta `]i d\
o r\spundere foarte mare, dar [i o sa tis-
fac]ie imens\: faptul c\ tu po]i interpre ta
ni[te evenimente, o epoc\, o perso nalitate.
Este una dintre profesiile frumoa se [i
chiar dac\ nu e[ti istoric profesionist po]i
face din istorie o pasiune, in diferent de
meseria pe care o ai.

O.V.: Deci putem spune c\ istoria
este, la un anumit nivel, o sum\ a unor
pasiuni?

G.I.: Nu una din punct de vedere
matematic, evident. ~n acela[i timp, nu
este neap\rat o sintez\. Aceast\ lupt\ a
punctelor de vedere este foarte impor-
tant\, dar depinde de cum aduci argu-
mentele. P`n\ la um\, fiecare genera]ie
vine cu o istorie a ]\rii, a unei epoci. Spre
exemplu, „Tratatul de istorie a ro m= ni lor”
reprezint\ punctul de vedere al unei ge n-
era]ii. Un tratat de aceast\ natur\ se scrie
o dat\ la 50 de ani sau niciodat\.

O.V.: ~n liceu [i `n clasele primare
exist\ un obicei de a se preda istoria cu
un puternic spirit na]ionalist, care poa -
te deforma anumite evenimente. Cum
s-ar putea justifica acest lucru?

G.I.: Nu exist\ o justificare, ci doar
explica]ii. Este foarte greu s\ faci un ma -
nual de istorie. Probabil c\ unui profe-
sionist `i este mai u[or s\ scrie un capitol
de istorie, o carte, un articol, dec`t s\ scrie
un manual. A face un manual bun pre-
supune s\ te cobori la acel nivel, s\ g\se[ti
esen]a istoriei [i s\ o transmi]i `ntr-o anu-
mit\ form\, chiar metaforic\. La noi, dup\
’90, s-au f\cut manuale mo deste sau doar
satisf\c\toare, pe care nici nu [tiu cum s\
le calific. Este o problem\ de profesion-
alism. Aici, din p\cate, par tea comercial\
a devenit important\ de oa rece concursul
s-a dat `ntre edituri [i nu `ntre autori. Iar
acestea au c\utat di ver se grupuri de au-
tori, `n special oameni apropia]i de acele
edituri, dar [i apropia]i de comisia din
minister. ~ns\, `n acest caz, manualele au
fost f\cute uneori `n grab\, dup\ un anu-
mit [ablon, dup\ un cuprins impus, de
echipe cu oameni mai valoro[i sau mai
pu]in [i, evident, c\ nu au ie[it ni[te man-
uale bune. Acesta este adev\rul: `n clipa
de fa]\ nu prea avem manuale bune. Ex-
plica]ii se pot da, dar nu se justific\ o
slab\ calitate a acestor manuale din liceu.
{i atunci, p`n\ la urm\, devine sarcina pro-
fesorului s\ fie motivat [i interesat s\ ]in\
ore de istorie foarte bune. Eu am f\cut ore
excep]ionale cu profesoara Ludmila
Carasevici, care nu a terminat niciodat\
manualul [i nici m\ car nu `l urma exact
cum era. Asta se `nt`mpla `n anii ’70. Dar
a f\cut o treab\ foarte serioas\ pentru c\
punea foarte mult suflet; [tia istorie [i [tia
s\ explice. Nu o f\cea `ntr-un mod patrio-
tard sau na ]ionalist, ci din contra, la un
mod neutru. Pentru c\ e o problem\. Dac\
un manual de fizic\ nu e bun, profesorul
poate, prin tr-un laborator bine dotat, s\
atrag\ co pilul s\ ̀ n]eleag\ fizica. Dar, dac\
manua lul de istorie nu e bun, este o prob-
lem\, pentru c\ nu numai c\ nu `l aju]i pe
elev ci, mai mult, `l `ncurci sau `i de-
formezi con[tiin]a. Am modernizat at`t de
tare ma nualele `nc`t nu mai `n]elegi nimic
din ele.

O.V.: {i cum vede]i ast\zi genera ]i -
i le de studen]i de la istorie? S`nt pa sio -
na]i sau deforma]i?

G.I.: Este clar c\ la Istorie s`nt dou\
categorii mari de studen]i. Una de studen]i
pasiona]i, care [tiu ceva istorie deja c`nd
vin `n facultate [i s`nt interesa]i, dar [i stu-
den]i slabi, care vin s\ fac\ o facultate.
Ace[tia mare lucru nu fac, plutesc pur [i
simplu, termin\ cu ni[te medii modeste,
mul]i nu profeseaz\ sau vor ajunge profe-
sori care vor trebui s\ fac\ eforturi dup\
aceea. Vor fi ni[te profesori mode[ti, tre-
buie s\ o spun. Dar s`nt [i studen]i foarte
buni. Asta a fost dintotdeauna, `ns\ c`nd
erau locuri mai pu]ine [i ve neau mai mul]i
pasiona]i erau o medie superioar\. Acum,
din p\cate, s`nt dou\ categorii oarecum
distincte [i nu avem o p\tur\ de mijloc.

Dar depinde [i de gene ra]ii.
O.V.: Se spune despre ultimele do u\

genera]ii c\, dat fiind filtrul mai dur al
examenului de bacalaureat, s`nt mai
bine preg\tite.

G.I.: Se poate observa clar c\ la ni ve -
lul `ntregii universit\]i a sc\zut promo -
vabilitatea. Preg\tirea lor se vede; chiar
dac\ iau bacalaureatul, aceasta nu este su-
 ficient de serioas\ [i atunci avem o sc\ -
dere de promovabilitate. ~n special la
studen]ii de la ̀ nv\]\m`ntul la distan]\ sau
de la f\r\ frecven]\, dar [i `n cazul celor
`nscri[i la celelalte forme. Asta `nseamn\
practic o sc\dere a calit\]ii pe care o ob-
 serv la noi la licen]\. 

O.V.: Mai are ast\zi terminarea fa -
cult\]ii cu zece pe linie aceea[i valoare
pe care o avea atunci c`nd a]i absolvit
dumnevoastr\?

G.I.: (r`de) Nici nu [tiu dac\ mai ter-
min\ mul]i ast\zi cu media general\ zece.
Eu nu am dat exemplul acesta niciodat\.
Nici m\car copiilor mei nu le-am reco-
mandat s\ se zbat\ s\ termine cu zece.
Pare absurd. Dar atunci avea mare va loare
pentru c\ existau doar 30 de absolven]i la
Ia[i, 40 – 50 la Bucure[ti [i vreo 30 la
Cluj. Deci, terminam `n total vreo 100 [i
ceva de absolven]i. ~ns\, am prins o pe-
rioad\ cu posturi blocate `n `nv\]\ m`nt [i
cercetare, deci cu posturi doar la ]ar\.
Problema era c`te dealuri treci p`n\ la
post, cam asta circula anecdotic `ntre stu-
den]i. {i dac\ nu terminai `ntre primii pe
]ar\ nu prindeai un post bun. Eu, dac\ am
terminat primul, am luat post `n Bu-
cure[ti, al doilea om pe ]ar\, [efa de
promo]ie de la Bucure[ti, a luat un post
la o [coal\ din capital\ pentru c\ nu a
putut s\ vin\ la Ia[i, unde era a doua
reparti]ie, iar al treilea om, Vasile Pu[ca[,
[eful de promo]ie de la Cluj, a luat post
la ]ar\. {tiam chiar dinainte de a intra la
facultate c\ trebuia s\ termin printre pri -
mii. Colegii fratelui meu de facultate, ca re
era deja `n Ia[i la filosofie, `mi spuneau:
„nu veni la istorie c\ ai s\ ajungi s\ faci
cizme à la {tefan cel Mare” [i c\ am s\
ajung me[te[ugar cu Facultatea de Isto -
rie. Dar am fost extrem de bine preg\tit [i
de ambi]ios. 

Dup\  anii  ’90  universitatea
a  redevenit  pecetea  Ia[ului

O.V.: A]i declarat la un moment dat
c\ `n jurul unor universit\]i s-au for-
mat ora[e sau chiar ]\ri. ~ns\, Ia[ul
pare c\ se ofile[te vara. Se resimte rup-
tura aceasta `ntre universitate [i socie -
tate sau industrie `n Ia[i? Fiindc\ foar te
pu]ini studen]i `[i continu\ via]a aici
dup\ terminarea studiilor.

G.I.: Universitatea a fost tot timpul
un centru extrem de important al Ia[ului.
Este prima institu]ie modern\ creat\ dup\
apari]ia statului Rom=nia. Cuza [i Ko -
g\l niceanu au `n]eles c\ trebuie creat\ o
universitate `n jurul c\reia s\ se conso li -
de ze statul rom=n. ~ns\, universitatea a
avut un rol diferit `n epoci diverse. Unul
destul de important p`n\ la Primul R\z -
boi Mondial [i `n perioada interbelic\,
pentru c\ Ia[ul nu a fost niciodat\ un cen-
tru economic foarte puternic. A fost un
centru comercial. La un moment dat, din
punct de vedere economic, ne dep\ [eau
Gala]iul sau Br\ila, porturile dun\ rene
care aveau activitate economic\ in tens\.
Iar `n Ia[i, fiind un centru cultural `n
primul r`nd, dar [i intelectual, universi-

tatea a avut un rol esen]ial p`n\ la Al
Doilea R\zboi Mondial. Noua politic\ a
partidului comunist ̀ n anii socialismului a
ridicat Ia[ul [i din punct de vedere eco-
nomic, iar `n acea perioad\ universitatea
nu a mai fost centrul aten]iei ora[ului.
~ns\, dup\ ’90 industria aproape a disp\ rut
[i, dac\ ne uit\m bine, vedem c\ ne-am
cam `ntors `n timp. Universitatea a re ve -
nit, din nou, dar c`nd spun asta m\ refer la
tot centrul universitar, la toate institu]iile,
pecetea Ia[ului. Pentru c\ acum nu prea
mai avem industrie. 

Iar diferen]a este uria[\ `ntre ce se
`nt`mpl\ `n Bucure[ti [i `n ora[ele din
provincie. Dac\ v\ uita]i pe fluxul de in-
vesti]ii str\ine, o propor]ie cov`r[itoare
este `n capital\. Urmeaz\ Timi[oara, Clu-
jul [i abia mai t`rziu Ia[ul. Cauzele s`nt
multe, de la pozi]ia geografic\, infra-
structura, la faptul c\ nu avem autostrad\
[i nici suficiente curse aeriene. For]\ de
munc\ calificat\ avem, dar este mai sim-
plu s\ investe[ti `n jurul Bucure[tiului sau
`n Transilvania [i, atunci, este evident c\
s`nt tineri care prefer\ s\ fac\ studiile
acolo. Depinde p`n\ la urm\ ce urm\re[ti.
Eu am lucrat [ase ani `n Bucure[ti; uneori
regret [i acum c\ nu am r\mas acolo.
Probabil c\ aveam alt\ carier\ fiindc\ `n
capital\ s`nt alte posibilit\]i. 

O.V.: Exodul acesta al tinerilor care
pleac\ din Ia[i nu e doar spre capital\...

G.I.: Bine`n]eles! Discutam acest
lucru [i cu cei de la matematic\. Ei au
at`]ia doctoranzi care fac studii [i perfor-
man]\ `n str\in\tate `nc`t nici dac\ s-ar
`ntoarce to]i s\ munceasc\ nu ar avea loc.
Asta e valabil la [tiin]e `n general. La is-
 torie este mult mai greu, fiindc\ istoria
rom=neasc\ nu se face deocamdat\ la
New York [i nici la Paris. ~ns\ este firesc
s\ ne apropiem de mentalitatea din SUA
sau din vestul Europei, unde schimbi pa -
tru-cinci posturi `n c`]iva ani. La noi `nc\
exist\ mentalitea c\ „poate `mi g\sesc un
post c\ldu] [i ies la pensie” care este mo[ -
tenirea genera]iei mele. Problema cu ple-
carea de la Ia[i nu este nou\. Exodul a
`nceput dup\ unirea de la 1859, de c`nd s-a
mutat capitala. ~ntr-un text fantastic, is to -
ricul Nicolai Andriescu-Bogdan scrie cum
imediat dup\ unire unii plecau [i cu hara-
bale, cu tot felul de c\ru]e, fiindc\ to]i care
aveau afaceri [i bani au sim]it c\ `n Bu-
cure[ti se putea tr\i mai bine.

Dac\  lu\m  o  hart\  a  culturii
vom  vedea  c\,  prin
Moldova,  România  se  `nclin\
`ntr-o  parte

O.V.: De ce nu a mai avut Ia[ul un
mare om politic de la Kog\lniceanu [i
Cuza `ncoace?

G.I.: Da, e o `ntrebare grea. A face
clasamente este foarte tentant, dar [i ris -
cant. ~n secolul al XIX-lea, este greu s\
spui care a fost mai mare, Cuza, Carol,
Br\tianu sau Kog\lniceanu. To]i s`nt
per sonalit\]i care, cum spunea Iorga, nu
`ncap dou\ `ntr-un veac. Evident c\, pen-
tru perioada interbelic\, Ionel Br\tianu
este o mare personalitate, avem [i un Iuliu
Maniu care a r\mas `n con[tiin]\. Ca s\
r\spund la `ntrebare, poate pentru c\, [i `n
perioada interbelic\, a fost un curent ca,
`n general, oamenii de cultur\ de la Ia[i [i
politicienii s\ plece la Bu cu re[ti. La fel
au f\cut [i foarte mul]i profesori universi-
tari, fiindc\ era tenta]ia ca pitalei; de la

resursele financiare mai mari, la posi-
bilit\]ile de afirmare. Dac\ lu\m o hart\ a
culturii, vom vedea c\, prin Mol dova,
Rom=nia se `nclin\ `ntr-o parte. S\ nu
uit\m de Eminescu, Crean g\, Enescu [i
mul]i al]ii. Iar politic, a fost Maiorescu
iar mai apoi Iorga, care au fost [i prim-
mini[tri.

O.V.: Dar Iorga nu e ]inut minte
pentru cariera sa politic\.

G.I.: Este adev\rat c\ el nu a excelat
`n via]a politic\ [i nu prea i se scot `n ev-
iden]\ rezultatele. Dar, mai ai un Sa do -
vea nu `n perioada interbelic\ [i mai s`nt
c`teva alte personalit\]i. A fost o discu]ie
la noi `n universitate dac\ `i facem lui
George C\linescu un bust la Ia[i. El a
fost profesor aici [i cartea lui, „Istoria lite -
raturii rom=ne”, a fost scris\ la Ia[i. ~ns\,
el este cunoscut mai mult ca profesor la
Bucure[ti. Chiar Gheorghe Br\tianu a
fost om politic aici, a fost profesor la
„Cuza”, noi i-am f\cut [i bust, dar [i el [i-a
terminat cariera la Bucure[ti.

Dar, dac\ ne uit\m acum, uita]i c`]i
mini[tri a dat Ardealul numai la `n v\ ]\ -
m`nt. Ministerul `nv\]\m`ntului a fost
condus `n bun\ m\sur\ de clujeni. Dar [i
`n alte domenii, Clujul s-a afirmat politic
iar Ia[ul... n-a avut deloc reprezentan]i.
P`n\ la urm\, doar Mihai R\zvan Un gu -
reanu a ajuns prim-ministru plecat de la
Ia[i. Mai avem acum ni[te mini[tri, dar nu
comentez. Dup\ ’90, am sentimentul c\ [i
la Ia[i a r\mas aceast\ tradi]ie `nc\ de la
Junimea `ncoace, mai mult spre
medita]ie dec`t spre chestiuni practice,
pragmatice. Este evident c\ de multe ori
`n via]a politic\ nu au ajuns cei care aveau
pozi]ii de calitate `n via]a social\, ci aceia
care au dorit s\ fac\ politic\. Spunea
cineva, cam r\ut\cios, c\ `n politc\ ajung
foarte mul]i oameni care nu se realizeaz\
`n profesia lor. Este evident c\ [i aceasta
ar fi o explica]ie.

~~nn  eelliittaa  ppoolliittiicc\\  ddiinn  aanniiii  ’’9900
aauu  iinnttrraatt  ddee  llaa  aaccaaddeemmiicciieennii
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O.V.: De c`te [ocuri mai are nevoie
clasa politic\ din Rom=nia pentru a-[i
reveni, pentru a resim]i o nevoie de
schimbare?

G.I.:Aici este p\catul orginar. De pin -
de cum s-a creat aceast\ elit\ politic\ `n
’90. ~n aceasta au intrat de la academicieni
la pu[c\ria[i. Pur [i simplu a preluat o put-
ere, a controlat-o, o controleaz\ [i respect\
formula care exista ̀ n anii co munismului:
important este s\ te men]ii `n acvariu.
Chiar dac\ erai dat afar\ dintr-o func]ie
politic\, important era s\ nu fii dat de tot
din sistem, s\ fii `n acvariu acolo, undeva
pe o crac\, mai jos, dar s\ fii. A[a [i la noi.
Din ’90 `ncoace trecem printr-un fel de
rota]ie a cadrelor. In di fe rent cine a venit
la putere s-au men]inut anumite alian]e.
Unii [i-au transmis in flu en]a oamenilor de
credin]\, rudelor sau, de-a dreptul, copi-
ilor, [i se creeaz\ impresia c\ r\ul cel mare
care s-a f\cut nu poate fi dres dec`t `ntr-o
genera]ie sau dou\, `n cel mai bun caz.
Faptul c\ s-a ajuns la un Parlament de
aproape 600 de oameni este total anor-
mal! Nu se poate accepta a[a ceva, in-
diferent de motiva]ie. Indiferent c\ a fost
un compromis, de interese, de imagine,
dar s`ntem de r`sul lumii. Dac\ nu ar fi
comic ar fi tragic [i dac\ nu ar fi tragic ar
fi comic. De necomentat.

Iar discu]iile care se fac acum ̀ n le g\ -

tur\ cu Constitu]ia, le fac oameni care
habar nu au de cultur\ politic\ [i istoric\.
Eu nu intru `n contradic]ie cu nimeni [i cu
ce se afirm\ dar, este evident c\ aceast\
]ar\ are o tradi]ie bicameral\. Putem face
dou\ camere cu doar 200 de oameni, dar
trebuie s\ fie dou\ camere c\ [i a[a lu-
 crurile s`nt sc\pate de sub control. Noi nu
trebuie s\ aplic\m modele noi; s`nt deja
verificate de istorie [i de alte state. Se dis-
cut\ despre votul popular care, de ce nu
se spune!?, a fost ob]inut atunci, la `ngh-
esuial\, pentru c\ la vot nu s-a spus clar
despre ce este vorba. Trei sferturi dintre
cei care au votat au f\cut-o `n ne cuno[tin]\
de cauz\ [i noi `l consider\m acuma cheia
de bolt\ a construc]iei. C`nd se dena-
tureaz\ at`t de puternic istoria, ce speran]e
s\ avem de la clasa politic\, dac\ din cei
600 de parlamentari, 400 habar nu au de
istorie? Nu trebuie s\ fie istorici, dar s\
aib\ c`t de c`t cuno[tin]e pentru a `n]elege
ce se `nt`mpl\ cu ]ara asta. Majoritatea
s`nt interesa]i doar de afaceri, de pozi]ie
[i de imagine. Unii au schimbat [apte par-
tide numai ca s\ intre `n Parlament. {i
atunci ce discut\m? 

O.V.: Deci un parlamentar are ne -
vo ie de un background istoric pentru a
merita s\ stea `n Casa Poporului?

G.I.: Este obligatoriu! Acum s-a
schim bat tiparul omului politic, mai apro -
piat de populism, de modelul omului adus
de media la putere [i p\strat acolo de
media. Am scris recent o carte despre
modernizarea Rom=niei cu documente de
la Cuza p`n\ la Al Doilea R\zboi Mon-
 dial. A[ da-o oric\rui om politic s\ se uite
prin ea, m\car la sumar, s\ vad\ c\ Ro m= -
nia nu s-a dezvoltat la ̀ nt`mplare. S\ lu\m
ca exemplu doar legile adoptate `n Parla-
ment dup\ dezbateri foarte serioa se. O ex-
punere de motive la o lege avea uneori
zeci de pagini [i era foarte bine `ntemeiat\.
Se studia ce se `nt`mpl\ `n Eu ro pa, cum
legisla]ia noastr\ se adapteaz\ sau nu, cu
ce venim nou, era o dezbatere care dura
zile. Acuma venim cu o expunere de mo-
tive de jum\tate de pagin\ sau deloc. E o
chestiune c\ a[a vrea un deputat sau altul.
Din acest punct de vedere s`ntem foarte
departe de seriozitatea cu care s-a dez-
voltat Rom=nia `n secolul al XIX-lea [i
`n perioada interbelic\. Din p\cate, po liti-
cienii no[tri au zeci de exper]i adu[i pe di-
verse criterii, fie c\ au f\cut frumos `n
campanie, au lipit afi[e, fie c\ s`nt b\ie]i
dr\gu]i sau rude. {i s`nt zeci de consilieri.
Unde s-a mai v\zut a[a ceva `n Rom=nia,
fiecare [ef, indiferent c`t e de mic, trebuie
s\ aib\ nu [tiu c`]i consilieri. M`ine-poi -
m`ine o s\ trebuiasc\ s\ aducem [i `n uni-
versitate c`]iva pentru orice func]ie. E
bine s\ `i ai, dar ei trebuie s\ fac\ parte din
aparatul administrativ existent [i s\ fie
performan]i. Nu mai aduci al]ii, cu zecile,
care s\ `[i dea cu p\rerea `n le g\ tu r\ cu o
chestiune sau alta [i care s\ chel tuiasc\
banii plimb`ndu-se cu avi o nul. S`nt
chestiuni dureroase [i eu, de[i s`nt un om
optimist de felul meu, `n clipa de fa]\ nu
m\ simt optimist. Mai ales c\ s-a schim bat
puterea [i nu s-a `nt`mplat mare lucru, din
contra, am ajuns la un Par la ment de 600
de oameni. E o situa]ie spre penibil. 

MM\\  mmaaii  `̀nnttrreebb\\  ssttuuddeenn]]iiii  ccuumm
ppoott  ss\\  aajjuunngg\\  `̀nn  ddiipplloommaa]]iiee
[[ii  nnuu  [[ttiiuu  ccee  ss\\  llee  rr\\ssppuunndd

O.V.: C`t de important este pentru
un diplomat s\ cunoasc\ limba ]\rii `n

care este trimis s\ reprezinte interesele
autohtone?

G.I.: Depinde de ]ar\. Marile puteri,
cu tradi]ie diplomatic\, `[i propun ca o
parte dintre diploma]ii lor s\ cunoasc\
limba ]\rii respective. Cunosc faptul c\ ul-
timii trei ambsadori ai Marii Britaniei
care au fost numi]i la Bucure[ti [i-au per-
fec]ionat limba rom=n\ la Ia[i, la EuroEd,
dar au venit cu limba rom=n\ `nv\]at\ din
Marea Britanie. Ei au o [coal\ post-uni-
versitar\ pentru diploma]i unde `i `nva]\
limba ]\rilor `n care urmeaz\ s\ fie nu mi]i.
Dar [i diploma]i din Fran]a au `nv\]at
limba rom=n\ [i fostul ambasador al Aus  -
triei, dar [i cei pe care i-a avut Israelul.

O.V.: A fost mediatizat recent scan-
dalul legat de carnea de cal care e
v`ndut\ ca fiind carne de vit\ `n Marea
Britanie. Atunci, ambasadorul Ro m= -
ni ei la Londra, Ion Jinga, a avut o in-
 terven]ie televizat\ la CNN, `n care nu
prea a vorbit `n limba englez\.

G.I.: ~ntr-o englez\ s\-i spunem mo  d-
est\, da.

O.V.: Totu[i Ion Jinga era deja de
cinci ani `n Londra.

G.I.: Din p\cate, `n diploma]ie, `n
toate ]\rile din lume, s`nt trimi[i [i
diploma]i amatori. A fi amator `nseamn\
c\ nu e[ti profesionist. Dar pe de alt\
parte, a fi amator nu `nseamn\ c\ nu tre-
buie s\ [tii foarte bine limba englez\
atunci c`nd e[ti trimis. Lucrul cel mai grav
care s-a `n t`m plat la noi dup\ ’90 a fost
politizarea excesiv\. 

S-a `ncercat [i prin prevederile pe ca re
le avea legea educa]iei ca universit\]ile s\
fie politizate. {i este trist, pentru c\ se po -
litizeaz\ totul, inclusiv diploma]ia, [i se
`ntoarce Eminescu `n morm`nt. La un
moment dat s-au f\cut liste, prin anii ’90,
cu persoane din Rom=nia care s\ pri -
meas c\ pa[aport diplomatic. Se ajunsese
s\ fie trecu]i primari, oricine, lucru abso-
lut absurd. La cel mai `nalt nivel s-au tri -
mis oameni doar cu sprijin politic [i care
aveau pu]in\ preg\tire.

Iar acesta de care m-a]i `ntrebat este
doar un caz. Eu nu `l cunosc pe Ion Jinga,
nu m\ pot pronun]a personal, dar nu mi se
pare nimic de mirare. S-au schimbat am-
basadori pentru c\ nu au pl\cut unuia sau
altuia din centrele de putere, f\r\ un cri-
teriu profesional [i politic, ci pentru c\ nu
f\cea parte din tab\ra respectiv\. Ca s\ nu
mai spun c\ angajarea la Ministerul de
Externe s-a f\cut uneori pe criterii
politice. Au fost ani c`nd veneau oameni
cu recomand\ri de la partide. M\ mai
`ntreb\ studen]ii cum pot s\ ajung\ `n
diploma]ie [i nu [tiu ce s\ le r\spund. De
prea pu]ine ori s-au dat concursuri co rec te
[i au intrat oamenii pe posturi prin con-
curs foarte serios. 

Evident c\ dac\ politizezi ai s\ ai
[coal\ proast\, ai s\ ai universitate proas -
t\, ai s\ ai cultur\ proast\. Uita]i scanda lul
de la T`rgul de carte de la Paris. Tot
politizarea excesiv\ a dus la astfel de
reac]ii [i p`n\ la urm\ la p\tarea imaginii
noastre `n str\in\tate. De ce? Dac\ `n seco -
lul al XIX-lea [i `n secolul XX erau dis-
pute interne aprige-aprige, c`nd erau
chestiuni de politic\ extern\ se puneau to]i
oamenii politici de acord, s\ aib\ un punct
de vedere comun, mai ales `n ches tiunile
majore. Un P.P. Carp, o personali tate a
partidului conservator, a acceptat s\ fie
ministru plenipoten]iar la Viena sub Gu-
vernul Br\tianu (liberal) fiindc\ era
problema Dun\rii discutat\ acolo [i el
avea rela]ii `n lumea german\. A mers fi-

indc\ era interesul Rom=niei. Alexan dru
Marghiloman, de[i a fost du[man cu
Ionel Br\tianu [i aveau p\reri di fe ri te, ca
s\ nu mai zic c\ `[i pierduse [i so]ia, pe
care i-o luase Br\tianu, a fost sus]inut ca
prim-ministru de Br\tianu pentru c\ era o
solu]ie atunci, ̀ n anii r\zboiului. Iar, în pe-
rioada interbelic\, Nicolae Titulescu a
fost ministru de externe în guvernele mai
multor partide. Dar acuma este mai r\u
dec`t atunci [i mai r\u dec`t `n anii social-
ismului, din aceast\ pers pec tiv\. A fost
cazul clasic cu Kosovo `n care am avut
vreo cinci opinii. Guvernul una, pre[edin-
tele vreo dou\, PN} o alt\ opinie [i
UDMR a zis c\ vor sintetiza. Lua]i presa
din ’99 [i vede]i c\ Rom=nia nu a putut
avea o singur\ pozi]ie, ceea ce nu este
normal. 

NNuu  aarree  ccuumm  ss\\  eexxiissttee  oo  aarr--
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O.V.: Vorbim de o exacerbare a
spiritului na]ional sau de grosol\nie di -
plomatic\ c`nd `i transmi]i Ger ma ni ei,
din postura de ministru de interne, ca
„a pierdut oportunitatea s\ tac\”, cum
a f\cut-o Radu Stroe?

G.I.: Evident c\ `n diploma]ie limba-
jul este extrem de important. Nu prin ast-
fel de reac]ii c`[tigi, chiar dac\ ai dreptate.
Aici trebuie s\ [tii s\ taci. El a pierdut
[ansa s\ tac\ pentru c\, chiar dac\ avea
dreptate [i era nemul]umit de atitu di nea
Germaniei, Germania este Ger ma nia.
Evident c\ interesul na]ional trebuie pro-
tejat, evident c\ trebuie o pozi]ie demn\.
Din p\cate, la noi s-a trecut dintr-o extrem\
`n alt\. P`n\ s-a schimbat puterea acum un
an de zile, guvernarea PDL a fost mult
prea receptiv\ la toate indica]iile venite de
afar\. Noi am ac]ionat bine `n perioada
pre-ader\rii. A fost Vasile Pu[ca[, atunci
ministru, care, nu `nt`mpl\tor, este profe-
sor de istorie [i [tie istorie contemporan\
foarte bine. S-au f\cut [i atunci gre[eli, ev-
ident, dar din punctul de vedere al
rela]iilor diplomati ce a fost o rela]ie
corect\ [i eficient\ `n care s-au salvat
aparen]ele. Apoi s-au f\ cut prea multe
ced\ri exagerate [i reac]ia dup\ schim-
barea puterii a fost din nou
dispropor]ionat\. De la unele exager\ri s-a
ajuns la altele [i asta nu poate dec`t s\ fac\
r\u Rom=niei. {i atunci, [i acum. Aici nu
e ca `ntr-un aparat mecanic `n care dai mai
mult\ benzin\ [i reglezi tu ra]ia. Este o

chestiune mult mai delicat\, mult mai
complex\ [i care se face cu mult profe-
sionalism. Fiindc\ un alt lucru important
este [i cine declar\. Dac\ o fa ce [eful stat-
ului, care spune c\ el are prerogative `n
politica extern\, dac\ o face primul min-
istru, care zice la fel, dar dac\ mai declar\
[i ministrul de externe [i fie care spune
altceva, nu mai [tii pe cine s\ crezi. Dac\
ei nu se pun de acord, evident c\ cei din
afar\ nu pot dec`t s\ z`mbeasc\ [i s\-[i
vad\ de ale lor.

O.V.: {i nu ar fi tocmai acum cazul
ca la nivel de societate rolul universi -
t\]ii s\ fie mai important? Univer si ta -
tea nu ar trebui s\ fie `ncurajat\ s\
for meze genera]ii care s\ schimbe
situa]ia aceasta?

G.I.: Eu cred c\ universit\]ile au dou\
mari probleme `n acest moment. Prima
este autonomia, de care, `ntr-un fel, nu s-
au atins nici comuni[tii. Ten ta ]i i le de a
politiza universitatea dup\ ’90 au fost
foarte mari fiindc\ foarte mul]i po li ti cieni
au vrut [i `nc\ `[i doresc s\ devin\ [i uni-
versitari. Dac\ nu cu acte `n regul\, prin
concurs, m\car s\ ]in\ ore, s\ fie asocia]i.
Titlul de doctor place, de aceea s-a ajuns
la at`tea doctorate ̀ n lumea po li ti c\. {i prin
aceasta dar [i prin dorin]a de a in fluen]a
deciziile `n universitate s-a ajuns la o
situa]ie `n care se calc\ `n picioare au-
tonomia. Au fost astfel de `ncerc\ri
grosolane [i ̀ nainte de legea Funeriu. Pri -
mele proiecte de lege a educa]iei ̀ n cercau
s\ ̀ ncalce grav autonomia iar cea de acum
a ajuns una „nici cal nici m\ gar”. Cea mai
proast\ lege a `nv\ ]\ m`n tu lui este aceasta,
ultima, care are [i calit\]i, dar `n privin]a
universit\]ilor este proast\ r\u de tot, pen-
tru c\ instituie o putere bi cefal\. Nu are
cum s\ existe armonizare `ntre Consiliul
de Administra]ie [i Se nat. Acum nu [tiu
ce se va `nt`mpla, dac\ se va schimba sau
nu, c\ ar trebui s\ se fac\ alegeri din nou.
S-ar putea `ns\ s\ o t`r`im a[a `nc\ trei ani
p`n\ se `ncheie man datul celor de acum [i
apoi s\ se schimbe. A doua problem\ este
subfinan ]a rea. Pe de o parte, se vorbe[te
de au to nomie, pe de alta ministerul nu `]i
d\ bani. {i at`ta timp c`t universit\]ile au
avut mul]i studen]i, au avut fonduri pro-
prii [i s-au putut mi[ca. Dar apoi c`nd nu
prea mai s`nt studen]i apar aceste prob-
leme. 

{i ne `ntreb\m atunci, poate universi-
tatea s\ devin\ un centru puternic, s\ fie
un model? S\ dea o direc]ie? Poate s\
`ncerce. Ar trebui.
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� interviu cu prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, Prorector pentru programe de licen]\ [i activit\]i de formare a personalului didactic din înv\]\m`ntul preuniversitar

„Din cei 600 de parlamentari, 400 habar nu au de istorie”

Le-a[ da politicienilor o carte despre modernizarea Rom=niei s\ se uite m\car la sumar,
s\ vad\ c\ ]ara nu s-a dezvoltat la `nt`mplare



„C`nd eram eu de 15 sau 16 ani
mergeam la Gostat la baluri, la pe -
treceri [i doar angaja]ii sau cei cu
rude care lucrau acolo puteau mer -
ge”, `mi poveste[te bunica cu m`n -
drie `n timp ce scoate din cuptor o
tav\ aburind\ cu pl\cinte umplute
cu mere. Pove[tile despre locul aflat
la c`teva ore bune de mers pe jos,
peste dealuri, din Cerne[ti, satul
`n care am copil\rit, i le-am auzit
poate de zeci de ori. Dar de fiecare
dat\ mi-l `nchipuiam ca pe un t\ r`m
fantastic, rupt de ordinea fireasc\
a lucrurilor [i doar zmeii [i ilenele
cos`nzene lipseau din peisajul de
basm. „Erai cineva atunci dac\ lu -
crai `n Gostat. De acolo f\ceai rost
de orice. Faguri de miere, fructe [i
se f\ceau [i dulciuri. Da’ ce nu g\ -
seai atunci acolo?!”, `mi explic\
bunica `n timp ce a[az\ cu grij\ pe
o farfurie bucatele aburinde. De
fiecare dat\ c`nd se `ntoarce `n
timp [i-mi poveste[te despre locul
`n care mergea mereu cu emo]ie
parc\ `ntinere[te, ridurile `i dispar,
iar `n p\r `i apar din nou cosi]e.

C`nd afla c\ se face c`te o pe -
trecere `n zilele de s`mb\t\ sau `n
cele de s\rb\toare parc\ nu mai
avea stare. „~ncepeam s\-mi sp\l
fusta cea mai `nflorat\, pe care o
]ineam pentru balurile de la Gos -
tat, `nc\ de mar]ea sau miercurea,
o apretam cu grij\, iar vinerea ple-
cam s\ ajut la ornat sala sau la
cur\]enie”, `mi spune cu convin-
gerea inocent\ a unui copil bunica,
mai spin]ar\ dec`t ar trebui s\ o
lase anii care [i-au ]esut peste ea
nevoile [i grijile vie]ii.

Veneau la petreceri oameni din
toate satele din jur [i-[i aduceau [i
copiii [i familia, iar Gospod\ria
de Stat d\dea pe dinafar\ de ve se -
lie, jocuri de copii, muzic\ [i bu -
cate f\cute `n buc\t\ria a[ez\rii.

„Era o cantin\ unde m`ncau to]i
muncitorii [i tot acolo se ]ineau [i
balurile. F\ceau femeile baclavale,
pl\cinte [i tot felul de pr\jituri [i
biscui]i. Te sim]eai ca la ora[, c\
str\zile erau toate pavate cu piatr\,
iar oamenii g\ti]i [i cura]i.” Fe me ia
care m-a crescut cu pove[tile vre-
murilor trecute `[i a[az\ cu grij\
[or]ul [i alung\ scamele care i s-au
a[ezat pe vesta verde, `mpletit\ de
m`na ei.

Ast\zi, drumul pavat cu piatr\
al Gostatului `ncepe s\ se acopere
cu o p\tur\ de p\m`nt [i iarb\, iar
st\p`ni ai locului au devenit c`inii.
Casele din c\r\mid\ ro[ie [i aco pe -
ri te cu ]igl\, toate f\cute dup\ ace -
la[i model, cad una dup\ alta m\ -
ci nate de ploi [i v`nt. Basmul cre -
io nat de amintirile bunicii s-a trans -
format `ntr-o poveste trist\ a unei
a[ez\ri demult apuse.

Familia n\scut\ `n inima
Gostatului

Tot cu regret `mi poveste[te
despre locul `n care tr\iau c`ndva
c`teva sute de oameni [i tanti Ilea -
na. Acolo [i-a cunoscut b\rbatul,
la unul din balurile Gostatului.
Femeia de 75 de ani rareori mai
iese din cas\, de c`nd a fost opera -
t\ la [old, [i mai vede lumea doar
din rama u[ii, de la geam sau din
fa]a televizorului. „Era frumos
`na inte, iar lumea parc\ era mai
a[ezat\, `i era fric\ de Dumnezeu
[i nu erau at`tea crime ca acum”,
`mi poveste[te aceasta. ~[i leag\
apoi mai bine sub b\rbie baticul
`nflorat [i `ncepe s\ z`mbeasc\.
„Ei, mai erau b\t\i [i atunci. C`nd
ne `ntorceam odat\ de la un bal [i
eram un grup mai mare de b\ie]i [i
fete, a s\rit un vecin de aici [i a
`nceput s\ o bat\ pe o prieten\ de-

a mea.” B\iatul, sup\rat c\ fata a
dansat cu altcineva a `nceput s\-i
rup\ rochia d\ruit\ de el, dar ni -
meni din grup nu a s\rit s\ o apere,
c\ci „fata era de acum ca [i
m\ritat\ [i era ca [i cum ia b\taie
de la b\rbat. A[a erau timpurile
atunci. Doar eu strigam s\ o bat\,
dar s\ nu-mi rup\ cureaua mea, c\
i-o `mprumutasem fetei”, spune
r`z`nd r\gu[it femeia trupe[\, dar
palid\ la fa]\ ca ceara topit\. 

Gospod\ria de stat avea tot
ce multor sate din jur le lipsea. Era
amenajat\ aici o [coal\, un dispen-
sar din care niciodat\ nu lipsea
medicul, un magazin cu alimente
„unde g\seai mereu m\sline, con-
serve, ciocolat\ [i tot ce-]i trecea
prin cap”. ~n mijlocul a[ez\rii era
cantina care `mpr\[tia zilnic aburii
m`nc\rii preg\tite pentru muncito -
rii care lucrau p\m`ntul sau aveau
grij\ de animale. „Era o femeie pe
care o chema tot Ileana ca [i pe
mine. C`nd veneam pentru bal,
vinerea, m\ lua l`ng\ ea s\-i mai
dau la m`n\ pentru c\ se f\ceau
cazane `ntregi de m`ncare”, `[i
aminte[te b\tr`na. Buc\t\reasa ar fi
vrut s\ o `nfieze, c\ci nu avea
copii, `ns\ tanti Ileana nu s-a putut
desp\r]i de mama ei care „d\duse
`n boala copiilor [i nu mai putea
avea grij\ de ea. Uite c\ acum
aproape c\ am ajuns ca ea. ~mi
aduc vecinii c`te o can\ de ap\ de
b\ut c\ altfel a[ muri `n cas\. Ast\
iarn\ nu ie[eam `n prag cu c`te o
olicic\ s\-mi topesc z\pad\ pentru
b\ut? A[a-i dac\ copii mi-au plecat
s\ munceasc\ prin alte ]\ri c\ aici
toate s-au stricat.” Ofteaz\ lung `n
timp ce prive[te pe geam la v`ntul
care m`n\ tot mai aprig o ploaie
m\runt\ de prim\var\. Pe mas\, un
col] de p`ine st\ `nt\rit de c`teva
zile al\turi de un borcan de dul-
cea]\ aproape terminat. Asta e
m`ncarea care i-a mai r\mas b\ tr` -
nei c\ci „nu mai am nimic pe l`ng\
cas\, nici m\car vreo g\in\ oloag\.
~mi fac c`te un ceai `n care `nmoi
p`inea ’ceea uscat\ [i mai iau c`te
o gur\ de dulcea]\ c`nd `mi este
r\u.” Regret\ c\ i-au plecat cei trei
b\ie]i, „sprijinul de la b\tr`ne]e”,
iar vocea i se `n\spre[te ca un vis-
col c`nd vorbe[te despre „ho]ii de
la putere”. Cur`nd `ns\ puterile o
p\r\sesc [i vocea `i devine din ce
`n ce mai sf`r[it\. E fericit\ `ns\ c\
i-a mai c\lcat cineva pragul para-
vanului micu] `n care `[i duce zi le -
le de cinci ani, de c`nd opera]ia a
rupt-o de lume. Doar pove[tile [i
amintirile tinere]ii, a balurilor de
la Gostat [i via]a plin\ de culoare
de atunci `i mai alung\ singu r\ ta -
tea.

Tractoristul c\ruia
Revolu]ia i-a furat averea

Mo[ Emil `mi poveste[te des -
pre Gostatul `n care a muncit mai
bine de dou\zeci [i cinci de ani ca
de un loc `n care toate satele din
jur `[i d\deau `nt`lnire. „Veneau
oamenii ca la ora[, s\ fac\ cum p\ -
r\turi, s\ afle ve[ti sau s\ petreac\.
G\seai carne, br`nz\, halva. Acolo
se f\ceau toate [i aveau ferme pen-
tru orice”, `[i aminte[te b\tr`nul. A
`nceput s\ lucreze ca tractorist de
cum a terminat [coala [i acolo a
locuit p`n\ dup\ Revolu]ie c`nd
activitatea gospod\riei a `ncetat [i
nu a mai avut dreptul s\ stea `n
casele care apar]ineau statului. {i-a
cump\rat o cas\ `n G`rbe[ti, un sat
`n apropierea Gostatului, dar a[e -
za rea aflat\ pe un deal fuge cu to -
tul la vale [i p\m`ntul aproape i-a
`nghi]it locuin]a cump\rat\ dup\
’90. Acum st\ `ntr-un paravan con-
s truit `n 2007. O buc\t\rie mic\ [i
o camer\ cu un pat, o mas\, cu
cuptor din lut [i un radio vechi s`nt
singurele avu]ii care i-au mai
r\mas. „Lucram `nainte pe toate
utilajele [i [tiam fiecare parcel\ [i
fiecare piuli]\ care apar]ineau de
Gostat. Atunci ne m`ndream to]i c\
avem animale, c\ avem p\m`nt [i
ne cre[tea inima c`nd vedeam c\
toamna ie[eam printre primele
ferme din jude]. Acum nu mai
avem nimic. E tot a italianului care
a cump\rat toate dealurile ’istea din
jur”, zice cu n\duf b\r ba tul de parc\
cineva i-ar fi furat ave rea. B\tr`nul
`mbr\cat cu o bluz\ de trening f\r\
fermoar, o c\ma[\ al bastr\ pe dede -
subt, murdar\ la m` neci [i la guler
ofteaz\. Nu mai are cine s\-i spele
de c`nd so]ia lui „s-a pr\p\dit acum
trei ani”. Copiii i-au plecat `n lume
[i rar c`nd mai aude c`te ceva de ei
sau de nepo]i. „C`nd erau CAP-urile
nu mai plecau co piii ca acuma. A -
veau de-ale gurii. Au plecat care
`ncotro ca s\ nu moa r\ de foame.”
Fa]a aspr\, br\zdat\ de cute regu-
late, ca acelea pe care le desena cu
plugul b\tr`nul `n pe rioada `n care
a fost tractorist, i se umeze[te. ~mi
arat\ spre sacul aproape gol de carto -
fi [i spre pun ga cu c`teva m`ini cu
f\in\ de po rumb. „Asta mai am de
m`ncare p`n\ la pensie.” Se opre[ te
apoi, `[i [terge fa]a umed\ cu m`ne -
ca [i ofteaz\. Ar mai spune ceva,
dar cuvintele i se opresc ca un nod

`nainte s\ le poat\ rosti. Nu m\ las\
s\ plec p`n\ nu m\ pup\ pe ambii
obraji, „ca pe nepo]ii mei”.

Cimitirul `n care 
agricultura a murit 

L\trat de c`ini [i fluierat de
v`nt. Asta e tot ce mai auzi acum
dac\ intri `n fosta Gospod\ria de
stat aflat\ la c`]iva kilometri de
comuna Todireni din jude]ul Bo -
to [ani. S\ traversezi dealurile p`n\
aici izbute[ti doar pe vreme bun\
ori cu tractorul sau c\ru]a [i aproa -
pe nu mai are cine s\ te `nt`mpine
sau s\ te apere de c`ini dac\ pa[ii
te aduc p`n\ aici. Acum a[ezarea
este cump\rat\ de un inginer care
a `ncercat dup\ Revolu]ie s\ p\s -
treze `nc\ vie agricultura, `ns\ pre -
]ul tot mai mic al cerealelor [i
agri cultura departe de standardele
europene pe care a mo[tenit-o au
l\sat-o cu un sat sterp [i cu te -
renuri tot mai greu de lucrat. Vine
`ns\ [i ea tot mai rar s\-[i viziteze
terenurile pe care uneori nu mai
reu[e[te s\ le culeag\ rodul. Un
italian, care a cump\rat c`teva mii
de hectare `n zon\, este singurul
care se arat\ a fi prosper de pe
urma p\m`ntului moale din zon\.
{i-a ridicat c`teva hambare din fier
[i plastic chiar l`ng\ fosta a[ezare
pe care le-a `ngr\dit, iar pe poart\
a pus lac\t. Paznici s`nt o hait\ de
c`ini [i un b\rbat  c\ruia `i este `ns\
fric\ s\ spun\ ceva, „s\ nu-mi
pierd p`ine.” 

***
C`nd p\r\se[ti a[ezarea din ca -

re au mai r\mas c`teva case [i gra-
jduri care stau s\ cad\, ai acela[i
sentiment pe care `l reg\se[ti c`nd
ie[i dintr-un cimitir n\p\dit de bu -
ruieni [i b\tut de ploi. Ai `n min te
cl\dirile m\cinate care stau m\r tu -
rie, ca ni[te pietre de morm`nt, c\
`nainte acolo era via]\ [i c\ locul
pulsa odinioar\ de r`sete, ]ipete [i
voci, ca orice alt sat din jur. Acum
`ns\ Gostatul, a[a cum `l numesc
`nc\ oamenii din comunele din apro -
piere, se odihne[te acoperit tot mai
mult de p\m`ntul mutat doar de
ploi [i de nici un pas de muritor.

Andrei MIHAI

Gostatul care nu [i-a uitat st\p`nii
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� Gostatul avea tot ce
multor sate din jur le
lipsea � `n mijlocul
a[ez\rii era cantina care
`mpr\[tia zilnic aburii
m`nc\rii preg\tite pentru
muncito rii care lucrau
p\m`ntul

Drumul odat\ pavat cu piatr\ e acoperit de p\m`nt [i iarb\

Ast\zi, noi care abia am spart coaja [i am ie[it `n
lume liberi, f\r\ greutatea unui regim comunist,

credem c\ `nainte de ’89 existau doar oameni
asupri]i. C\ li s-a furat libertatea [i c\ au fost `nchi[i
`ntr-o bul\ imens\ `n care doar ideologiile acceptate
de partidul de atunci erau permise. ~ns\ oamenii
obi[nui]i, cei apropia]i de p\m`nt [i de lumea satului,
de cele mai multe ori nici nu vedeau `ngr\direa,
fiindc\ munca de o var\ li se aduna `n hambare, iar
m`ncarea nu le lipsea nici o clip\ de pe mas\.

De c`nd a terminat [coala, Mo[ Emil a lucrat pe tractor
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Privind din cap\tul coridorului
pe care se `n[ir\ dou\zeci de aparta-
mente luminate doar de dou\ pe rechi
de geamuri `nguste, ]i s-ar pu tea
p\rea c\ femeia asuns\ sub o geac\
l\l`ie, cu fes negru [i gros pe cap, ce
st\ a[ezat\ `n genunchi `n fa]a apar -
ta mentului cu num\rul trei, cere,
strig`nd, `ndurare. Jur\ c\ nu ea a
furat butelia. Crezut\, `ns\, nu este.
Dumnezeul pe care se jur\ [i-n fa]a
c\ruia se roag\ poate c\-i vede p`n\
`n suflet, dar femeia plinu]\, cu ca -
pot `nflorat [i sfeter din l`n\, ce st\
`n pragul u[ii, continu\ s\ `mpr\[tie
prihan\. De departe, v\z`nd-o cu
bas tonul din lemn `n m`n\, pe care-l
mi[c\ de parc\ [i-ar `ngro[a astfel
vorbele, ai crede c\-i un dictator
ce-[i impune oroarea [i puterea.
Putere ̀ ns\, doamna Maria Macsim
nu mai are deloc. La cei aproape
nou\zeci de ani ai d`nsei, singura
arm\ de care se mai poate folosi
s`nt vorbele. {i acestea, f\r\ discer -
n\ m`nt. Prea mult timp [i-a spus
doar sie[i ofurile pentru a se mai `n -
crede `n alte urechi. Iar cocoa[a l\ -
sa t\ de fantomele grijilor pe care
le-a c\rat `n spate prea mult timp,
de una singur\, a devenit prea grea
pentru ca doamna Maria s\ mai
poat\ privi `n sus, c\tre oameni. De
data asta, [i-a folosit vorbele `m po -
triva femeii de serviciu, care se `n -
grije[te de blocul de garsoniere, de
pe strada Pl\ie[ilor, Q2. A fost sur-
prins\ m\tur`nd `n dreptul u[ii
doam nei Maria. A fost suficient ca
b\tr`na s\ `n]eleag\ c\ \sta-i mo ti -
vul pentru care-a r\mas f\r\ butelie.
„{i dou\ sute de lei, din cas\. A[a
face ea, d\ vina pe cine vede, pe
cine-apuc\”, `mi spune domnul
Cons tantin S\punaru, vecin de
pa lier al femeii. Asta, de c`nd i s-a
`nr\ut\]it starea, adic\ cu vreo zece
ani `n urm\. „Iar acum toat\ lumea
fuge de ea”, `mi explic\ b\rbatul.

La fel ca doamna Maria, abando-
nate de c\tre familie `ntre cei patru
pere]i ai garsonierelor, s`nt [i doam -
nele Virginia Ceasnog [i Elena
Durnea. Cu sufletul murdar de sin-
gur\tate, oamenii de felul lor s`nt
ocoli]i ca o ghen\ de ceilal]i vecini.
Boala le-a pus pe frunte eticheta
„periculos” [i tot ce le mai r\m`ne
este s\ tr\iasc\. P`n\ se `ndur\ Dum -
nezeu.

Promisiuni din cerneal\
Au p\r\sit-o, r`nd pe r`nd, fa mi -

lia, cunoscu]ii [i vecinii. Doamna
Maria este bolnav\, dar nimeni nu
ar [ti s\ spun\ cu siguran]\ de ce
anume sufer\. La doctor nu a mai
fost dus\ de mult\ vreme, astfel c\,
dac\ `ntrebi ce are, ]i se va r\s pun -
de, prompt, „senilism” [i at`t. De
b\tr`ne]ile ei ar fi trebuit s\ se `ngri-
jeasc\ nepoata L\cr\mioara [i so]ul
ei, Valentin T\nase. Lor, pe c`nd
`nc\ era `n putere, Maria le-a donat
garsoniera. Ace[tia trec `ns\ at`t de
rar pe la m\tu[\, `nc`t vecinii nu ar
putea s\ zic\ nici cum arat\. Tot ce
i-a r\mas doamnei Maria de la cei
doi s`nt actele de dona]ie pe care st\
imprimat degetul s\u cel mare,
fiindc\ femeia nu [tie s\ scrie [i s\
citeasc\. De amprenta aceea stau le -
gate toate promisiunile c\ p`n\ se va
pr\p\di, cineva o s\ aib\ grij\ de ea.

A venit de la ]ar\, din comuna
Gol\e[ti, pe c`nd avea treizeci de
ani [i a r\mas de atunci `n inima
Moldovei. Timp de dou\zeci [i
cinci de ani a adunat mizeria dup\
studen]ii caza]i `n c\minele din
Copou, iar acum se descurc\ cu
cele [ase milioane de lei vechi ce-i
intr\ `n pensie [i pe care `i prime[te
`ntotdeauna sub supravegerea unui
martor. „Care se nimere[te atunci,
deoarece po[ta[ul Toma se teme c\
uit\ de bani [i `l acuz\ c\ a furat-o”,
`mi spune doamna Grasu, alt\ ve -
ci n\ a femeii. ~nainte, oamenii de
pe scar\ `i mai aduceau de-ale gurii
[i unii `i f\ceau chiar cur\]enie.
Acum, nimeni nu mai are curajul s\
`i p\[easc\ pragul. Mila pentru
greut\]ile [i singur\tatea acesteia s-a
transformat treptat `n indiferen]\
din partea celor care, acuza]i c\ i-au
luat c`nd banii, c`nd p\turile, c`nd
capacul de la aragaz, c`nd pastilele,
au fost nevoi]i s\ deschid\ u[a
poli]iei. U[a acestora r\m`ne acum
`nchis\ pentru doamna Maria atunci
c`nd are vreun necaz, chiar dac\ ea
bate la fiecare, poate, poate cineva

se va `ndura de ea. Oamenii se `n -
dur\ tot mai rar. Devin surzi `n fa]a
icnetelor celor deveni]i neoameni.
Iar ecoul lor se pierde pe coridoa re -
le etajelor cu pere]i prea gro[i pen-
tru a mai `nmuia vreun suflet. „De
ce s\ ne facem noi mil\ mereu, c`nd
familiei nu `i pas\ deloc? ~nainte o
ajutam, `i mai cump\ram un harbuz,
o ciocolat\, dar nu o dat\ m-a acu -
zat c\ am furat-o. Uit\ unde pune
lucrurile [i ne acuz\ pe noi. Odat\ o
s\ uite butelia deschis\ [i poate o s\
s\rim cu to]ii `n aer”, se pl`nge
domnul S\punaru. B\rbatul este
unul dintre pu]inii vecini care nu
mi-au `nchis u[a `n fa]\ atunci c`nd
am `ntrebat de situa]ia doamnei
Maria. El pare `ngrijorat pentru
b\tr` na de nou\zeci de ani. ~[i
aminte[te c\ au fost ocazii c`nd c`te
dou\ zile nu se auzea nici un zgo-
mot de la femeie. „P`ndeam pe
teras\, s\ v\d, se aprinde vreo
lumin\, se aude ce va. Alt\dat\ o
vedeam st`nd la geam, vorbind cu
p\s\rile: «p\s\ric\, tu e[ti singur\
ca [i mine», zicea. Atunci, m-am
speriat pu]in”, `[i aminte[te acesta.

Frica de-ntuneric
Anul trecut, c`teva familii din

bloc au c\utat ajutor `n afar\, sem -
n`nd o cerere c\tre Direc]ia de
S\n\tate Public\ din Ia[i. Doar c\
doctorul trimis de ace[tia a plecat la
fel cum a venit. F\r\ s\ schimbe
nimic `n urma lui, l\s`nd mizeria [i
g`ndacii s\ `nfloreasc\ printre b\ -
tr`ne. Pe cererea trimis\ SANEPID-
ului era isc\lit\ [i Virginia Ciasnog,
una dintre cele mai vechi chiria[e
ale blocului. Ea locuie[te la ultimul

etaj `nc\ de c`nd s-a dat cl\direa `n
func]iune. Acolo, `n garsoniera d`n -
sei, st\ ca `ntr-un b`rlog deasu pra c\ -
ruia este scris semnul interzis pentru
oricine ar dori s\ o viziteze. Ai crede
c\ este alegerea unei fe mei care se
`nc\p\]`neaz\ s\ `[i duc\ cu stoicism
pustietatea, `ns\ nu e a[a. „Este sin-
gur\ deoarece este bol nav\ psihic”,
`mi spune cu dojan\ doamna Elena
Grasu, locatar\ la fel de veche. M\
`ncrunt [i-mi amin tesc de b\tr`na care
`[i cerea necontenit iertare, pe care
am ̀ nt`lnit-o pe sc\rile blocului. Aple -
cat\ de spate [i cu baston `n m`n\,
femeia de opt zeci de ani se vedea o
piedic\ ̀ n ca lea oamenilor care se de -
plasau pe l`ng\ ea. Dar p\rea lucid\,
`mi spun. „Nu o cunoa[te]i, domni -
[oar\”, mi se r\spunde. A `nceput s\
se izoleze de oameni acum trei ani,
c`nd a fost vizitat\ ultima oar\ de
nepotul de la Bud\i, Gheorghe Pla -
mad\, [i de familia acestuia. „Nu a
mai vrut s\ `i vad\. Spune la to]i c\
nepotul `i aduce pe Necuratul `n ca -
s\”, m\ l\ mure[te doamna Elena.
Frica de R\u a f\cut-o pe femeie s\
`[i transforme apartamentul `ntr-un
altar, `n ]esat cu candele [i lum`n\ri,
me ni te s\ risipeasc\ `ntunericul. ~n
si gu ran]\, ̀ ns\, nu este, deoarece, chiar
dac\ [i-a alungat teama, b\tr`na [i-a
pricinuit necazuri. Odat\, aprinz`nd
lum`n\ri la tocul u[ii, [i-a dat singu -
r\ foc la intrarea `n apartament. „Pe
urm\ ne-a acuzat pe noi, ve cinii. Dar
poli]ia a g\sit la anchet\ urme de
t\m`ie [i s-a constatat c\ singur\ [i-a
f\cut r\u”, m\rturise[te domnul S\ -
punaru, num\r`ndu-se [i el printre
cei acuza]i.

Doamna Virginia era `n tinere]e
o femeie cochet\, dup\ cum [i-o
amintesc vecinii. A venit `n Ia[i `n
1957 [i a lucrat de atunci la fabrica
}es\tura. P`n\ `n acel moment, `[i
dusese traiul `n comuna Lungani,
unde, de la v`rsta de trei ani, dup\
ce a r\mas orfan\, a crescut `n grija
unui unchi. A fost c\s\torit\ o dat\,
`ns\ povestea de amor s-a terminat
repede. A ]inut un an de zile, p`n\
c`nd t`n\ra de atunci a aflat c\ so]ul
ei a luat-o de nevast\ mai mult pen-
tru a c\p\ta buletin de Ia[i. Acum,
cochet\riile de alt\ dat\ `i s`nt str\ i -
ne. Este prea stingher\ `n coconul
pe care [i l-a cioplit pentru a-[i mai
aminti de rochiile lungi [i florile

ne lipsite pe care le purta odat\ pe
bra]e. Negustorii de la magazinele
din apropiere se feresc de ea [i o
alung\ de c`te ori vine [i cere ceva
de-ale gurii. Noroc c\ „cineva de la
Biseric\” `i mai aduce de m`n ca re,
`mi explic\ doamna Elena.

Troc cu b\tr`ne]ea
Pe coridorul lung al etajului al

treilea, c`nd `ntr-un cap\t, c`nd `n
cel\lalt, o g\se[ti pe Elena Durnea
aproape zilnic. ~mbr\cat\ zdren]uit,
uneori prive[te fix fereastra, alteori
fredoneaz\ ritmuri doar de ea `n ]e -
lese. Este observat\ de toat\ lumea,
`ns\ nimeni nu o vede. Oamenii
trec pe l`ng\ ea ca [i cum n-ar fi
acolo, copiii fug de parc\ li s-ar fi
povestit c\ e zgrip]uroaica cea rea
din poveste. A r\mas singur\ c`nd,
omul cu care a fost m\ritat\ foarte
mul]i ani [i cu care a dus un trai
crunt, a murit. De atunci, are noroc
de pensia de femeie de serviciu cu
care `[i poate pl\ti bucatele aduse
de doamna Jana, vecina de la etajul
al doilea. A `ncercat s\-[i netezeas c\
plapumele b\tr`ne]ii `n urm\ cu
c`]i va ani, c`nd `nc\ se ]inea cu pro-
priile bra]e. Atunci, a trecut garso -
niera cu num\rul 17 pe numele unei
prietene cu care lucra `n vremea
aceea, Zorica Serghie. Trocul `ns\
i-a fost `n[elat, deoarece femeia nu
pare a-[i aminti de b\tr`na de optzeci
[i cinci de ani. ~i r\m\sese o singur\
prieten\ doamnei Durnea, vecina
de l`ng\ d`nsa, doamna Botan. Dar
[i ea s-a pr\p\dit anul acesta, `n
luna ianuarie. Pentru restul oame-
nilor, `ns\, Bot\ni]a, cum era nu -
mi t\ de cunoscu]i, era femeia care
zilnic scotea capul pe geam [i stri-
ga din r\runchi: „Ajutor, mi-au fu rat
ho]ii p`inea!”. ~mp\r]ea [i d`nsa
aceea[i pustietate. Pentru b\tr`ne,
tim pul care a adus cu el izolare
pare a avea un singur p\cat: nu se
gr\be[te, iar `n nesim]irea lui st`r -
ne[ te s\lb\ticirea sufletului. Tr\date
de cei apropia]i, au r\mas cu un gol
pe care `l umplu mu[c`nd, f\r\ s\ `[i
dea seama, din necunoscu]ii care le-ar
mai s\ri `n ajutor.  C`nd s`nt p\ r\site
[i de ace[tia, nu mai pot dec`t s\ se
t`rasc\, `ncet, `nspre moar te.

{i-a g\sit prietena z\c`nd pe jos,
incon[tient\, c`nd doamna Durnea
a `nceput s\ bat\ frenetic la fiecare
vecin de pe palier. Dar strig\tele [i
b\t\ile femeii nu au g\sit r\spuns `n
urechile nim\nui. „C`nd vedeau c\
e ea, credeau c\ iar vrea s\ cear\
ceva a[a c\ to]i preferau s\ nu r\s -
pund\”, poveste[te doamna Elena
Grasu. „Dar dac\ moare pentru c\
nimeni nu i-a r\spuns?”, `ntreb
proste[te. Mi se aminte[te iar c\ [i
compasiunea se termin\ la un mo -
ment dat. Atunci, doamna Durnea
a avut noroc de un vecin, domnul
B\rbosu, care se nimerise s\ vin\
acas\ chiar atunci [i a chemat Sal -
varea. ~n ziua aceea, b\tr`na i-a dat
prietenei sale `nc\ dou\ s\pt\m`ni
de via]\.

Alexandra FILIP

� oamenii trec pe l`ng\ ea ca [i cum n-ar fi acolo,
copiii fug de parc\ li s-ar fi povestit c\ e zgrip]uroaica
cea rea din poveste
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Pavilionul sufletelor uitate

Este prea stingher\ `n coconul pe care [i l-a cioplit pentru a-[i
mai aminti de rochiile lungi [i florile pe care le purta odat\

Doctorul a plecat la fel cum a venit, f\r\ s\ schimbe nimic

Peste ridurile lor s-a
a[ternut de mult timp

praful. Nu un strat, ci
mai multe, suprapuse
ca ni[te `nveli[uri pe o
membran\ de fruct.
Numai c\ miezul nu e
nici roz, nici fraged, ci
st\tut [i aproape uitat.
Descuamat de boli,
mizerie [i indiferen]\.
„Aici nu mai poate fi
vorba de mil\”, mi se
spune [i `ncerc s\
`n]eleg ce mari p\cate
poart\ `n spate femeile
trecute de optzeci de
ani. {i-au jucat
b\tr`ne]ea la burs\ [i
au pierdut. Pe urm\ au
`nceput s\ uite de ele
`nsele. Apoi, au devenit
nimic. Acum, `ntr-o gar-
sonier\ mic\, p\r\site
de familie, prieteni [i
vecini, le-a r\mas o sin-
gur\ datorie: via]a.
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Pe la mijlocul anilor ’90, c`nd
abia ap\ruse emisiunea „Chestiunea
Zilei”, se spunea despre aceasta c\
a revolu]ionat televiziunea rom= -
neasc\. ~ns\ formatul nu era nou, ci
data ̀ nc\ din 1954, Florin C\lines -
cu `ncerc`nd doar s\-l imite pe Jay
Leno, moderator al „The Tonight
Show”. 

{i chiar dac\ emisiunea de la noi
nu a rezistat, cea original\ este unul
dintre cele mai longevive show-uri
din istoria televiziunii, cu peste 11
mii de episoade. S\pt\m`na trecu -
t\, cei de la NBC au anun]at dou\
schim b\ri majore ale emisiunii. Pri  -
ma are `n vedere sediul care se va
muta dup\ mai bine de 40 de ani ̀ n
ora[ul ̀ n care s-a [i n\scut produc]ia,
New York. Cea de-a doua `l vi -
zeaz\ pe unul dintre titanii de pe
„sticla” american\, Jay Leno. {efii
televiziunii au decis c\ este timpul
s\ se dea la o parte, dup\ aproxima-
tiv 20 de ani `n care acesta a fost
prezentator.

~ncep`nd cu anul viitor, locul  va
fi preluat de Jimmy Fallon, care `n
prezent se ocup\ cu emisiu nea difu -
 zat\ la miezul nop]ii pe ace la[i pro-
gram, „Late Night”. Aceasta nu este
prima oar\ c`nd Leno este convins
s\ predea [tafeta, `n 2009 la c`rma
emisiunii fiind pentru c`teva luni
Conan O’Brien. ~ns\ datorit\ fap-
tului c\ acesta din urm\ era ur m\ rit
cu dou\ milioane de telespecta tori
`n minus, NBC-ul l-a adus `na poi
pe Leno, iar lui O’Brien i-au dat de
ales ̀ ntre a pleca [i a modera un nou
show transmis la 12 noaptea, post
care a ajuns `n cele din urm\ `n
m`inile lui Jimmy Fallon. Unii
cri tici spun c\ prin aceast\ mi[care,
NBC `ncearc\ s\ se adreseze unui
public mai t`n\r, c\ci noul prezen -
tator introduce referin]e de pe Inter -
net [i din social media ̀ n discursul
s\u, spre deosebire de Leno, a c\rui
comedie este „`n stil Las-Vegas” .

~n emisiunea de joi, moderato -
rul „The Tonight Show” zicea amu -
zat c\ „Jimmy nici m\car nu a pre -
luat conducerea c\ zvonurile au [i
pornit deja. NBC-ul spune c\ `n
cinci ani pl\nuiesc s\-l `nlocuiasc\
pe Jimmy cu Justin Bieber”. ~n ace -
la[i ton, Davin Letterman, princi -
palul competitor al lui Leno pe care
`l cunoa[te de 38 de ani, se amuza
si multan `n emisiunea sa „Late
Show with David Letterman” cu un
„top al lucrurilor care o s\ ne lip -
seas c\ de la Jay Leno”, ur`ndu-i
baf t\. „Ceva nu e bine aici. Asta s-a
mai `nt`mplat deja o dat\...parc\ [i
v\d «Jay, ne pare r\u. Am gre[it din
nou. Crezi c\ te-ai putea `n toar -
ce?»”.

Iulian B~RZOI

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Expozi]ia „The Human Body”, de
la Muzeul Na]ional „Grigore Antipa”
din Bucure[ti, a ajuns ̀ n Rom=nia de
mai bine de dou\ s\pt\m`ni. Cum 200
de corpuri umane bine conservate [i
disecate s`nt expuse `n diverse pozi]ii

care sugereaz\ mi[carea, pentru a ar\ta
astfel toate mecanismele de func]io nare
ale organismului, cozile nu au `nt`r -
ziat s\ apar\, mai ales `n perioada 1-5
aprilie, s\pt\m`n\ `n care se desf\ [oar\
programul „{coala altfel”. Ministerul
Educa]iei a impus condi]ion\ri cu pri -
vire la accesul elevilor minori, ar\ t`nd
c\ „exist\ unele aspecte controver-
sate, generate de tipul de exponate,
precum [i un posibil impact emo]ional
negativ, pe care acestea `l pot avea
asup ra elevilor/copiilor. Se va solicita
acordul scris al p\rin]ilor sau al repre -
zentan]ilor legali ai acestora [i li se
va recomanda s\-[i `nso]easc\ copiii
cu v`rsta sub 12 ani la vizitarea expo -
zi]iei.” (digi24.ro, joi, 4 aprilie)

Cei de la conducerea muzeului
pre cizeaz\ c\ au aflat din pres\ despre
decizia ministerului [i `[i exprim\ „nu
doar nedumerirea, ci [i dezam\girea
fa]\ de lipsa de comunicare” a institu -
]iei. (mediafax.ro, miercuri, 3 aprilie)
„Nu avem cuno[tin]\ despre pericolul
generat de vizitarea expozi]iei «The
Human Body» de c\tre elevi, semnalat
de o persoan\ autorizat\ precum un
medic psihiatru pediatru sau un psiho -
log”, arat\ acela[i comunicat.

Psihologii sus]in c\ p\rin]ii joac\
cel mai important rol `n preg\tirea co -
pilului. Daniela Gheorghe, directorul
executiv al Federa]iei Organiza]iilor
Neguvernamentale pentru Copil,
„spune c\ anumite elemente din expo -
zi]ie ar putea s\ `l sperie pe copil, dar

nu s\ ̀ l traumatizeze, acest lucru ̀ nt`m -
pl`ndu-se doar dac\ p\rintele reac]io -
neaz\ ̀ ntr-un anumit fel, care s\ ̀ l mar -
cheze.” Mai mult dec`t at`t, specialistul
`[i arat\ reticen]a fa]\ de cultura tradi-
]ionalist\ „prin care inducem teama
pentru moarte, pentru boli. E o chestiu -
ne de educa]ie. Nu este `n regul\, pen-
tru c\ devenim anxio[i [i apoi depre-
sivi la astfel de stimuli. E un fel de
duplicitate la noi: nu ducem copiii la
`nmorm`ntare s\ vad\ mortul, dar du -
cem mortul p`n\ la groap\, descoperit,
s\ `l vad\ lumea.” (gandul.info, joi,
4 aprilie)

Cum Muzeul Na]ional „Grigore
An tipa” g\zduie[te expozi]ia p`n\
pe 30 iunie, p\rin]ii mai au la dis-
pozi]ie trei luni pentru a decide dac\ ̀ [i
vor du ce copiii fie la speriat, fie la o
lec]ie zdra v\n\ de anatomie `n 3D. 

Ana SIPO{

Num\r\toare
invers\ 

Interzis la spectacolul mor]ii
� Ministerul Educa]iei a restric]ionat accesul elevilor
minori la expozi]ia corpurilor umane disecate
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„Nu cred c\ publicul t`n\r mai `n-
]elege ce `nsemna un musical `n anii
’20” (Julie Andrews)

Filmul s-a f\cut teatru, teatrul s-a
f\cut muzic\ [i din ea au r\s\rit o Aus -
trie rece, apatic\ [i-o tihn\ de m\n\s -
tire. Ne-am adunat ca `mprejurul unui
foc, a[tept`nd s\ ne cuprind\ suflul sce -
nelor din New York, s\ ne sufoc\m de
emo]ia necunoscutului. Ce-i drept,
chiar dac\ „Sunetul Muzicii”, a[a cum
a fost el adus la Ia[i, este n\scut din
um brele spectacolului din 1959, de pe
luminosul Broadway, [tiam c\ vom ̀ n -
t`lni pe scen\ [i ceva din povestea ci -
ne matografic\ a regizorului Robert
Wise. ~n]elept e s\ prive[ti, `ns\, spre
scen\, f\r\ nici o a[teptare, f\r\ s\ o
a[tepti pe Julie Andrews s\ `ntinerea s -
c\ `n fa]a ta. 

S\ te rogi, mai ̀ nt`i, al\turi de mai -
cile cu straie alb-cafenii, ̀ n tain\, urm\ -
rindu-le buzele prin decupajul acope -
r\m`ntului de pe cap. S\ te fure firul de
ap\ care cade `n f`nt`na mic\ dintr-un
col] de m\n\stire. S\ ]i se aga]e g`ndu-
rile de cupola [i turnurile bisericii `n
care femeile se ̀ nchin\ a[ezate ̀ n for -

m\ de cruce, cu lum`n\ri care le umplu
pumnii. A[a ne-am cur\]at sufletul ca
s\ `nt`mpin\m muzica.

~n interpretarea Florentinei Oni -
c\, Maria, femeia `ndr\gostit\ de mu -
zic\ pe care m\n\stirea n-a reu[it s-o
`mbl`nzeasc\, e tandr\ ̀ n glas [i ̀ n pa[i.
Vocea de mezzo-sopran\ rena[te per -
sonajul, ̀ i face pasiunea conving\ toa re,
`ns\ altfel dec`t ne-o amintim de pe
marile ecrane. „N-ai s-o `n]elegi vreo -
dat\ pe Maria”, ne c`nt\ femeile si has -
tre. ~ntr-adev\r, r\t\cirile ei la poalele
mun]ilor, naivitatea dus\ p`n\-n ini ma
copil\riei s`nt de nepriceput, a[a c\
accept\m o metafor\. „Maria e raza lu -
nii, n-ai s-o prinzi nicic`nd.”

Muguri de c`nt
Maria Rainer, `mbr\cat\ `n cea

mai elegant\ rochie ur`t\ `mprumutat\
de la o sor\ din m\n\stire, e trimis\ pe
domeniile familiei Von Trapp, un t\ -
r`m scuturat de binecuv`ntarea mu -
zicii, dup\ cum afl\ cu urechile ei. C\ -
pitanul Georg Von Trapp, mereu `n -
so ]it `n nume de titulatura militar\
care-i `n\spre[te [i sufletul, o pune la
punct ca un p\rinte nedormit. Iulian
Ioan Sandu, un bas elegant, sobru [i
fin, care nu reu[e[te s\ ̀ nsp\im`nte nici
publicul [i cu at`t mai pu]in pe „s\lba -
tica, dar bun\” Maria, joac\ ro lul c\pi -
tanului curat, `ntr-o pozi]ie de drep]i
`n care nu ghice[ti posibilitatea ̀ ndr\ -
gostirii. Nici rela]ia cu Elsa Schraeder,
`nsufle]it\ diavole[te de soprana Ana
Maria Donose Marcovici, nu e un
g`nd pe care s\-l cumperi u[or. 

Cele [apte glasuri m\runte smulse
din Corul Juniorii Operei s`nt, `ns\,
cel mai cald fior care urc\, `mpletit,
p`n\ la balconul s\lii. Liesl, Friedrich,
Louisa, Kurt, Brigitta, Marta [i
Gretl s`nt `ngeri din ce `n ce mai pitici,
dar au `nchise `n piepturi voci care
n-au uitat s\ murmure, de[i singurul
c`nt pe care l-au mai ascultat de c`]iva
ani a fost [uierat din fluierul tat\lui, `n
`ncercarea de-a controla ceea ce via]a
`i spunea c\ nu poate s\ controleze.
Pe Maria, `ns\, n-o po]i lega. Pe ecra-
nul ce coboar\ `n scen\ `nmugure[te,
pictat `n culori de acuarel\, c`mpia pe
care d\inuie c`ntul ei.

Ea aduce sunetul `napoi, odat\ cu
dansul, ̀ nvie alfabetul muzical [i rupe
ceva din obi[nuin]a casei. O normali-
tate speriat\, cu strecur\ri `n ploaie, cu
o iubire adolescentin\ a lui Liesl pentru
po[ta[ul Rolf [i cu s\rutul lor ascuns
sub umbrel\. Flirtul, legat cu funda ro -
[ie a fetei, se danseaz\ ca ̀ ntr-un vo de -
vil, `ns\ comedia nu-[i are locul aici,
de[i z`mbetele nu se sting nici m\car
atunci c`nd totul pare pierdut.

...[i de r\zboi
De-at`tea ori s-a transformat scena

`nc`t uit\m unde s`ntem. Printre copacii
gr\dinii, cobor`]i de niciunde, v\luro[i,
cu scoar]a fluid\, familia Von Trapp
petrece. Baroneasa Elsa Schraeder,
jucat\ mieros [i alintat, ca o vulpe ̀ n ro -
chie ro[ie de satin sau de catifea, `n -
cearc\ s\ c`[tige jur\m`ntul unei c\s\ -
torii de la c\pitan [i, de[i `l prime[te cu
jum\tate de suflet, tot i se ̀ nv`rte p\m`n -
tul sub pantofi c`nd, sub ochii ei, Georg
[i Maria danseaz\ un Ländler. Ve -
chiul dans popular austriac le `nnoa -
d\ m`inile celor doi, le lipe[te privirile
`n vreme ce mijlocul scenei, ca dintr-o
alt\ lume, se rote[te ca s\ imprime `n
ochii no[tri un stop cadru perfect, un
slow mo tion tandru, construit cinema -
togra fic. „{i-acum o s-o s\rute. Acum.
Hai de!”, spune [optit o doamn\ din
public, at`t c`t s\ aud\ b\rbatul c\ruia
`i str`nge m`inile la fel de `mb\tr`nite
ca ale ei. Iar `ndr\gosti]ii n-o dez a -
m\gesc.

Spaima Mariei, frica de lumea m\ -
n\s tirii, care nu i-ar `ng\dui asemenea

sentimente, se dilueaz\ ̀ n vestea c\ mi-
cu]ii familiei Von Trapp, cele [apte
gla suri care pun z`mbete pe chipurile
publicului, vor participa la Festivalul
de muzic\ „Kalzberg”. At`t de mult se
sub]iaz\ teama `nc`t cel de-al doilea act
o elimin\ pe frumoasa milionar\, Elsa
[i ni-i las\ doar pe cei doi `ndr\gosti]i,
`ntr-un joc [i mai dulceag pe care-l
acre[ te doar vremea. Austria anilor
’30, r\scolit\ de urletele microfonice
ale lui Hitler, se zguduie. Odat\ cu ea
e scuturat\ [i noua familie Von Trapp,
`n care Maria e mam\ [i Georg nu mai
e doar „C\pitanul”. Pe ecran `nflore[te,
de data asta, r\zboiul, ca o floare otr\ -
vitoare, vitraliile m\n\stirii `n care se
ad\poste[te familia de austrieci necon -
verti]i `n nem]i str\lucesc de suflul lu -
m`n\rilor [i de lanterne.

Poate c\ i-au salvat versurile despre
toate „lucrurile pe care le `ndr\gesc”
cei cu sufletul f\urit din note. Poate a
fost decorul lumilor ̀ n care ne-am pe-
rindat [i noi odat\ cu ei. Poate c\ „Su -
netul Muzicii” a fost una din cele mai
ingenue interpret\ri ale unei pove[ti
care a r\mas copil vreme de aproape
50 de ani, `ns\ felul `n care ne-a c`ntat
[i ne-a dansat Opera ie[ean\ ne spune
c\ ea e mai coapt\ [i mai savuroas\ ca
oric`nd.

„Muzica func]ioneaz\ ca o cheie
magic\, `n fa]a c\reia p`n\ [i cea
mai str`ns legat\ inim\ se deschide”
(Maria Augusta Von Trapp)

Anca TOMA

„Omie de ani” i-a luat
musicalului s\ se

joace printre degetele sor]ii
[i s\ se unduiasc\, toropit,
peste cre[tetele `ngerilor ce
p\zesc scena S\lii Mari a
Teatrului Na]ional. Poleit\
cu o altfel de str\lucire
dec`t cea a Broadway-ului
american, interpretarea
arti[tilor de la Opera
Na]ional\ Ia[i a transfor-
mat publicul `ntr-o m`n\ de
copii care ascult\ pove[ti
de „noapte bun\” f\r\ s\
poat\ adormi. Vineri, 5
aprilie, de la 18.30, vreme
de trei ceasuri, ne-am ani-
nat de m`inile [i glasurile
celor de pe scen\ [i-am
`mbr\]i[at muzica lui
Richard Rodgers al\turi de
orchestra dirijat\ de
maestrul Mircea Holiartoc.

„Sunetul Muzicii” [i-a r\sp`ndit ecoul la Ia[i

� se a[teapt\ schimb\ri
pentru unul din cele mai
longevive show-uri din
istoria televiziunii

� pe ecra n `nmugure[te
c`mpia pe care d\inuie
c`ntul Mariei

„~ngeri din ce `n ce mai pitici, dar au `nchise `n piepturi voci”
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Oaia, paznic la lupi

Traian B\sescu a cedat în fa]a
USL în chestiunea numirii [efilor de
par chete. E prima cedare major\ în fa ]a
t\v\lugului USL, dar [i o contradic]ie
major\ cu propria sa conduit\, cu stan-
dardele pe care el însu[i le impusese [i
care l-au pozi]ionat ca interlocutor
valid al partenerilor externi. A[a se ex -
plic\ reac]ia de respingere a societ\]ii
civile care sus]inuse în criza politic\
din var\ func]ionarea institu]iilor în fa ]a
asaltului USL, indirect sus]inînd po zi ]i a
pre[edintelui. Printre consecin]ele
aces tei ced\ri se num\r\ [i deficitul de
imagine proiectat asupra Mi[c\rii Po pu -
lare, pe care B\sescu o mo[e[te la Co -
tro ceni ca alternativ\ la PDL-ul p\ r\ sit.

De ce spunem ca a cedat B\sescu?
Pentru ca au existat citeva momente –
cheie `n care pre[edintele a ac]ionat ca

unic reprezentant al Opozi]iei fa]\ de
`ncerc\rile USL de acaparare comple t\
a `ntregii puteri, la ad\postul celor 70%
din Parlament [i a intereselor ilegiti -
me ale unor lideri cu probleme `n
Justi]ie. Traian B\sescu si-a asumat
explicit rolul de contra-putere, `n con-
cordan]\ cu profilul s\u politic [i cu
standardele pe care el `nsu[i le-a cla-
mat [i respectat p`n\ acum: neamestec
`n Justi]ie, `nt\rirea institu]iilor, res -
pec tarea valorilor euro-atlantice asu-
ma te de Rom=nia.

Primul astfel de moment `n care
pre[edintele se pozi]ionase ca cenzor
al intereselor ilegitime ale USL a fost
ianuarie 2013: respingerea nomina li z\ -
rilor f\cute de ministrul Mona Piv ni -
ce ru pentru [efia DNA [i Parchetului
General. Traian B\sescu i-a respins

pe bun\ dreptate pe Ioan Irimie [i Ti -
beriu Ni]u (acum re[apat), doi pro cu -
rori cu o presta]ie lamentabil\ `n fa]a
CSM [i, mai ales, lipsi]i de perfor-
man]e notabile `n activitate. Presiunea
USL era la fel de mare ca [i acum, dar
pre[edintele a rezistat.

A urmat Consiliul European `n
ca re s-a negociat bugetul UE pentru
2014 – 2020 (7 – 8 februarie 2013).
Traian B\sescu a mers la Bruxelles [i
[i-a sus]inut permanent pozi]ia de ne -
gociere, ap\r`ndu-[i ulterior cu `ncr`n -
ce nare rezultatele `n fa]a tirului de re -
pro[uri venite din partea USL.

~n martie, Traian B\sescu a `n -
frun tat din nou USL, anun]`nd c\ va
`n demna popula]ia s\ boicoteze referen -
dumul de modificare a Constitutiei dac\
noua propunere nu va ]ine cont de re -
ferendumul din 2009.

A urmat interviul acordat pe 12
mar tie postului Digi 24 in care pre[e -
din tele a f\cut publice c`teva predicate

extrem de puternice legate
de numirile la [efia Par che -
tu lui General [i a DNA, re -
fu z`nd `ns\ [i la acel mo -
ment solu]ia unui concurs.

Momentul `n]elegerii
cu Ponta pe numirea pro cu -
rorilor a reprezentat o rup-
tur\. Acceptarea de c\tre
B\ sescu a unor nume con-
troversate precum Ali na
Bica, Giorgiana Hosu, Bog -
dan Licu `n pozi]ii secun-
dare putea fi consi derat\ un
compromis accetabil `n
condi]iile unei Puteri cu
spri jin parlamentar [i popu-
lar uria[. Dar nomina li za -
rea la [efia DNA a unui om
din afa ra institu]iei (fie ea
[i Laura Codru]a Kovesi)
[i a lui Tiberiu Ni]u la [e fia
PG a generat opozi]ia ma -
ni fest\ a lui Daniel Morar,
a echipei sale de la DNA [i
a societ\]ii civile ata[at\ de
standardele europene.

Compromisul major e
[i mai clar c`nd ne uit\m la
una din mizele mari ale
bataliei pentru Parchetul
General – viitorul pro cu -
ror-[ef cunoa[te, po tri vit
legii, toate avizele de inter-
ceptare pe siguran]a na ]io -
na l\ cerute de SRI. Exist\ o
presiune din partea politi-
cie nilor cu probleme pe na -
le [i a politicienilor `n gen-
eral de a [ti din timp dac\
pe numele lor exist\ un
man dat de in ter ceptare. Poa -
te Tiberiu Ni]u s\ ]in\
piept acestor presiuni?

Justi]ia, pe m`ini nesigure
� nici u nul dintre cei nominaliza]i pentru func ]iile de conducere în Parchetul Ge ne ral
nu-[i pot trece în CV rezultatele lui Daniel Morar � exist\ o presiune din partea
politicie nilor cu probleme pe na le [i a politicienilor `n general

Compromisul toxic al pre[edintelui
B\sescu în chestiunea procurorilor

Propunerea Laurei Kovesi pentru func]ia de procuror [ef al Direc]iei Na]ionale
Anticorup]ie [i a lui Tiberiu Ni]u ca procuror general al parchetului de pe l`ng\

~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a st`rnit controverse `n r`ndul societ\]ii civile.
Faptul c\ pre[edintele Traian B\sescu a f\cut un compromis cu prim-ministrul este
v\zut acum de mul]i ca o lupt\ pierdut\. U[or, u[or, 70% se transform\, f\r\ voia
noastr\, `n 100%.

Traian B\sescu a cedat în fa]a USL

Daniel Morar a crezut c\ rezul-
tatele cuantificabile ob]inute în cali-
tatea s\ de [ef al anticorup]iei [i apre -
ciate de Comisia European\ îl vor
proteja de r\zboiul politic intern din-
tre pre[edinte [i majoritatea USL. A
crezut probabil c\ dac\ îl legiti mea -
z\, prin rezultate, lui Traian B\sescu
rolul de lupt\tor anticorup]ie, acesta
nu-l va arunca în arena cu lei a po li -
ticii. A crezut, unde a gre[it?

R\zboiul procurorilor este rezul-
tatul unei tensiuni între realitate, ceea
ce este, ceea ce [i-ar dori s\ fie sus -
]in\torii USL [i al lui Traian B\sescu
[i ceea ce ar trebui s\ fie un stat de
drept. 

Realitatea este c\ USL a c`[tigat
70% din mandatele parlamentare prin
vot popular, iar Traian B\sescu, la
finalul mandatului preziden]ial, este
sl\bit de votul a 7 milioane de ro -
mâni care i-au cerut prin referendum
demisia. Realitatea politic\ oblig\
ce le dou\ p\r]i, pre[edintele slab dar
totu[i pre[edinte [i majoritatea USL,
la o în]elegere. Al doilea element de
tensiune este ce [i-ar dori sus]in\torii
celor doua tabere s\ fie, continuarea,
p`n\ la ultimele consecin]e, a po li ti cii
r\zboiului. Or continuarea politicii
r\zboiului ar fi putut pricinui daune
mai mari dec`t în]elegerea.

Al treilea element al tensiunii es -
te  normativ,  ceea ce ar trebui s\ fie
un stat de drept. Tensiunea e în tre ]i -
nut\ de ideali[ti, de cei care precum
Daniel Morar sus]in aplicarea unor
proceduri transparente, în cazul pro -
cu rorilor a unei selec]ii recomandate
[i de Comisia European\ ca bun\

practic\. Cei care critic\ procedu rile
uit\ c\ pentru a da rezultate ele au
nevoie de timp. Prima selec]ie f\cut\
de Pivniceru a fost o fars\, poate [i
a doua ar fi fost, dar exist\ probabili -
tatea ca la un moment dat procedu ri -
le s\ produc\ rezultate. 

Ideali[tii au fost încuraja]i s\ crea -
d\ c\ idealurile sunt realizabile pen-
tru c\ politicienii [tiu c\ acestea, cu
tot etosul lor, s`nt arme redutabile în
politica [i mobilizeaz\ mase. Idea li[ -
tii descoper\ c\ politicienii au aban-
donat idealurile, în favoarea rea li t\ ]ii,
de aici [i deziluzia. 

Problema apare c`nd vedem pen-
tru cine s-a f\cut în]elegerea. Nici u -
nul dintre cei nominaliza]i pentru func -
]iile de conducere în Parchetul Ge -
ne ral nu-[i pot trece în CV rezul-
tatele lui Daniel Morar, ei mai de -
grab\ au primit ceva, dec`t au oferit
sistemului de justi]ie.

Din ce în ce mai mult [i în toate
sistemele asist\m la marginalizarea
[i excluderea celor care au oferit în -
credere, sus]inere, competen]\ în fa -
voarea celor care primesc ceva, func -
]ii, sinecuri, chiar mit\. Primii nu pot
fi controla]i, dec`t cel mult narcoti-
za]i cu propriile idealuri, cei din ur -
m\  pot fi controla]i pentru c\ într-un
moment sau altul au cerut ceva [i
s`nt datori puterii.

Sacrificarea ideali[tilor din am bele
tabere este periculoas\ pentru socie -
ta te pentru c\ doar idealurile pot îm -
bun\t\]i realitatea, a[a cum spune un
politolog italian. F\r\ idealuri [i f\r\
ideali[ti vom r\mane prizonierii de -
[er tului realit\]ii.

Daniel Morar. A crezut,
unde a gre[it?  

Cristian PANTAZI
Ioana LUPEA

� momentul `n]elegerii cu Ponta pe numirea pro cu rorilor
a reprezentat o ruptur\ � nici u nul dintre cei nominaliza]i pentru func ]iile de

conducere în Parchetul Ge ne ral nu-[i pot trece în CV
rezultatele lui Daniel Morar

Tensiunea e în tre ]i nut\ de ideali[ti, de cei care precum Daniel
Morar sus]in aplicarea unor proceduri transparente
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OPINIA DE LA CENTRU

Pe c`nd lucra `n redac]ia „The New
Yorker”, jurnalistul [i scriitorul Cal vin
Trillin era p`ndit de o team\: aceea ca fe -
meile de serviciu s\ nu descopere pri mul
lui draft. {i-o imagineaz\ pe vreuna din -
tre ele cum ia foile de pe birou [i le ci te[ -
te cu voce tare colegelor: „Asculta]i ches -
tia asta! Tipul \sta se consider\ scrii tor!”.
~n continuarea co[marului lui Trillin,
doam nele de la cur\]enie `ncep s\ r`d\
zgo motos [i s\ loveasc\ birourile cu pe -
riile de praf, asemenea juc\torilor de ho -
chei.

Trillin spune c\ primul s\u draft `n -
cepe `ntr-o englez\ rezonabil\, `ns\ con -
tinu\ din ce `n ce mai neglijent. No tea -
z\ acolo toate ideile care-i trec prin cap
dup\ ce termin\ de documentat un su bi -
ect, f\r\ vreo ordine anume. M\rturia lui
apare `ntr-o colec]ie de interviuri intitu-
lat\ „The New New Journalism”*, ̀ n ca -
re autorul Robert S. Boynton discut\ cu
19 mae[tri ai nonfic]iunii de peste O cean
despre experien]ele lor ̀ n adunarea in for -
ma]iilor [i a[ezarea lor `ntr-o ordine ca -

re s\ `nchege o poveste. 
Fiecare ̀ [i toarn\ chinul ̀ ntr-un ti par

unic, a c\rui ciud\]enie e finisat\ cu
gri j\ de-a lungul carierei. De exemplu,
Gay Talese, autorul unuia dintre cele mai
complexe portrete publicate vreodat\ –
„Frank Sinatra Has a Cold” („Es qui re”,
aprilie 1966), ia un creion [i un caiet cu
foi galbene, liniat, [i `ncearc\ s\ scrie o
fraz\. Folose[te litere mari, de tipar. Se
plimb\ prin aceast\ prim\ `n[iruire de cu -
vinte, rescrie, `ncearc\ s\ mai a[eze una
dup\. Dup\ primele dou\ zile, are [ase
fra ze compuse din majuscule. 

Dup\ ce ajunge la cinci astfel de pa -
gini de m`n\, Talese le transcrie cu aju -
torul unei ma[ini electrice de scris. Se ̀ n -
grije[te de fiecare dat\ s\ lase trei spa ]ii
`ntre r`nduri. Editeaz\ [i rescrie p`n\ ob -
]ine o singur\ pagin\ de care e mul ]u mit.
Ia foaia, o pune pe perete [i o ia de la ca -
p\t cu urm\toarea. Pe vremea `n care a -
vea un birou mai mare, obi[nuia s\ stu -
dieze foile din cel\lalt col] al camerei
printr-un binoclu, pentru a vedea cum

curg frazele, cum se mi[c\ scenele.
Nici Richard Preston nu se ba zea -

z\ prea tare pe muze: lucreaz\ s\p t\ m`ni
`n [ir la c`te-un lead lemnos, `l rescrie [i
de 30-40 de ori, apoi `l arunc\. Scrie un
lead nou [i-l arunc\ [i pe acesta, de ci -
de s\ se apuce de cu totul altceva, o bu -
cat\ de la mijloc. C`nd izbute[te s\ ̀ n che -
ie primul draft, are un [oc. Discu]ia lui
Pres ton cu Dumnezeul cinic al scrii to -
rilor decurge astfel: „N-am pic de talent.
Trebuie s\ fi suferit vreun atac cerebral,
mi-am pierdut abilitatea de a folosi cu -
vintele. S`nt un impostor! Uit\-te nu mai
la chestia asta!”. Nu `ndr\zne[te s\ ara -
te nim\nui primele rezultate ale mun cii
sale [i spune c\ nu poate pretinde nici-
unui editor s\ scoat\ ceva publicabil de
acolo. Mai demult, c`nd ̀ nc\ se ̀ n cu me -
ta s\ le arate primul draft, editorii `n ce -
peau s\ se panicheze. 

Pentru a trece peste un moment de
blo caj, Jonathan Harr ia trei s\cule]i cu
fasole uscat\ [i `ncepe s\ jongleze cu ei.

E extrem de important s\ reu[easc\ s\ le
`nv`rt\ ̀ n aer p`n\ ajunge la un num\r ma -
gic, iar dac\ scap\ una [tie c\ urmeaz\ o
zi grea de scris. Dup\ ce-[i trece no ti ]e -
le `n computer [i fix `nainte s\ se apu ce
de scris, Susan Orlean intr\ `ntr-o fre -
nezie a g\titului. Prepar\ m`nc\ruri com -
plicate, ce necesit\ pr\jeli, fierturi la di -
ferite temperaturi, mult timp. Orlean
consider\ c\ scrisul se aseam\n\ cu g\ -
titul, `n sensul c\ fiecare re]et\ e distila -
t\ prin cel care-o pune `n crati]\. 

Gama chinurilor [i extravagan ]e lor
jurnalistico-scriitorice[ti e extrem de va -
riat\, iar fiecare r`nd devine un martor t\ -
cut. Niciunul dintre ei nu las\ `ns\ jon-
gle riile, fricile [i mirosul de toc\ni]\ s\
inunde pagina publicat\. 

Vlad ODOBESCU

* Robert S. Boynton, "The New
New Journalism. Conversations with
America's Best Nonfiction Writers on
Their Craft", Vintage Books, 2005

14

Pe Vadim l-am cunoscut în urm\
cu patru ani, în Ia[i, într-o înc\pere pli -
n\ de fum de ]igar\ [i ziare vechi, cu pa -
gini îng\lbenite. Venise s\-mi poves -
teas c\ cum se s\turase el de comuni[ -
tii de la Chi[in\u ca de mere p\ dure ]e.
Era un aventuros, un t`n\r cu limba iu -
te, s`nge fierbinte [i m`nia unui cal s\l -
batic priponit într-un grajd de fier.

Ie[ise în seara de 7 aprilie la o plim -
bare pe str\zile din centrul Chi [i n\ u -
lui. {tia de evenimentele din ziua res -
pectiv\, fusese [i el în Pia]a Marii Adu -
n\ri Na]ionale (PMAN) cu un grup de
b\ie]i, dar când lucrurile au luat-o raz -
na, s-a întors acas\, în Ialoveni. Spre
sea r\, pe la 11 noaptea, Iulian, un amic,
l-a convins s\ se întoarc\ în capital\.
„Ne-a mâncat în fund s\ mergem”, mi-a
spus cu ciud\. Voiau s\ se holbeze la cl\ -
dirile devastate. Acolo îns\ a fost prins,
amenin]at cu arma, ridicat pe sus [i dus
într-o dub\ la Comisariatul Gene ral
de Poli]ie. Timp de trei zile, a fost
martorul b\t\ilor [i violurilor unor po -
l i]i[ti [i membri ai Batalionului cu
Destina]ie Special\ r\ma[i neidentifi -
ca]i p`n\ ast\zi. Cu loviturile era obi[ -
nuit, a sc\pat teaf\r din „coridorul mor -
]ii” pentru c\ practicase lupte greco-ro -
mane. În schimb, ]ipetele disperate, de
peste perete, ale tinerelor violate de b\r -
ba]i în uniform\ au fost greu de su por -
tat. Închi[i în celulele unei alte în c\ peri,
b\ie]ii nu puteau dec`t s\ urle la po li -
]i[ti [i s\ loveasc\ cu pumnii dispe ra]i
în perete. Nu puteau face nimic pen tru

fetele alea, num\rul c\rora a r\mas o
enig m\.

La dou\ luni dup\ cele trei zile pe -
trecute dup\ gratii, puterea de la Chi -
[in\u s-a schimbat, iar lui Vadim a în -
ceput s\-i plac\ maioneza. „Da, cu toa -
te E-urile ei”. Dup\ apa chioar\ [i fe li -
ile de p`ine de secar\, pe masa primei
c`r ciumi la care s-a oprit dup\ ie[irea din
izolator, au fost înghesuite farfurii cu
zeam\ de pui, friptur\ de carne de porc,
br`nz\ de oi, mujdei, m\m\lig\ [i doi li -
tri de suc de mere. 

Vadim a crezut în schimbare [i în
lupta pentru libertate. Împreun\ cu el,
în PMAN au ie[it mii de tineri cu ben -
ti ]e tricolore care-i voiau afar\ pe co -
mu  ni[ti. Erau emo]iona]i, înduio[a]i,
cu prin[i de frenezie. În sfâr[it, exploda
m\ m\liga. Sperau ca Moldova s\-[i reia
f\ ga[ul firesc spre democra]ie. Fu se se -
r\ sufoca]i cu rusisme [i ajunseser\ s\
se simt\ str\ini în propria lor ]ar\. 

Îns\, la patru ani dup\ a[a-numita
„Revolu]ie Twitter” de la Chi[in\u,
eco urile sunt slabe [i poart\ mai de gra -
b\ urme de dezam\gire [i am\ r\ ciu ne.
Tonul discu]iilor pe Facebook, blo -
guri, sau pe b\ncile din parcuri este u -
nul sumbru. Tinerii se simt în[ela]i, pros -
ti]i. Sunt din nou furio[i. Moartea lui Va -
leriu Boboc, b\iatul snopit în b\taia s\l -
batic\ a unor cefe late, a fost zadarni c\.
Durerea fetelor violate în grup, pe po  -
dea ua ro[ie a izolatoarelor, a fost ui ta -
t\ ca o boal\ ru[inoas\, iar vinovatul a  -
ces tor abuzuri e în continuare o fanto -
m\.

În ace[ti ani, tinerii s-au convins c\
s-a schimbat doar spoiala. Poporul e la
fel de s\rac, politicienii sunt ni[te in fa -
tua]i, iar puterea-i o dam\ cu camelii.

Lina VDOVÎI

Lina VDOV~I este 
redactor la „Televiziunea
Român\”

Tinerii se simt î`n[ela]i

Un personaj carismatic, ce mai! ~n
fiecare an, de Pa[te, ̀ mi amintesc de el
[i z`mbesc pe unde m\ apuc\, `n tram -
vai, ̀ n baie c`nd m\ sp\l pe din]i. ~n ali -
mentar\. De zice lumea c\-s tanani c\.
Acum patru ani, ne-am adunat to]i din
neam la el `n ograd\, sub gutui, [i am
f\cut un picnic ad-hoc cu ce era prin bu -
c\t\rie. Evident, un picnic cu m\ m\ li -
g\. El, un Moromete pu]in distorsio -
nat, de fapt cred c\ au `n comun doar
p\ l\ria… Cum spuneam, el, persona -
jul meu din lumea real\ c`nta „M-am
n\scut ̀ ntre Carpa]i” [i s\ruta co p\ ceii
ce r\s\reau din r\d\cinile celor mari,
`m p`nzi]i prin toat\ b\t\tura. Apoi c\ -
dea jos [i f\cea `ngera[i `n praf. Asta
du p\ ce a `nceput de diminea]\ s\ s\r -
b\toreasc\ cu vin de anul trecut, f\ cut
din butucii de la deal de cas\. Per so na -
jul meu are 63 de ani [i a fost de me se -
rie tractorist, [ofer de curs\ lung\, etc.
I-au pl\cut oltencele, dar nu s-a `n su-
rat cu nici una. Are ochii verzi, ca o um -
br\ deas\ de l\stari, gura dus\ ̀ ntr-o par -
te, din]ii toci]i, (sufer\ de bruxism), iar
urechile `i stau pu]in dep\rtate de cap.
Rud\ prin alian]\ [i colec]ionar de te -
levizoare vechi. Dup\ cas\ are zece, u -
nele peste altele, stricate. Mai are do -
u\ bune `n cas\, dar doar pe unul `l
fo lose[te. ~i plac serialele coreene deoa -

rece: „M\i tat\, p\i acolo e pe real, cu
tr\d\ri [i r\zboaie. Cu mi[elii, du[ -
mani”. Du[mani are [i el, ̀ n sat. Din ca -
uza lor n-a avut lini[te `n via]\! 

Pe so]ie o chema Victoria, dar i-a
spus mereu Lica, dup\ o alt\ iubire, din
tinere]e. Pe atunci prindea calul din ga -
lop [i-l ̀ nc\leca. ~[i amintesc copiii vre -
mea c`nd erau mici iar el, tat\l, a sc\ -
pat caii care au luat-o n\luci cu tot cu
c\ru]\ spre p\dure. „A fugit at`t de re -
pede c\ a ajuns c\ru]a din urm\, a `n -
trecut-o apoi a prins un cal de c\ p\s tru
[i a s\rit pe spatele lui”. Nici acum nu se
las\ mai prejos, c`nd duce calul la p\s -
cut, `l duce c\l\rind. Dar c`nd `[i ve de
copiii realiza]i unul c`te unul, se m`n -
dre[te [i `i pup\ pe frunte p\rinte[te.
C`nd erau mici nu-i pupa deloc. Mai
mult `i b\tea. „{tiam eu c\ ai s\ te des -
curci, c\ doar e[ti de[tept, prostule”. Iar
ultimul cuv`nt `i iese mereu ap\sat, cu
precipita]ii. 

De ce am scris despre el? Pentru c\
este un om cuprins `n categoria „nor -
malului”, nu este ie[it din comun, nu e
plin de calit\]i. E unul dintre cei cu ca -
re ne-am obi[nuit [i pe care nu-i mai ve -
dem, de[i s`nt prea mul]i. {i sigur nu
e subiect de tablet\, nu a luptat `n r\z -
boi, nu a fost `n Siberia `n lag\r, nu e
refugiat, nu `ndoaie linguri cu min tea.
~ns\  face [i el ceva. Regret\. C\ s-a ̀ n -
surat cu Lica, c\ a f\cut prea mul]i co -
pii, c\ nu [i-a `noit permisul expirat de
ani, c\ a v`ndut tractorul, c\ i s-a fu rat
aparatul de sudur\ din curte, c\…

Paula SC~NTEIANU

Un Moromete destul de banal
Din Cetatea lui {tefan

Se `ngrije[te de fiecare dat\ s\ lase trei spa]ii `ntre r`nduri

Paula SC~NTEIANU este
senior editor la revista 
„Opinia Veche”

Vlad ODOBESCU este 
senior editor la revista 
„Opinia Veche”

Cu r\d\cini `n .md

� fu se se r\ sufoca]i cu
rusisme [i ajunseser\ s\
se simt\ str\ini în pro-
pria lor ]ar\

Andreea ARCHIP este 
reporter la „Televiziunea
Român\”

Oferta era de nerefuzat pen -
tru stomacul meu fl\m`nd: c` -
teva fire de orez prin care se z\ -
reau c`teva felii de morcov, var -
z\ calit\ destul de uscat\ [i sa -
lat\ de vinete. Am `nghi]it pe
tas tatur\ orezul care era deja
acrit cu un Dr. Pepper [i sala-
ta de vinete afumat\ r\u cu ni[ -
te p`ine cu t\r`]e. O cafea ne`n -
dulcit\ a reu[it s\ dea gust unei
mese nereu[ite. La botul calu-
lui, printre dou\ [tiri [i un aler-
gat la montaj, pr`nzul meu fu -
g\rit nu promitea nimic. ~nc\ o
zi de duminic\ `n care lumea se
plimba prin parc `n timp ce noi
transformam banalitatea `n in -
forma]ie. 

M-am trezit, pe o ploaie to -
ren]ial\, deasupra unei par c\ri
de unde ma[inile ]ineau loc de
lum`n\ri pentru o cin\ ro man -
tic\. Un chelner cu guler scro-
bit ne-a prezentat oferta. M-am
delectat cu o salat\ ver de cu
sfecl\ ro[ie, br`nz\ fin\ de cap -
r\ [i somon. Cu un pahar de
vin am `n]eles cum via]a te ri -
dic\, `n doar c`teva ore, de la
parterul unei redac]ii la primul
etaj al unui restaurant cu pre-
ten]ii. 

Am plusat cu vita pe pli ta
`ncins\ [i piure cu ulei de tru fe.
Am savurat `n buc\]i mi ci fie -
care feliu]\. N-am sim]it ne vo -
ia de desert. {i dintr-o dat\ n-am
mai sim]it nici s\ m\ lo vesc
pes te burta a foame po tolit\, ci
s\ ridic din nou pa ha rul a li -
ni[te. Lini[tea c\ ziua nu se ter-
mi n\ cum `ncepe. N-am pl`ns
ni  ciodat\ `n fa]a ultimilor lei
pentru covrigi [i nici dac\ apa
chioar\ de la robinet mi-a ]i nut
loc de limonad\ cu men t\. 

M-am bucurat dac\ era des -
 chis la KFC pentru un san dvi[
picant v`ndut pe nimica toa t\.
Nu mi-a displ\cut `n s\ s\ cioc-
nesc un pahar de limoncello la
finalul unui platou cu pe[te [i
fructe de mare [i dup\ o con-
versa]ie relaxat\ cu un chelner
cu bun sim]. 

{i nu are nici o legatur\ cu
stomacul, nici cu vanitatea de a
sta la masa boga]ilor, ci doar cu
supriza nemaipomenit\ care sa -
re s\-]i fac\ via]a mai fru-
moas\. O lege a compensa]iei pe
care o primesc senin\ [i cu fur-
culi]a [i cu]itul preg\tite. De-
sertul mi-l pl\tesc singur\.

Andreea ARCHIP

Bucure[tean f\r\ cauz\

Cu inima
pe mas\
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R`sul femeii de 
serviciu

� fiecare `[i toarn\ chinul `ntr-un ti par unic, a c\rui
ciud\]enie e finisat\ cu gri j\ de-a lungul carierei

� e unul dintre cei cu ca -
re ne-am obi[nuit [i pe
care nu-i mai ve dem,
de[i s`nt prea mul]i
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Centrul Cultural German [i
Institutul Francez din Ia[i or -
ga  nizeaz\ a VIII-a edi ]ie a eve -
nimentului „Cafe kultour”. 

~n pe  ri oada 8-21 aprilie vor
avea loc proiec]ii de filme, spec -
tacole de teatru sau concerte.

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

~n timp ce lucra la albumul „E -
xile”, Theo Hutchcraft, solistul tru pei
de synthpop Hurts, a citit de trei ori
ro manul fic]ional al lui Cormac Mc -
Car thy, „Drumul”. Povestea apo ca -
liptic\ `n[iruit\ `n paginile c\r]ii pa re
s\ se reg\seasc\ `n versurile [i `n b\ -
t\  ile instrumentelor pornite ca dintr-
un tun, din piesele celui de-al doilea al -
bum al britanicilor. 

C`ntecul cu acela[i nume ca [i
romanul, „The Road” (n.r. „Drumul”),
anun]\ `nc\ de la primele note o b\ t\ -
lie a tempoului prin vocea [optit\ a so -
listului urm\rit\ de c`teva zg`nd\ riri de
chitar\. Treptat, ritmul se in ten sific\,
iar instrumentele izbucnesc ca dintr-
o `mpu[c\tur\ de pistol, pentru ca e co -
ul lor s\ fie `nghi]it de valul unui cor.
Tot o suit\ de vocalize `m po dobe[te [i
piesa „Blind” (n.r. „Orb”), prin care
Hutch    craft m\rt u rise[te c\ mai de gra -
b\ [i-ar scoate ochii („Cut out my eyes
and leave me blind”), de c`t s\ o vad\
pe ea `n dr\gostit\ de alt cineva. Rit -
mul me lodiei `mbie la as cultare, c\ci
versurile repetitive [i nu foarte ample
rostesc povestea f\r\ nici un ocoli[.

Toate titlurile s`nt laconice, `ns\
printr-un cuv`nt sau dou\ scrijelesc
exact laitmotivul pieselor. La fel cum
`n „Mercy” (n.r.: „Mil\”) se cere, ob -
sesiv, `ndurare, [i `n „The Crow” (n.r.:
„Corbul”) strofele s`nt c`ntate sub b\ -
t\ile nesf`r[ite ale aripilor ne gre. Linia
melodic\ a celei din urm\ seam\n\
cu jocul instrumental din piesa lui Ga -
ry Jules, „Mad World”. {i c`n tecul ca -

re deschide albumul, „Exile”, amin -
te[ te de partiturile celor de la Muse,
`n special prin vocea so lis tu lui `n care
se simte intona]ia speci fic\ notelor ` -
nalte. Ultima melodie, `ns\, „Help”
(n.r.: „Ajutor”), ui me[ te printr-o armo -
nie a instrumen telor. Ecoul unui pian,
ascu]imea cor zilor [i vocile co rului se
intensific\ treptat, p`n\ c`nd, `n final,
explo dea z\. Per cu]ia [i chitara `nt\ -
r`t\ flac\ra p`n\ se stinge, `n acelea[i
acorduri care au por nit-o. ~n fiecare
pie  s\ se simt notele sum bre de pe por -
tativ, f\r\ nici o li c\ rire de senin\tate.

Ascult`nd albumul, r\m`i cu v\ lul
de m\tase neagr\ ca de doliu. Ca [i cum
ai fi fost izgonit de sub soa rele verii,
`n umbra `nce]o[at\ a aripilor u nor
corbi.

C\t\lina DOBROVICEANU

~ndurare pentru proscri[i

Hurts — „Exile (2013)

Pe c`t de cunoscut este Bruce Lee
la noi, pe at`t de popular este [i Ip Man
`n China, maestrul lui, despre via ]a c\  -
ruia exist\ deja numeroase fil me. Ul -
timul dintre acestea, „The Grand  mas -
ters”, este o nestemat\ ̀ ntr-un va gon cu
c\rbuni, fiind [i rezultatul a 14 ani de
munc\ din partea regizorului Wong
Kar Wai. Ac]iunea este am pla sat\ `n

Chi na anilor ’40, `n or\ [e lul  Fu shan,
un de [eful comunit\]ii de arte mar]iale
`ncearc\ s\ g\seasc\ un mo[ tenitor din
sud care s\-[i aduc\ `nv\ ]\ turile [i `n
nord. Aici intervine Ip Man, care `m -
plete[te o rela]ie de prietenie cu fiica a -
cestuia, Gong Er. {i chiar da c\ cei doi
nu se mai `n t`lnesc dec`t de dou\ ori pe
parcursul peliculei, po ves tea `i ur m\ -
re[te pe a m`ndoi, fiecare cu ambi]ii [i
destine diferite. Dac\ el `ncearc\ s\-[i
duc\ la bun sf`r[it misi unea de a da mai
de parte Kung Fu-ul, `n ciuda invaziei
ja poneze sau a r\z bo iului civil, ea tr\ -
ie[te doar pentru a-[i putea r\zbuna ta -
t\l ucis de un fost dis cipol [i de a re fa -
ce onoarea familiei.

De asemenea, exist\ [i o mic\ re -
fe  rin]\ asupra lui Bruce Lee `n sec -
ven]a `n care Ip Man „vinde” opt lo -
vituri de picior unui maestru de arte
mar ]iale. ~ns\ ele nu s`nt precum cele
care l-au f\cut pe discipolul s\u re cu -
noscut, prefer`nd s\ ocheasc\ zo ne de
sub genunchi, pentru a-[i de mola ad -
ver sarii precum o secer\.  

„The Grandmasters” reaminte[te
de importan]a vechilor tradi]ii chine -
ze[ti, cu metafore de[tept g`ndite [i ex -
puse, precum citate din Confucius sau
ac]iuni care-[i dez\vluie logica la sf`r[it,
provoc`nd astfel [i la medita ]ie. Fil mul
este un adev\rat osp\] la ca pitolul i ma -
gine, cu numeroase ca dre impresio nan  -

te filmate `n slow mo  ]ion, de la pic\ -
turi de s`nge ce se iz besc de p\m`nt,
la fulgi de z\pad\ ca re-[i fac loc prin -
tre pumnii lupt\ to ri lor. De[i s`nt nu -
mai vreo patru-cinci sce ne de b\taie,
Wong Kar Wai a cord\ o aten]ie a -
proa pe microscopic\ pentru toate de -
taliile, `ncep`nd cu mo dul `n care se
arcuiesc palmele `n schim  bu rile de lo -
vituri [i termin`nd cu dansul picioa re -
lor ce se conformeaz\ stilului de lupt\.
Un alt plus `l re pre zint\ co loa na so no -
r\, muzica tra   di      ]  i   o  nal\  chine zeasc\ re   -
u[ind s\ te  tri mit\ `ntr-o alt\ lume ̀ n ca -
re Kung-Fu-ul es te asemeni unei teci.
Nu folosit pentru a v\rsa s`nge, ci pen -
tru a te ap\ra de t\i[ul propriei s\bii.

Iulian B~RZOI

Stop cadru Onoare ascu]it\ prin Kung-Fu

Acum exact 40 de ani, Neil
Young c`nta despre cum se stinge
timpul. „Time Fades Away” era pri -
mul lui album live [i, pe-atunci, artis-
tul spunea c-ar fi „cel mai prost ma -
terial pe care l-a `nregistrat vreoda -
t\” dar c\ e, mai mult dec`t orice, un
documentar al perioadei prin care
tre cea. Poate n-a fost de ajuns. Poate
n-au fost nici urm\toarele patru de -
cenii de muzic\. {i poate nici m\car
„Waging Heavy Peace”, autobio gra -
fia ap\rut\ la sf`r[itul anului trecut,
nu reu[e[te s\ `nchid\ `n ea tot zbu-
ciumul unui suflet at`t de b\tr`n `n -
c`t a `nceput s\ `ntinereasc\. 

Memoriile lui Young au ceva
can   did, ceva surprinz\tor [i ceva ne -
muritor `n scriitur\. ~nt`mpl\rile care
i-au umplut paginile i-au ̀ necat, c`nd -
va, inima cu totul, fie c\ e vorba de-
un deget scr`ntit sau de felul `n ca -
re-au ajuns versuri scrise pe-o bu ca -
t\ de ziar s\ c`nte. „Like a Hurricane”
– c`ntecul pe care nu-l putea fredo na
din cauza unei opera]ii care-i r\s t\l -
m\cise corzile vocale, a fost scris pe
scaunul din spate al unei ma[ini, `ntre
dou\ be]ii r\t\cite prin baruri. „Old
black” – chitara Gibsons Les Paul
din ’52, l-a ̀ nso]it mereu cu tot cu b\ -
tr`ne]ile ei. Autorul afi [ea z\ o t\rie
con  struit\, o imunitate la lu cru rile ca  -
re se vremuiesc, dar se des coase sin -
gur de team\ tocmai prin faptul c\ e
at`t de con[tient de ea. 

~n spatele decupajelor despre un

om cu pasiuni m\runte, dar aprinse,
precum colec]ionarea modelelor de
trenuri, Neil Young scrie pove[ti de
culise, ca [i cum ar [ti c\ despre el
a vorbit destul muzica lui. Volumul
e dens ca un concert `n care chitara
lui, c`ndva aurie [i `nnegrit\ de re -
con di]ion\ri [i de timp, arde notele cu
r\bdare, p`n\ la miez. Printre foto -
grafii cu arti[tii al\turi de care [i-a tr\ -
it tinere]ea, Young ̀ [i str`nge versu ri -
le [i le roste[te pe limba vie]ii. Vor -
be[ te cu fiecare cititor [i are, `n sim -
plitatea cuvintelor, un fel de-a po vesti
despre trecut [i despre oamenii pe
ca re i-a pierdut `n care se ghi ce[ te o
str`ngere de m`n\. 

{i-a[a, cu palmele abandonate `n
cele ale autorului, ascult\m o mu  zi -
c\ prin care Young sper\ s\ nu se
stin g\. {i e surprins el `nsu[i de fap-
tul c\ `[i scrie amintirile, de faptul c\
ne spune, altfel dec`t sub reflectoa -
re, al\turi de cei din trupa Crazy
Hor se, c\ e `nc\ t`n\r, `nc\ „pierdut
`n spa]iu”. 

Anca TOMA

� toate titlurile s`nt laco -
nice, `ns\ printr-un cuv`nt
sau dou\ scrijelesc exact
laitmotivul versurilor

� de[i s`nt numai vreo patru-cinci sce ne de b\taie,
regizorul  a cord\ o aten]ie aproape microscopic\ pen-
tru toate detaliile

„Trupa a `nregistrat un succes
mult mai mare `n Europa” 
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au ceva surprinz\tor
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GEMENI: Te-ai `ntors
dintr-o c\l\torie de peste
hotare [i e[ti bine dispus\.

Prietenul ]i-a sim]it lipsa [i te-a a[teptat
cu flori `n gar\.

LEU: Ai interviul pentru
Erasmus s\pt\m`na asta [i
stai ca pe ace. Nu crezi c\ vor

fi de acord c\ barurile intr\ la activit\]i
extra[colare.

FECIOAR|: Au `n ce -
put par]ialele [i te-ai hot\r`t
s\ mergi la bibliotec\ s\

`nve]i. Pe drum ai uitat unde voiai s\
ajungi a[a c\ te-ai oprit tot `ntr-un bar.

BALAN}|: E[ti ne -
mul  ]umit de Internetul din
c\ mine. Te pl`ngi zilnic c\ iar

ai pierdut serialul preferat [i c\ notifi c\ -
ri le de pe Facebook nu vin.

SCORPION: Abia a[ -
tep]i s\ vin\ c\ldura dar nu
ca s\ treci la hainele de var\.

Tu a[tep]i cuminte s\ se deschid\ tone-
ta cu `nghe]at\.

S|GET|TOR: Vrei iu-
bit care s\ [tie s\ calce, s\
g\teasc\, s\ fie respectuos, s\

nu bea [i s\ nu te `n[ele. E[ti sigur\ c\ `]i
dore[ti totu[i un b\rbat? 

CAPRICORN: Ai ]i -
nut s\pt\m`na asta post [i ai
reu[it s\ te `mp\rt\[e[ti. De

acum nimic nu te mai opre[te s\-i furi
iar m`ncarea colegului.

V|RS|TOR: Vrei s\
fie vreme bun\ ca s\ po]i ie[i
la plaj\. Nu conteaz\ c\ ai

proiecte de preg\tit. Vrei doar soare,
lo]iune [i o p\tur\ pe malul Bahluiului.

PE{TI: E[ti fericit\ c\
prime[ti `n sf`r[it bursa.
Prima oprire va fi cofet\ria

din col].Au un tiramisu pe cinste.

BERBEC: Abia a[tep]i
Pa[tele, dar nu ca s\ mergi
la biseric\ ci ca s\ dormi [i

s\ m\n`nci pasc\. 

TAUR: Te-ai hot\r`t s\
te apuci de scris [i te-ai
g`ndit s\ poveste[ti despre

crime. Acum e[ti la capitolul practic\.

RAC: Te-ai uitat prea
mult la filme siropoase [i din
cauza asta vrei un nou iubit.

Pretendentul trebuie s\ merag\ la sal\ [i
s\-]i aduc\ diminea]a c\p[uni.

Nu [tiu ce magie este la mij -
loc, dar aparent dac\ e[ti un pu -
gilist plecat din ]ara ta [i ancorat a -
cum `n Canada, oriunde `n apro -
pi erea Montrealului, deja `]i po]i
lua adio de la o victorie `n fa]a lui
Carl Froch. Sun\ absurd [i proba-
bil este doar o mare coinciden]\, dar
boxeurul britanic a reu[it s\ fie pri -
mul care a oprit [irul de victorii a
doi sportivi care `n cur`nd se vor `n -
t`lni `n ring, Lucian Bute [i canadi -
anul n\scut `n Haiti, Jean Pascal.

Am`ndoi au p`n\ `n momentul
de fa]\ 31 de `nfrunt\ri, iar ambii
au sim]it pentru prima dat\ gustul
amar al `nfr`ngerii c`nd Froch le-a
fost oponent. Rom=nul nostru a re -
zistat `n fa]a acestuia doar cinci run -
de din dou\sprezece [i cred c\ mul]i
au fost cei care au pl`ns c`nd l-au
v\ zut pe Bute dezbr\cat de titlul
s\u de campion IBF (Inter na]ional
Boxing Federation) la ca tegoria se -
migrea. O piedic\ ase m\  n\toare i-a
pu s-o britanicul [i lui Pascal, care `n
drumul c\tre titlul  de campion WBC
(World Boxing Coun cil) la cate-
goria supermij lo cie a fost oprit pe
parcurs `n prima sa `nfr`ngere din
carier\. 

Iar acum cei doi pseudo-canadi -
eni se vor `ntrece pe 25 mai `n no ua
lor cas\, Montreal. Niciunul `n s\ nu
pare complet convins de meci. Bu -
te, de exemplu, `nc\ `[i do re[te re -
van [a `n fa]a lui Froch, chiar dac\
Pas cal `i este acum ina micul din ring.
P`n\ [i antrenorul acestuia, La rou -
che, sub tutela c\ ruia au crescut Do -
roftei [i Eric Lu cas, al]i fo[ti cam  -
pioni mondiali, nu pa re s\-l scoa t\
din minte pe pu gi listul britanic. Da -
c\ este s\ ne lu\m dup\ declara]iile
acestuia, cum c\ „Froch a venit cu
dou\ re volvere, iar noi cu o pra[tie.
~n me ciul cu Pascal, noi va trebui
s\ a vem dou\ semiautomate”, putem
ve dea umbra l\sat\ de boxeur a -
supra lui Bute.

Pascal, pe de alt\ parte, poate
`n c\ mai simte o oarecare urm\ de
ru[ine dup\ meciul cu Carl Froch.
De[i acesta s-a ]inut tocmai `n 2008,
britanicul a c`[tigat meciul cu o coas  -
t\ rupt\ [i timpanul de la o ureche
pe rforat. Chiar [i cu dou\ deza van -
ta je, Froch s-a dovedit un titan, pe
care niciunul din cei doi pseudo-ca -
nadieni nu l-au putut do bor`. 

Paul ANDRICI

Scor la pauz\

Sub umbra 
lui Froch

� [i Bute [i Pascal au
sim]it prima dat\ gustul
`nfr`ngerii c`nd britanicul
le-a fost oponent

„The Grandmasters” (2012)
Regia: Wong Kar Wai

Gen: autobiografie



Dac\ `]i unduie[ti [oldurile `m pie -
dicat\ de greutatea tocurilor [i decol te -
ul ]i se pare prea evident, nu este lo cul
`n care trebuia s\ ajungi. Dar dac\ ai
mer sul ap\sat, cu picioarele u[or ̀ n do-
ite, iar p\rul `]i iese neglijent de sub
[ap c\, atunci o s\ str`ngi [i o m`n\ de
priviri admirative din partea b\ie ]ilor
de la mese. Doar o m`n\, pentru c\ mai
mult nu ai de unde, chiar dac\ ora ̀ nce -
perii concertului Raku, Sub se m na -
tu’ [i Dj Vladimir a trecut demult. 

Sub luminile verzi de pe scen\ se
disting trei trupuri de b\ie]i acope rite
de haine largi [i l\l`i care nu se pre -
zint\, ci dau drumul direct la muzic\,
spun`nd c\ au venit s\ fac\ „pu]in\
deschidere”. {i `ncep s\ povesteasc\
r\s picat [i c`t mai aproape de micro-
fon „povestea vie]ilor lor”, [i `ncheie
cu un a capella scurt „ura na[te parazi]i

ca mama lui Cheloo”. Grupul mic de
b\ ie]i care s-a a[ezat `n fa]a scenei
scoa te un „ioo” lung din piept [i `[i ri -
di c\ m`inile `n aer `n loc de aplauze.
Aflu de la un tip de l`ng\ mine c\ b\ie -
]ii s`nt MP13, OBLX [i Afty. De[i
con certul propriu-zis nu a `nceput,
dou\ fete o trag de m`nec\ pe una din
chelneri]e [i `ntreab\ c`t mai dureaz\
concertul. „Eh, a[a, pe la un 11 juma te
cred c\ e gata”, spune aceasta desf\ -
c`ndu-le ̀ nc\ o sticl\ de bere. Mai sorb
o gur\ [i se `ndreapt\ cu privirea spre
scen\, c\ut`nd s\ `[i obi[nuiasc\ ochii
cu lumina de acolo.

B\ie]ii
Raku nu se distinge din mul]imea

de rapperi aduna]i ̀ n jurul scenei dec`t
dup\ prosopul alb aruncat `n jurul g` -
tului [i cele dou\ sticle de ap\ pe care

le agit\ `n m`n\. Tricoul lung p`n\ la
genunchi [i [apca imens\ care-i `ncon -
joar\ capul `l fac s\ se integreze per-
fect printre cei din fa]a scenei, iar ni -
meni nu pare s\ observe diferen]a.
„Bu n\ seara, Iaaaa[iiiii”, se aude cu un
accent lung pe vocale. „Haide, scandal
pentru Raku” este `ndemnul care por -
ne[te fluier\turi [i strig\te aruncate cu
m`inile `n aer. Iar din spate, apare un
tip cu fes pe cap [i cu o `mbr\c\minte
asem\n\toare unei salopete de salahor.
„Uite, el e Subsemnatu’, cu apostrof”,
m\ l\mure[te Liviu care merge mai
aproape de scen\ s\ `i aud\.

Sim]im cum ne vibreaz\ p\m`ntul
de sub picioare atunci c`nd din difu-
zoare ̀ ncepe s\ duduie „D\-i vo lum!”,
iar mul]imea `ncepe deja s\ strige „fi -
ind c\ e devreme!”. Raku continu\ cu
ochii ̀ nchi[i „Ia tot ce trebuie c-o s\ ni
se fac\ lene/ At`t de tare c\ o s\ vorbim
prin semne”. Vizibil entuziasmat, un
b\ iat arunc\ `n aer c`nd m`na dreap t\,
c`nd m`na st`ng\, jongl`nd `n acela[i
timp cu sticla de bere pe care se vede
doar cum se scurge spuma. C`t timp `i
cere barmanului din ochi `nc\ o bere,
`ncepe s\ r\sune sala [i cu greu distin -
gem „Special pentru cine n-a uitat car -
tierul, salut Rom=nia, Berceniul, refre -
nul”. Iar `n semn de salut, m`inile se
`n doaie orizontal [i plutesc ritmic `n
aceea[i manier\. 

B\ie]ii din fa]\ ̀ [i scot apa ratele [i
fur\ c`te o poz\ cu cei de pe scen\ care
danseaz\ cu genunchii aple ca]i, `ns\
Subsemnatu’ `i roag\ s\ se opreasc\.
„E concert live, ce e filmat apare pe

youtube” [i continu\ cu „io, io… hai
toat\ lumea hiiiip-hooop, hai, hai ]ine-
o a[aaaa”.Iar blitzurile apa ra telor s`nt
`nlocuite de sticle de bere ver zui ridi -
cate `n aer deasupra capului [i purtate
de la st`nga la dreapta. Pentru c`teva
se cunde, muzica se opre[ te [i Raku `n -
deamn\ publicul s\ c`nte al\turi de el
refrenul „Alcoolul este via]\ [i via]a e
alcool.”

Fetele
St`njenite de faptul c\ s`nt printre

pu]inele fete din `ntreg localul, dou\
dintre ele merg la bar [i trag pe g`t cu
ochii `nchi[i dou\ shot-uri, dup\ care
fug la baie cu m`na la gur\. „Fat\, `n
sea ra asta nu mai bei nimic dec`t bere.
Ce naiba e cu tine? Ne distr\m sau st\m
`n baie s\ vomit\m?”, o dojene[te prie -
tena sa, vizibil mai masiv\ [i ceva mai
treaz\. Am`ndou\ `ncuviin]eaz\ din
cap [i revin la concert ]ip`nd. „Bine ̀n -
]eles c\ Ia[iiiii ruleaz\\\”, spune Raku,
iar strig\tele masculine s`nt acoperite

de cele ale fetelor a[ezate l`ng\ bar,
`nc`t e[ti pus pe g`nduri dac\ e de vin\
jum\tatea goal\ a sticlei sau chiar [tiu
versurile. Izbucnesc `n r`s, iar publicul
le acoper\ dup\ ce `ncepe melodia
„Ega li din na[tere.” „At````t”, se aude
din cap\tul s\lii, iar mul]imea se ̀ mpar -
te ̀ n dou\: cei care c`nt\ [i cei care url\
„pace, pace, pace.”

Cei trei ar vrea s\ plece de pe sce -
n\, ̀ ns\ [uier\turile admirative ̀ i ]in pe
loc [i dau din cap a mul]umire, atunci
c`nd v\d mul]imea str`ns\ ciorchine cu
m`inile ̀ nc\ sus. Versurile „Cine se afi -
[eaz\ cu aparen]ele vrea doar s\ par\
ceea ce nu e”, ne fac s\ ne sim]im ni[te
intru[i `n lumea muzicii underground,
a[a c\ ne lu\m gen]ile pe um\r [i p\ -
trun dem prin mul]imea deja r\sfirat\.
Nu ̀ nainte s\ ni se par\ c\ „s\ evoluezi
ca o dihanie, dihanie” ni se adreseaz\
nou\, celor care s`ntem hip-hopperi
de ocazie.

M\d\lina OLARIU

Ideile curg alene pe litoralul ro m= -
nesc, aduse de valurile ce parc\ vin din-
spre plajele `nsorite ale Braziliei. Ra -
du Maz\re nu se sfie[te s\ fac\ anual
schimb\ri ̀ n ora[ul ̀ n care este primar
de 13 ani. Dac\ a v\zut c\ vara trecut\,
paradele cu carele alegorice au atras
aten]ia asupra sta]iunii Mamaia, aces-
ta `i oblig\ acum pe proprietarii clubu -
rilor de noapte, prin hot\r`re de Consi -
liu Local, s\ `[i confec]ioneze fiecare
un astfel de vehicul, cu care s\ defileze
la caravanele organizate de prim\rie `n
fiecare s\pt\m`n\.

Tentativele de a transforma sta ]iu -
nile `n mici copii ale marelui Rio de
Janeiro s`nt serioase, primarul d`nd
instruc]iuni clare cu privire la modul
`n care ma[inile de carnaval trebuie s\
arate. Fiecare trebuie s\ aib\ opt metri,
iar dansul ̀ n ]inutele provocatoare pe
carele alegorice ̀ l vor face cel pu]in [a -
se animatoare „ca s\ nu mai v\d dou\
le[inate, dou\ speriate pe carul alego -
ric”, adaug\ acesta. Patronii care nu vor
`ndeplini aceste prevederi risc\ s\ fie
amenda]i sau s\ li se retrag\ autoriza -
]ia de func]ionare. 

Chiar [i ̀ n timpul liber, Radu Ma -
z\ re lucreaz\ de zor la promovarea
Con stan]ei. Acesta va lansa, peste
dou\ s\pt\m`ni, `mpreun\ cu Lore da -
na [i Cabron, un imn dedicat sta]iunii
Mamaia, `n care edilul va interpreta o
parte a acestuia. P`n\ s\ ne d\m seama
dac\ are voce, afl\m `ntre timp c\ `[i

folo se[te din plin glasul `n dispute cu
Traian B\sescu pe seama portului
Con stan]a, care `ns\ deviaz\ `nspre
subiecte ce nu ]in de administrarea
aces tuia. Primarul ne-a l\murit pe to]i,
prin schimbul de replici avut cu pre[e -
dintele, c\, de[i `[i petrece timpul `n
compania fetelor din sta]iuni, a[a cum
este `nvinov\]it de [eful statului, spre
deosebire de acesta, nu `ncearc\ s\ le
fac\ [efe de partid [i nu este `nsurat.

Nu ne este clar care s`nt velei t\ ]ile
artistice ale edilului, `ns\ cert este c\
b\rbatul `ncearc\ din plin s\ scoat\ la
iveal\ ceva prin proiectele ce presupun
implicarea sa artistic\. Se pare c\ pe
l`n g\ muzic\ [i actoria `i d\ ghes, pri -
marul l\s`ndu-se convins s\ joace ̀ n se -
rialul Mamaia Vice, care va fi turnat ̀ n
aceast\ var\ `n sta]iu nea ce `i d\ nume-
le. ~ntreaga produc]ie va re flecta via ]a
unei brig\zi de poli]ie lo cale din Con -
stan]a, iar [eful acesteia va fi Radu
Maz\re. R\m`ne de v\zut dac\ edilul
va avea o misiune greu de `ndeplinit
sau va fi, pur [i simplu, el `nsu[i!

Ana SIPO{
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La concert, sub acoperire
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Arti[tii au fost `nv\lui]i de lumina verde pe tot parcursul serii

� sim]im cum vibreaz\
p\m`ntul de sub picioare

„Caut costumul de [ef potrivit” 

� chiar [i `n timpul liber,
primarul lucreaz\ de zor
la promovarea ora[ului

Ne-am ascuns vineri seara pentru c`teva ore `n
Underground The Pub ca s\ `ncerc\m s\ ne

reamintim de atmosfera din cartier. Am ciocnit sticle
de bere ca la orice alt concert, `ns\ de data asta nu
am mai sorbit-o, ci am b\ut-o repede, `ncerc`nd s\
]inem pasul cu versurile care ni s-au `n[iruit. {i chiar
dac\ ne-a lipsit dexteritatea `n modul de a dansa din
m`ini [i `n a ne apleca genunchii, am `nv\]at al\turi
de Raku, al\turi de Subsemnatu’ [i Dj Vladimir. Dac\
la `nceput ne aminteam de el doar potrivindu-i
numele al\turi de al lui Ombladon `n piesa „Egali din
na[tere”, am plecat fredon`nd versurile pe care le-am
auzit ]`[nind din boxe.

{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.

»

De[i urc\ cu ceva greutate p`n\
la etajul cinci, liftul din Mall Mol -
dova m\ aduce ̀ ntr-un final pe pa lie -
rul unde m`ncarea [i jocurile pe con-
so l\ [i calculator se `mpart `ntr-un
spa]iu de recreere destul de bizar.
Mai ales atunci c`nd vezi un cuplu
savur`nd pr`nzul l`ng\ doi elevi care
se `ntrec `ntr-un joc de ma[ini. Tre -
c`nd pe l`ng\ vreo trei ecrane mari,
mergi de-a lungul cu[tii de sticl\ care
ocup\ o bun\ parte din etaj, ca `ntr-
un final, s\ g\se[ti `n spate „Osp\]ul
zeilor, unde m`ncarea rom=neasc\
este la ea acas\”. Sloganul reu[e[te
s\-mi trezeasc\ interesul pentru loca -
lul cu autoservire, care pare a avea
o [ans\ `n a rivaliza cantinele stu-
den]e[ti `n buc\]i alese.

Pentru ̀ nceput, meniul arunc\ ̀ n
ring felul `nt`i, [i anume supa care
din p\cate este doar de trei feluri,
una r\d\u]ean\, iar celelalte din car -
ne de pui [i de v\cu]\. Nu tocmai un
`nceput bun, cam pu]ine feluri, dar
m\car dai doar [apte lei pentru un
bol. Salatele `n schimb duc o lupt\
mai avantajoas\, cost`nd doar ̀ n jur

de 3,5 lei [i oferind posiblitatea de
a alege ̀ ntre cea asortat\, cu ro[ii, cu
varz\ sau chiar varz\ murat\. Apoi
s`nt adu[i `n joc b\ie]ii mari, ace[tia
fiind preparatele din carne, acompa -
niate de cele din cartofi [i br`nz\ cu
sm`nt`n\. Primele pe farfurie s`nt ce -
le din pui sau porc, g\tite la gr\tar, ̀ n
sos sau la cuptor, iar pre ]ul lor de
6-7 lei ̀ i las\ pe mul]i sa liv`nd ̀ n fa]a
vitrinei. La fel [i carto fii, felia]i `n
mi ci turnule]e [i apoi g\ti]i `n ulei
sau `ntr-o tav\ b\gat\ la peste 60 de
grade, parc\ m\ roag\ s\-mi scot cei
trei lei din portofel. A da, mai r\m`ne
[i desertul, trei pr\jituri cu at`ta cio -
co lat\ [i vanilie `nc`t sea m\n\ a felii
dintr-un tort diplomat, plus c\ doar
una cost\ [ap te lei. 

Osp\]ul zeilor ̀ ns\, abia la sf`r[it
te face s\-]i pui ve[nica `n tre ba re de
„mai pute]i repeta o dat\” c`nd vezi
pre ]ul sucurilor. O doz\, 3,5 lei. A -
ceas t\ ofert\ te poate pune pu]in pe
g`nduri, [i parc\ mai degrab\ ai bea
o cafea sau un ceai, chiar dac\ s`nt
de la dozator, cel pu]in dai cu doi
lei mai pu]in pentru ele. 

Nu se poate numi tocmai un os -
p\] ceea ce ofer\ localul, `ns\ meniul
m-a convins s\ mai trec pe la ei ori
de c`te ori simt un ghiont ̀ n stomac.

Paul ANDRICI

Osp\]ul zeilor rom=ni
� carnea este g\tit\,
dup\ preferin]\ la gr\tar,
cuptor sau `n sos

Raku nu a dat `napoi de ppee  sscceenn\\

Localul Troian


