
Actualitate

King Jung [i joaca 
cu focul
� despre conflictul din Coreea

de Nord au comentat jurnalistul

Adrian Cochino [i analistul

Iulian Chifu

pagina 13

Cum `ncalec\ rom=nii
ultima barier\ spre
Europa
� Cornel num\r\ zilele p`n\

c`nd o s\ intre [i Rom=ânia `n

spa]iul Schen gen, ca s\ poat\

fura mai u[or paginile 10 -11

A patra demisie din
Senatul Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza” 
� prof. univ. dr. Liviu Antonesei

a acuzat sc\derile de venituri de

la institu]ia de `nv\]\m`nt superior

[i existen]a nepotismului la con-

cursurile pentru ocuparea postu -

ri lor de cercet\tor pagina 2

Acum c`teva numere anticipam c\ bu be -
le din `nv\]\m`ntul superior o s\ `nceap\ s\
ples neasc\. S\pt\m`na care a trecut am avut
o demisie `n mas\ a membrilor Consiliului
Na ]ional al Cercet\rii {tiin]ifice (CNCS) [i
o continuare a abdic\rilor din Senatul U ni -
ver sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC).
Cele dou\ aparent nu au nici o leg\tur\ `ntre
ele. Nu au una de suprafa]\, ci una de fond,
ca re pri ve[te, `n primul r`nd, crasa subfinan -
]are din `nv\]\m`ntul superior.

Cei de la CNCS nu au putut `ndura t\ ie -
rea la jum\tate a finan]\rilor pentru pro iec te -
le de cercetare `n derulare pe 2013, `n t`r zie -
rea deschiderii finan]\rilor pe anul curent, `n -
tre ruperea continuit\]ii acestor programe, re -
du cerea ratei de succes pentru competi]iile
pe proiecte [i chiar anularea finan]\rii unor a -
pli ca]ii eligibile pe anumite ramuri. Mai ales
c\ „aceste m\suri de austeritate apar, `n mod
paradoxal, pe fondul lans\rii `n 2013 a unei
noi competi]ii `n cadrul programului Par te -
ne riate, cu un buget mai mare dec`t cel din
anul precedent”, dup\ cum eviden]iaz\ CNCS
`n comunicatul care anun]\ demisia `n bloc.
Universit\]ile `[i gestioneaz\ greu criza fi -
nan  ciar\, iar carnea roz a pu]inilor bani r\ -
ma[i a devenit obiect [i subiect de disput\ –
de la micile [i p`n\-acum-toleratele „nepotis -
me”, p`n\ la probleme care vizeaz\ finan ]a -
rea pe departamente. C`nd banii nu ajung
pen  tru toat\ lumea, alocarea fondurilor pentru
pro movare sau pentru angaj\ri pare de prost
gust, mai ales `n situa]ia `n care [i cercetarea
a r\mas pe jum\tate `n aer. Cu toate acestea,
toa te ramurile trag de halca de carne pe turta
lor, fiindc\ [tiu c\ altfel nu vor supravie]ui. 

A[a ajungem [i la al doilea punct co mun,
care este rezultatul unei lipse de comuni care
[i a schimb\rii de structur\ care au des ta bi li -
zat func]ionarea acestor institu]ii des tul de
fragile, ce se ]in de valorile pe care le servesc
ca de ni[te fire de iarb\ `n b\taia v`n tului.
Structura bicefal\ a universit\]ii, ne rodat\ `n
vremuri senine [i implementat\ `n unele tul-
buri, format\ din Senat [i Con si liu de Ad -
mi nistra]ie, duce la seisme care se produc la
ma re ad`ncime. Mul]i dintre membrii Se na -
tu lui, ale[i `n acest mandat prin vot univer-
sal, nu au mai fost `n situa]ia de-a se afla `n
posturi de conducere [i, `n consecin]\ nu au
experien]\ administrativ\. Cele dou\ capete
comunic\ prost sau deloc, fiecare dintre ele
`[i revendic\ autonomia [i ac]ioneaz\ `n vir-
tutea propriilor decizii care ajung s\ se bat\
cap `n cap. Ministerul Educa]iei Na ]io na le
(MEN) nu s-a consultat cu CNCS-ul, le-a `n -
[e lat a[tept\rile [i i-a l\sat, cum s-ar spune, `n
plop, `n situa]ia de a nu-[i mai putea ap\ra
mi  siu nea. MEN sus]ine c\ CNCS-ul vrea s\
ob  ]i n\ mai mult pentru programele IDEI, [i
spune c\ nu poate sacrifica programele pentru
Resurse Umane. 

Altfel spus, `n vremuri de criz\ avem con-
flicte interne care nu promit rezolvarea celor
externe sau ie[irea din criz\. Anticip\m o `n -
r\ut\]ire a situa]iei `n care calitatea activi t\ ]i -
lor at`t didactice c`t [i de cercetare din uni-
ver sit\]i se va reduce sim]itor. De la post-doc-
toranzi demotiva]i [i angaja]i ai UAIC ce se
simt nedrept\]i]i de t\ierea salariilor [i p` n\ la
organisme care ar trebui s\ vegheze la o bu n\
func]ionare, dar care nu-[i mai v\d rostul,  o
form\ viabil\ de a-[i sus]ine ideile sau ponde-
ra o pi niile. Nu am vrea s\ fim aici c`nd se va
produce cu tremurul acela mare care va veni.  

Laura P|ULE}

EDITORIAL

Dezbatere

Reportaj

este editat\ de studen]i ai
Departamentului de
Jurnalism [i {tiin]e ale
Comunic\rii [i se adreseaz\
exclusiv mediului academic.
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Institu]iile de `nv\]\m`nt superior din Ia[i au c\mine a su -
pra c\rora se execut\ lucr\ri de renovare sau reabilitare
de c`]iva ani, care nu au fost terminate la timp. Con du ce -
rile universit\]ilor sus]in c\ mot ivele s`nt diferite, por nind
de la lipsa fondurilor proprii [i a celor de la minister, cum
este `n cazul Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” [i a U -
ni verstit\]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad”, p`n\ la ne`n]elegeri cu constructorul
angajat s\ realizeze lucrarea, cum este cazul Politehnicii.
Ast\zi, `n Ia[i, `nc\ se mai g\sesc c\mine care de aproape
cinci ani stau `n praf de ciment [i `nconjurate de schele.
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Praf [i studen]ie

Un grup de cercet\tori de la Institutul Na]ional de Fizica Laserelor, Plasmei [i Radia]iilor
a protestat `n fa]a Ministerului Cercet\rii `mpotriva m\surilor de austeritate

� pentru mine nu ar fi
fost o problem\ s\ devin
un chirurg

paginile 8 - 9

� membrii Consiliului Na]ional al Cercet\rii {tiin]ifice au anun]at vineri,
12 aprilie, c\ vor demisiona � ace[tia s`nt nemul]umi]i de modul deficitar
`n care Ministerul Educa]iei Na]ionale (MEN) a gestionat proiectele de cer -
ce ta re � la Universitatea Tehnic\ din Ia[i, doar unul dintre cele opt pro iec-
te propuse a fost primit dup\ evaluarea din luna noiembrie a anului trecut

Partidul meu este acela al 
muzicienilor profesioni[ti adev\ra]i

Cine o s\ ne
mai ]in\ capul

interviu cu Bujor Prelipcean, directorul
Filarmonicii de Stat „Moldova” din Ia[i

R\ma[i cu politicienii 
de fiere
�pe Margaret Thatcher nu tre-

bu ie s\ `ncerc\m s\ o suplinim

�ne-a cople[it nevoia de oameni

mai puternici dec`t noi
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Renov\rile universit\]ilor ie[ene 
au c\zut de pe schele

Subfinan]area
destram\ cercetarea

[tiin]ific\ din Rom=nia
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~n coloan\,
adunarea

Societatea Studen]easc\ 1871 a
organizat miercuri, 10 aprilie, o dez -
batere public\ cu privire la a dop ta rea
Statutului Studentului `n Uni ver si -
tatea „Alexandru Ioan Cuza”
(UAIC) din Ia[i, un document `n ca -
re s`nt introdu se drepturile [i o bli ga -
]iile celor ca re ur meaz\ cursurile de
`nv\]\m`nt u ni versitar `n Rom=nia. 

Cei 30 de participan]i au discu-
tat proble mele din cauza c\rora a -
cest Statut nu a fost implementat la
UAIC. „De la data intr\rii sale `n vi -
goare ca anex\ la Legea Educa]iei
Na ]ionale, publica t\ `n Monitorul O -
fi cial `n aprilie 2012, `n mod normal
`n termen de 60 de zile, universi t\ -
]i le din ]ar\ ar fi trebuit s\ `l adopte,
ori la noi a cest lucru `nc\ nu s-a `n -
t`m plat”, a de cla rat Silvian-E ma nu -
el Man, pre [e di ntele Societ\]ii 1871.
~n replic\, A lexandru Aioanei, stu-
dent membru al Se na tului UAIC a
specificat c\ mo tivul principal al ne -
adopt\rii es te faptul c\ problemele
esen]iale ale stu den]ilor nu s`nt tre-
cute `n document. „S-a am`nat apli-
carea lui [i datorit\ dis func]ionalit\]ii
actuale din Se nat, unde lu crurile s`nt
foarte tensiona te. Ne-am concentrat
`n primul r`nd s\ re zolv\m problemele
mai stridente, cum ar fi cele legate de
finan]area e du ca ]iei, cifrele de [co la -
ri zare sau bur se le POSDRU”, a mai
ad\ugat acesta.

Societatea Studen]easc\ 1871,
`nfiin]at\ `n luna decembrie a anului
2012, a propus studen]ilor din Se nat
s\ or ganizeze o dezbatere publi c\ la
ca re s\ se discute modific\rile Sta -
tu tului [i s\ se stabileasc\ a dop tarea
lui `n universitate. ~n caz contrar, se
va cere demisia lor din fun c]ie. 

Ana SIPO{

S\pt\m`na trecut\, din Senatul U -
ni versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza
(UAIC) din Ia[i [i-a dat demisia al pa tru -
lea membru, prof. univ. dr. Liviu An to -
nesei, cadru didactic la Facultatea de
Psihologie [i {tiin]e ale Educa]iei. A -
ces ta [i-a motivat decizia acuz`nd sc\ de -
rile de venituri de la institu]ia de `n v\ ]\ -
m`nt superior, existen]a unui „nepotism,
cumetrialitate [i conjugalitate” la concur -
surile pentru ocuparea posturilor scoa te
la concurs pentru cercetare, dar [i lip sa
de comunicare dintre Senat [i Con si liul
de Administra]ie. „Demisionez pentru
c\ nu vreau s\ cau]ionez, prin simpla
mea prezen]\ `n Senat, m\surile de aus -
teritate, pe care le-a[ cau]iona chiar [i da -
c\ a[ vota `mpotriva Raportului Dom nu -
lui Rector prezentat Senatului `n se din -
]a din februarie. Chiar dac\ altceva nu
s-ar mai putea face `n acest moment, nu
vreau s\ particip la aceast\ masur\. Pre -
fer s\ suport consecin]ele al\turi de co -
legii mei, cadre didactice sau nu. Nu mai
revin aici la motivele care au condus la
aceast\ situa]ie a educa]iei universi ta re

din Rom=nia, pentru c\ ar fi eronat s\
cre dem c\ numai universitatea noastr\
e `n criz\ sau numai cele de stat au pro -
bleme”, a explicat prof. univ. dr. Liviu
Antonesei `ntr-o postare pe blogul per -
sonal. 

~naintea acestuia [i-au `naintat de -
mi sia din func]ia de senatori prof. univ.
dr. Gheorghe Ilie F=rte, de la Fa cul ta -
tea de Filosofie [i {tiin]e Po li tice
(FFSP), prof. univ. dr. Constantin Z\ -
linescu, de la Facultatea de Ma te ma -
tic\ [i prof. univ. dr. Constantin S\ l\ -
v\s tru, de la FFSP. La c`teva luni du -
p\ alegerile de anul trecut, [i prof. univ.
dr. Ovidiu C=rj\ a renun]at la func]ia
de pre[edinte al Senatului, acesta c`[ ti -
g`nd concursul pentru titlul de director
al Consiliului pentru studiile univer-
sitare de doctorat. „~n general este o re -
la]ie bun\ ̀ ntre Senat [i Consiliul de Ad -
ministra]ie, nu se pune problema unei
disfunc]ionalit\]i. Nu vreau s\ co men tez
decizia unui membru al structurii res pec -
 tive, fiindc\ `ntr-o mai comprehensiv\
oamenii au opinii [i convingeri ferme,

pe m\sura personalit\]ilor accentuate ca
s\ nu spun exagerate, [i au libertatea de
a [i le exprima. ~ns\ este posibil ca a -
cea st\ structur\ dual\ a unei universi t\]i
sa nu fie eficient\ sau rezonabil\ pen-
tru c\ membrii Senatului au autoritate
de cizional\ [i `ndeplinire legal\ s\ con -
troleze activitatea Consiliului de Ad mi -

nistra]ie, dar nu au responsabilitate pen -
tru autoritatea respectiv\”, a declarat
prof. univ. dr. Vasile I[an. 

~naintea celor patru demisii, Se na -
tul UAIC num\ra 68 de membri, ca -
dre didactice, studen]i [i personal ne -
didactic.

C\t\lin HOPULELE

� unul din motive este dat de sc\derile de venituri de
la institu]ia de `nv\]\m`nt superior 

A patra demisie din Senatul Universit\]ii „Cuza”

Prof. univ. dr. Liviu Antonesei acuz\ [i existen]a nepotismului la
concursurile pentru ocuparea posturilor de cercet\tor

~n perioada 22 – 27 aprilie, Li ga
Studen]ilor Electroni[ti din Ia[i (L.S.
ETC) `n colaborare cu Facultatea de
Electronic\, Telecomunica]ii [i Teh -
nologia Informa]iei (FETTI) de la
Universitatea Tehnic\ „Gheorghe
A sachi” din Ia[i va organiza eveni-
mentul „Zilele Studentului E lec tro  -
nist”. „Acest proiect [tiin]ific a fost
re alizat cu scopul de a pune ̀ n le g\ tu -
r\ studen]ii facult\]ii cu firmele an ga -
jatoare, practic pentru a facilita ac ce sul
tinerilor pe pia]a muncii. Nici e le vii nu
au fost uita]i, noi am lansat in vita]ii la
mai multe licee tehnice din zo na Mol -
dovei [i nu numai”, a de cla rat Ci pri an
Fr`ncu, pre[edinte L.S. ETC.

La eveniment vor participa [ap te
companii na]ionale. Dou\ dintre a ces -
tea, Delphi [i EMS-Electra vor or ga -
ni za vizite `n cadrul acestor fir me.
Pen tru celelalte cinci, Ar ce lor Mi ttal,
Ericsson, Lufkin, Microchip [i Si li -
con Service vor fi realizate pre zen t\ri
[i interviuri pentru joburi [i internship.

„Vom organiza de asemenea [i o
dezbatere pe tema «Statutul Stu den -
tului», prin care tinerii [i profesorii vor
putea discuta [i afla mai multe des pre
acest subiect”, a men]ionat Ciprian
Fr`ncu. ~n primele dou\ zile ale pro -
iectului va fi organizat\ o compe ti ]i e
na]ional\, „PCB-proiectare [i tes ta  -
re”, concurs de proiectare a cablaje -
lor imprimate [i testarea fun c]io na li -
t\]ii, la care vor putea participa studen -
]ii de la licen]\ [i master ai FETTI.

Evenimentul se afl\ la cea de-a
doua edi]ie. La activit\]ile de anul tre -
cut au luat parte peste 500 de persoa -
ne, iar anul acesta se a[teapt\ la un nu  -
m\r de aproximativ 800 – 1000 de
par  ti ci  pan]i.

Paul ANDRICI

Statutul `ncremenit
`n dezbateri

S\pt\m`na studen]iei
electronice

Primul  Departament de On co ge -
netic\ din Rom=nia a fost `nfiin]at la
Ia[i de c\tre Universitatea de Me di -
ci n\ „Gr. T. Popa” (UMF) din Ia[i,
`n colabora re cu Institutul Regional
de Oncologie. Acest departament es -
te dedicat persoanelor cu predispo zi -
]ie erediatar\ la cancer, iar proiectul
a fost demarat acum doi ani, la baza
lui st`nd colaborarea cu ini]iatorul on -
cogeneticii ̀ n Fran]a, profesorul Y ves
Bignon.

„Prin aceast\ colaborare a fost cre -
at\ posibilitatea unor mobilit\]i `n U -
niversitatea Clearmont-Ferrand pentru
ini]ierea ̀ n domeniul oncogeneticii, iar
profesorul Yves Bignon a r\spuns a ces -
tei solicit\ri de formare prin faptul c\
`n departamentul de oncogenetic\ de
acolo au venit speciali[ti din Ia[i pe n -
tru a se ini]ia ̀ n domeniul diagnosti cu -
lui molecular”, a declarat prof univ. dr.
Doina Azoic\i, decan al Facult\]ii de
Medicin\.

La acest Departament de On co -
ge netic\ al UMF se pot identifica per -
soanele care s`nt ex puse la riscul e re -
ditar de a face can cer [i le efectueaz\
di agnosticul molecular pentru preci -
za rea muta]iei genetice care este res -
pon sabil\ de riscul pentru can cer. „A -
poi speciali[tii le stabilesc un program
de monitorizare, astfel ̀ nc`t riscul a ces -

tora s\ fie diminuat `nc`t s\ pre ̀n t`m -
pin\m fie apari]ia cancerului ̀ n de cur -
sul vie]ii, fie s\ am`n\m momentul a -
pari]iei bolii c`t mai mult posibil prin
m\suri specifice de prevenire [i tra -
tament”, a ad\ugat prof. univ. dr. Doi -
na Azoic\i. 

Costurile estimative ale unui test
de diagnostic molecular s`nt de 3.000
de euro pentru persoana deja bolna v\
de cancer, [i de 300 de euro pentru ve -
rificarea rezultatului la rudele unui pa -
cient deja investigat. Universitatea `[i
propune s\ se ocupe de 100 de ca zuri
pe an, dintre care 50 s`nt deja bolnavi
de cancer, iar 50 s`nt rude ale celor in -
fecta]i.

„~n acest moment, investi]ia este
de 367 de mii de euro, din care 40 de
mii de euro provin din proiectele de
cercetare c`[tigate de universitate [i 327
de mii de euro din veniturile proprii
ale universit\]ii”, a subliniat ec. Da na
Drugu[, director general administra-
tiv la UMF. Universitatea are fonduri
disponibile pentru 10 pacien]i [i mai
departe s-au `ntreprins demersuri cu
Ministerul S\n\t\]ii pentru introdu -
cerea acestui proiect `n programul na -
]ional de preven]ie pentru a dispune
de o nou\ surs\ de finan]are. 

~n perioada 10-14 aprilie, la Sl\ -
nic Moldova, a avut loc o {coal\ de
Formare Avansat\ `n practic\ me -
dical\ de Oncogenetic\ la care au
luat parte 25 de speciali[ti care vor
lu cra `n acest departament de la Ia[i.

Iuliana LEONTI

Federa]iile studen]e[ti din Ro m= nia
au lansat `nscrierile pentru sesiunile de
formare a studen]ilor care vor s\ se im -
plice `n procesul de evaluare institu ]io -
nal\ extern\ realizat\ prin intermediul
Agen]iei Rom=ne de Asigurare a Ca -
lit\]ii `n ~nv\]\m`ntul Superior (AR -
ACIS). Astfel, dintre cei care fac par te
din ligile aflate sub coordonarea A li an -
]ei Na]ionale a Organiza]iilor Stu den -
]e[ti (ANOSR) au fost deja selecta]i s\p -
t\m`na trecut\, pe 12 aprilie, 32 de stu -

den]i din cele 80 de candidaturi de pu se.
Dintre ace[tia, doi s`nt reprezentan]i ai
studen]ilor de la Universitatea „A le -
xan dru Ioan Cuza” din Ia[i. Cei se lec -
ta]i vor participa la sesiunile de forma -
re de la Timi[oara, ̀ ntre 17 – 23 a pri lie,
de la Universitatea Politehnic\, un de
ace[tia vor fi instrui]i [i informa]i `n le -
g\tur\ cu ceea ce presupune evaluarea u -
niversit\]ilor. „Vor discuta cu re pre zen -
tan]i ARACIS, cu al]i membri AN OSR,
dar [i cu invita]i precum Anca Pri sa ca -
riu, expert de la European Quality As su -
rance Register. Participan]ii vor avea [i
un fel de «tem\ pentru acas\», aceea de
a-[i evalua propria universitate `n con -

textul asigur\rii calit\]ii. Li se vor ex pli -
ca indicatorii, standardele [i modul `n
care are loc evaluarea, pentru ca ei s\ ai -
b\ o baz\ practic\ `nainte de a fi direct
implica]i `n ac]iunile demarate de A RA -
CIS”, a declarat Br`ndu[a Lungu, vi ce -
pre[edinte pe rela]ii publice al AN OSR. 

~n cazul studen]ilor care fac parte din
ligi [i asocia]ii membre ale Uniunii Na -
]ionale a Studen]ilor din Ro m= nia
(UNSR), `nscrierile se mai pot face p` -
n\ pe 18 aprilie inclusiv. Rezultatele
vor fi afi[ate pe 20 aprilie pe site-ul
www.unsr.ro, urm`nd ca sesiunea de for -
mare s\ aib\ loc la Universitatea Po li -
tehnic\ din Bucure[ti, `ntre 22 – 26 a -
prilie. „Rolul acestui training este a ce la
de a-i preg\ti pe studen]i pentru e va lu  -
\rile institu]ionale. ~n urma lui, ei trebu -
ie s\ `n]eleag\ cum se realizeaz\ a ceas -
ta [i ce efecte presupun rezultatele ei”,
a declarat Marian Petrariu, prim vi ce -
pre[edinte al UNSR.

Pentru a putea fi selecta]i, cei ̀ n scri[i
trebuie s\ `ndeplineasc\ o serie de cri-
terii, printre care se num\r\ implica rea `n
reprezentarea studen]ilor `n cadrul u ni -
versit\]ilor din care provin, cu noa[ te rea
structurii organizatorice a unei institu ]ii
de `nv\]\m`nt superior sau coordo na rea
anterioar\ a unor proiecte. 

Anca TOMA

Curtea de Apel T=rgu Mure[ a
anulat joia trecut\, 11 aprilie, Ho t\ -
r`rea de Guvern prin care s-a decis, ̀ n
martie 2012 , `nfiin]area unei Fa cul t\]i
de Medicin\ [i Farmacie multilingve `n
cadrul Universit\]ii de Medicin\ [i
Far macie (UMF) din T=rgu Mure[.
Dec izia luat\ de cabinetul Un gu rea nu
a Guvernului Rom=niei anul trecut
pre supunea deschiderea unei noi facul -
t\]i, cu programe `n limbile rom=n\,
ma ghiar\ [i englez\. „Astfel de progra -
me `n cadrul facult\]ilor nu s`nt neo bi[ -
nuite, dar ele trebuie s\ fie acreditate la
anumite standarde. O asemenea facul -
tate trebuie acreditat\, iar ̀ n cazul UMF
T=rgu Mure[ nu se `ndeplineau aceste
condi]ii [i Ministerul Educa]iei a for ]at
lucrurile prin acea Hot\r`re de Gu vern”,
a declarat prof. univ. dr. Vasile As t\ r\s -
toae, rectorul Universit\]ii de Me di -
cin\ [i Farmacie „Gr. T. Popa”
(UMF) din Ia[i. 

Anul trecut, aceast\ decizie a st`r -
nit controverse at`t la nivelul condu ce -
rii UMF T=rgu Mure[ c`t [i `n r`n dul
studen]ilor din cadrul acestei institu ]ii
de `nv\]\m`nt superior. Ace[tia au pro -
testat `n strad\, consider`nd, la fel ca
reprezentan]ii universit\]ii, c\ Ho t\ -
r`rea de Guvern nr. 230 din 27 mar -
tie 2012 `ncalc\ principiile au to no mi ei
universitare [i nu respect\ deciziile Se -

natului UMF T=rgu Mure[. Stu den -
]ii reclamau, atunci, dezavantaje pe ca -
re le-ar fi putut aduce crearea unor sec -
]ii separate de predare `n limbile ma -
ghia r\, rom=n\ [i englez\, printre ca re
se num\rau pierderea acredit\rii di plo -
melor emise de universitate, dar [i di -
vizarea cadrelor didactice [i a studen -
]ilor. 

Decizia Cur]ii de Apel T=rgu
Mure[ de joi, poate fi atacat\ cu re curs
`n termen de 15 zile la ~nalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie. „Cu siguran]\ se va
face recurs, e un drept [i acesta. Pro ble -
ma `nfiin]\rii unei astfel de facult\]i nu
este una de prim nivel, ea ridic\ `n gri -
jor\ri ̀ n ceea ce prive[te modalitatea ̀ n -
fiin]\rii, mai exact prin `nc\lcarea au -
tonomiei universitare. Se va accepta un
astfel de `nv\]\m`nt, dar numai a tunci
c`nd se vor stabili termenii le gali [i, a[a
cum precizeaz\ directiva european\,
studen]ii vor trebui s\ dea un examen
final `n limba rom=n\, pentru a putea
profesa ulterior `n Ro m= nia”, a expli-
cat prof. univ. dr. Vasile As t\ r\s toae.

Executarea Hot\r`rii de Guvern
nr. 230/2012 a fost suspendat\ de Cur -
tea de Apel pe 4 mai 2012, dup\ ce
UMF T=rgu Mure[ a cerut anularea
actului.

Anca TOMA

370 de mii de euro pentru
prevenirea cancerului

� costurile unui diagnos-
tic pentru bolnavi s`nt de
3000 de euro

Studen]ii se preg\tesc 
s\-[i evalueze [colile

� ace[tia vor participa la
sesiuni de formare

F\r\ facultate `n limba
maghiar\ la T=rgu Mure[

� hot\r`rea de Guvern din 2012 a fost anulat\

Alian]a Na]ional\ a
Organiza]iilor Studen]e[ti din

România



Scriam acum dou\ s\pt\m`ni
despre faptul c\ Victor Ciutacu,
fos tul redactor-[ef al cotidianului
„Jurnalul Na]ional”, a p\r\sit pu -
blica]ia care nu [i-a mai pl\tit an -
ga ja]ii de patru luni [i s-a `ndreptat
c\tre RTV. Acum c`teva zile, o par -
te din redactorii „Jurnalului” au
deschis o platform\ blogspot unde
au ini]iat un protest anonim prin ca -
re vor s\ fac\ cunoscute ne drep t\ -
]i le pe care le suport\ din partea con -
ducerii institu]iei de pres\; anon-
im pentru c\, bine`n]eles, contrac-
tul pe care `l au cu Intact Pu bli -
shing SRL le interzice orice for m\
de protest, orice abatere san c]io n`n -
du-se cu `ncheierea contractului [i
o amend\ de 5.000 de euro.

Mai mult, ini]iatorii protestului
suspecteaz\ faptul c\ ac]iunea ar fi
premeditat\, av`nd `n vedere c\ `n
octombrie 2012 au fost obliga]i fie
s\-[i desfac\ contractul `n vederea
`n cheierii unuia de drepturi de au -
tor, fie s\-l p\streze, dar cu reduc-
erea a 25% din salarii. Bine`n]eles
c\ cei mai mul]i au preferat prima
variant\, iar drepturile din decem-
brie `ncoace nu s-au mai pl\tit. 

Cine are r\bdarea s\ citeasc\
toa  te post\rile de pe protest-jur-
nalul.blogspot.com poate afla c` -
te va imagini triste care caracteri -
zea z\ `ntreaga pres\ rom=neasc\ `n
momentul de fa]\, nu doar ce se `n -
t`mpl\ la „Jurnal”. Dac\ la mo guli
nu se poate pune problema de in -
de penden]\ editorial\ a jurnal i[ ti lor,
la patronii care-au fost odat\ o ne[ti
au sc\zut oricum standardele pen-
tru a putea concura pe pia]\ cu pri -
mii, astfel `nc`t cu greu se mai poa -
te sim]i cineva cu adev\rat inde-
pendent. ~n acela[i timp, jurnalistul
este ve[nic dispre]uit. „A[a v\ tre-
buie, la c`t gunoi a]i aruncat `n st`n -
ga [i `n dreapta”, r\sun\ vocile mul -
tor rom=ni. 

E trist c\ dup\ tot scandalul is -
cat s-au g\sit peste noapte (promi-
siuni de) solu]ii de plat\ a unor sa -
larii, doar [i doar pentru c\ celor de
sus nu le place s\ le fie terfelit\ i -
maginea. E la fel de trist c\ Ma rius
Tuc\, directorul editorial al publi-
ca]iei, public\ poezii pe Fa ce book
[i pe jurnalul.ro de parc\ totul ar fi
`n regul\. {i e nedrept fa]\ de a ce[ti
oameni care-[i calc\ pe demnitate
[i scriu `n continuare `ntr-un loc
de unde aproape c\ nu mai sper\ s\
vad\ vreodat\ vreun ban doar pen-
tru c\ `nc\ cred `n idealul jurnalis-
mului de calitate s\ fie asemui]i cu
[efii lor, cei care au adus un ziar
odat\ glorios [i presa `n general la
starea jalnic\ `n care s`nt. E cu at`t
mai nedrept lu`nd `n considerare
faptul c\ ei s`nt cei care duc ga ze -
t\ria `n spate [i-i mai spal\ din c`nd
`n c`nd renumele prost, cu c`te un
reportaj str\lucit sau un interviu sa -
vuros, `n timp ce mogulii [i [efii mai
mici doar trag foloasele.

~ns\ situa]ia asta e una, din p\ -
cate, general\, valabil\ nu doar `n
ca zul presei, ci `n foarte multe do -
menii: profitorii [i oportuni[tii a -
jung departe, `n timp ce oamenii de
calitate, pentru care de multe ori
in teresul general primeaz\ `n fa]a
celui propriu, s`nt l\sa]i `ntr-un
con de umbr\, cu rate, frustr\ri [i
da torii.

Ioan STOLERU
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Laboratoare `n strad\

� patronii o ne[ti au
sc\zut standardele pen-
tru a concura cu mogulii

Membrii Consiliului Na]ional al
Cercet\rii {tiin]ifice (CNCS) au a nun -
]at vineri, 12 aprilie, c\ `[i vor prezenta
`n perioada urm\toare demisiile din a cest
organism, ca urmare a modului defici-
tar `n care Ministerul Educa]iei Na ]io -
nale (MEN) a gestionat proiectele de
cer cetare care au c`[tigat competi]ia din
toamna anului 2012 dar [i a celor a fla te
`n derulare. Ace[tia [i-au motivat de ci zi -
a `ntr-un comunicat prin care explic\ pro -
blemele financiare [i administrative ale
CNCS, provocate de interven]iile min-
isterului `n finan]area [i desf\[urarea pro -
iectelor. 

Una din principalele chestiuni pe ca -
re le men]ioneaz\ membrii consiliului
este subfinan]area ̀ n cazul proiectelor ca -
re se deruleaz\ momentan `n cadrul pro -
gramelor Resurse Umane [i Idei. Con  -

form comunicatului, anul acesta MEN
a anun]at CNCS c\ proiectele finan]ate
prin programul Idei, cele Complexe de
Cercetare Exploratorie 2012 (PC -
CE2012) [i cele de Cercetare Ex plo ra -
torie 2011 (PCE2011) vor primi un bu -
get cu 50 – 55 % mai mic dec`t cel sta-
bilit la momentul lans\rii cercet\rilor, `n
ultimii doi ani. „Pe l`ng\ `njum\t\]irea
bugetului pe programul Idei, s`nt afec-
tate [i proiectele de tip Parteneriate, in -
clusiv cele finan]ate de agen]i industri-
ali, `n cazul lor finan]area fiind redus\
cu 40%. Este cu at`t mai nepl\cut c\ a -
ceste lucruri se `nt`mpl\ dup\ compe ti -
]ii foarte dure, cu criterii [tiin]ifice dras  -
tice, care nu erau a[a u[or de `ndeplinit
[i dup\ o evaluare f\cut\ de c\tre trei spe -
ciali[ti dintre care, `n cele mai multe ca -
zuri, doi din str\in\tate. Proiectele a ces -

tea, de altfel nu extraordinar de multe,
ar fi trebuit continuate a[a cum au `n ce -
put, `n conformitate cu bugetul pe care
l-au ob]inut la `nceput”, a declarat prof.
univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, pro rec -
tor responsabil cu cercetarea [tiin]ific\
la Universitatea Tehnic\ „Gh. A sachi”
din Ia[i (TUIA{I). 

Conform comunicatului emis de
CNCS, printre consecin]ele sc\derii bu -
getului de stat pe 2013 asupra cer ce -
t\rii din Rom=niei se num\r\ [i „`n t`r zi -
erea deschiderii finan]\rii pe anul cu -
rent pentru toate proiectele aflate `n de -
rulare pe Resurse Umane [i Idei” sau a -
nun]area cu o „`nt`rziere de patru luni a
proiectelor c`[tig\toare `n competi]ia din
noiembrie 2012”. Membrii CNCS pre-
ci zeaz\ c\ `n momentul de fa]\ `nc\ nu
a fost f\cut\ public\ o list\ final\ cu pro -
iectele propuse spre finan]are `n urma a -
cestui concurs. „Din ianuarie noi am con -
tinuat cercet\rile, nu le-am `ntrerupt. ~n
condi]iile date, oamenii au r\mas din -
tr-un angajament moral, pentru c\ nu au
fost pl\ti]i ̀ n cele mai multe cazuri. Toa -
t\ lumea a trebuit s\ redimensioneze, in -
clusiv `n ceea ce prive[te salariile. ~n
prin cipiu am mutat unele cheltuieli [i ac -
tivit\]i pe 2014, dar dac\ va exista [i a -
tunci o situa]ie ca cea de acum, nu [tim
cum vom proceda”, a ad\ugat prof. univ.
dr. ing. Carmen Teodosiu. 

Comunicare `ntr-un singur
sens

Prorectorul a explicat faptul c\ la
TUIA{I condu c\ torii de proiecte se
a[teptau s\ existe un num\r mai mare
de idei finan]abile `ncep`nd cu 2013,
]in`nd cont de faptul c\ acestea se situ-
au bine pe grilele de evaluare. Anul
acesta, dintre cele opt pro iecte propuse
de universitate pe componenta de cerc-
etare Tinere Echipe [i proiecte post-
doctorale, doar unul a fost primit dup\
evaluarea din luna noiembrie a anului
trecut. „Chiar [i cele situate sub linie
aveau punctaje foarte mari, `ns\ grila s-
a ridicat mult. Oricum, bu ge tul pe 2013
a fost anun]at aproape la ju m\ ta tea lui
aprilie. Cercetarea f\r\ alo care de fon-
duri nu este posibil\. E vor ba de a pa ra -
tur\, de echipamente [i `n ce ea ce pri -
ve[ te resursele umane, e vorba de echi pe
de oameni tineri care depind de salari-
ile din cercetare pentru subzisten]a zil-
nic\. Inclusiv eu am un proiect pe Par -
te neriate care a fost afectat cu o sc\ de -
re de finan]are de 40% pe 2013 [i pot
s\ v\ spun c\ echipa de cercetare este
format\ `n procent de aproximativ 55%
din cercet\tori POST DOC” , a ex plicat
prorectorul TUIA{I.

Tot vinerea trecut\, MEN a r\s puns

chestiunilor lansate de membrii CNCS
`n ceea ce prive[te finan]area, men ]io -
n`nd faptul c\ „principiul de baz\ pen-
tru `ncadrarea ̀ n anvelopa bugetar\ a fie -
c\rui program de cercetare `l re pre zin -
t\, acolo unde este cazul, redistribuirea
bugetului pentru 2014 [i chiar 2015”, ur -
m`nd ca pe parcursul anului curent toa -
te proiectele aflate `n derulare s\ fie a -
tent monitorizate, astfel `nc`t resursele
financiare s\ fie direc]ionate `n ur m\ -
torii ani cu prec\dere spre proiectele per -
formante. „Universitatea noastr\, de e -
xem plu, nu a avut cazuri de nerealizare
a proiectelor la indicatori. Tocmai asta
ne sup\r\ foarte tare, c\ ni s-a diminu-
at finan]area `n condi]iile `n care noi
ne-am dep\[it to]i indicatorii asuma]i
pe proiecte”, a conchis prof. univ. dr.
ing. Carmen Teodosiu. 

Demisia `n bloc din CNCS este mo -
tivat\ de membrii acestuia [i prin lipsa
de comunicare `ntre MEN [i acest or -
ganism care asist\ ministerul `n coor-
donarea, finan]area, monitorizarea [i e va -
luarea activit\]ilor de cercetare [t iin ]i -
fic\ `n Rom=nia. „Comunicare exist\
doar sub forma de informare, nu [i de
consultare. Nu conteaz\ c`te proiecte s`nt,
cine depinde de ele, conteaz\ doar c\ a -
cesta este bugetul [i `n el trebuie s\ v\
`ncadra]i, cam acesta este mesajul. {i a -
[a a fost `ntotdeauna, ministerul a priv-
it de sus. Ori dac\ iei hot\r`ri [i nu con-
teaz\, degeaba te mai duci s\ dai sem n\ -
turi. Poate aceste demisii vor st`rni, `n
sf`r[it, dialog”, a declarat prof. univ. dr.
Constantin Leonte, prorector respon-
sa bil cu cercetare [tiin]ific\ la Uni ver -
si tatea de {tiin]e Agricole [i Me di ci -
n\ Veterinar\ „Ion Ionescu de la
Brad” din Ia[i. Printre membrii CNCS
care [i-au anun]at demisia se num\r\ [i
trei cercet\tori din Ia[i, CS I Gabriel
Ciobanu, dr. Academia Rom=n\, In s -
titutul de Informatic\ Teoretic\, CS
II Flavius Solomon, dr. Academia
Ro  m=n\, Institutul de Istorie „A. D.
Xe nopol” [i prof. univ. dr. Gabriela
Car ja de la TUIA{I.

Vinerea trecut\, un grup de cer ce -
t\tori de la Institutul Na]ional de Fi zi -
ca Laserelor, Plasmei [i Radia]iilor a
protestat `n fa]a Ministerului Cer ce -
t\rii fa]\ m\surile luate de MEN, ace-
lea[i care au determinat demisiile din
CNCS. Ca reac]ie la decizia membri lor
consiliului, MEN a anun]at c\ derula -
rea proiectelor curente nu va fi prejudi -
ciat\, `ntruc`t inten]ioneaz\ s\ gr\ beas -
c\ procedurile de completare a consil-
iului cu noi membri, propu[i de c\tre uni -
 versit\]i `n urma unei solicit\ri lansate
de minister `n luna februarie a acestui
an. 

Anca TOMA

Un grup de cercet\tori de la Institutul Na]ional de Fizica Laserelor,
Plasmei [i Radia]iilor a protestat `mpotriva m\surilor de austeritate

Subfinan]area destramm\\  cceerrccee ttaarreeaa
[tiin]ific\ din Rom=niaa
� bugetul alocat `n 2013 proiectelor aflate `n derulare
a fost redus cu p`n\ la 55%

~ncep`nd cu anul viitor, spitalele
ie [ene ar putea intra `n subordinea U -
ni versit\]ii de Medicin\ [i Far ma -
cie „Gr. T. Popa” (UMF) din Ia[i.
Astfel, at`t unit\]ile medicale care a -
par ]in Ministerului S\n\t\]ii c`t [i ce -
le coordonate de autorit\]ile locale sau,
`n cazul Spitalului „C.F.R.”, de Mi -
nis terul Transporturilor, vor fi tran -
sferate `n grija institu]iei de `nv\ ]\ m`nt
superior. Rectorul UMF Ia[i a `n ce put
deja demersurile necesare pentru a tre -
ce, ini]ial, toate spitalele `n subordi -
nea Ministerului S\n\t\]ii, pentru a
facilita negocierile [i a le reduce la un
singur organism. Urmeaz\ apoi s\ fie

scris un proiect legislativ prin care s\
se stabileasc\ termenii form\rii unui
centru universitar medical la Ia[i. „E
un proiect lansat `nc\ de acum patru
ani, a fost inclus `n planul ministrului
Cepoi [i a fost trecut, ulterior, `n pro -
iec tul de lege al ministrului Ni co la es -
cu, care acum este implicat activ `n `n -
deplinirea lui. Acest plan are scopul de
a pune la punct construirea unui cen-
tru spitalicesc de excelen]\, la fel ca
`n Fran]a, unde universitatea are spi-
talele ei, unde desf\[oar\ at`t activi t\]i
didactice c`t [i cele de integrare pro-
fesional\”, a declarat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae, rectorul UMF Ia[i.

~n cazul `n care procesul de trans-
ferare a spitalelor se va finaliza `n ter-
menul anun]at de conduc\torul univer -
sit\]ii, adic\ sf`r[itul acestui an, re pre -
zentan]ii UMF vor analiza situa]ia fi  -
ec\rui spital `n parte, urm\rind activ-
itatea acestora `n ceea ce prive[te bu ge -
tul, aparatura [i chiar personalul. „Ma -
nagerii spitalelor nu vor avea un cu -
v`nt de spus `n acest sens. E o hot\r`re
ferm\, care a fost acceptat\, p`n\ a cum,
de Ministerul S\n\t\]ii, cel al E du ca -
]i ei [i de prim-ministrul Victor Ponta.
Toate spitalele clinice vor apar]ine de
universitate [i aceasta va investi `n dez-
voltarea lor”, a ad\ugat prof. univ. dr.
Vasile Ast\r\stoae. 

Singura unitate medical\ din Ia[i
`n cazul c\reia s-au demarat deja ac -
]iunile pentru schimbarea institu]iei co -
ordonatoare este Spitalul „C.F.R.”.
Proiectul lansat de rectorul UMF vi -
zeaz\ toate spitalele din Rom=nia, ur -
m`nd ca acestea s\ treac\, la nivel na -
]ional, `n subordinea universit\]ilor cu
profil medical din ]ar\.

Anca TOMA

Spitalele ie[ene, dirijate
de Universitatea de

Medicin\
� proiectul a fost lansat
acum patru ani

Proteste, copaci, m\lai
Protestul de s\pt\m`na trecu t\ a

ie[enilor care iubesc teii a str`ns [i
mai mul]i oameni. Peste 300 de
per soane de toate v`rstele s-au
adunat `n Pia]a Unirii [i-au ce -
rut, pe l`ng\ replantarea co pa -
cilor, un cadru corect [i demo-

cratic `n care s\ se discute viitoa -
rele decizii ce privesc `n trea ga co -
munitate. Ne-a `ntristat [i pe noi
cum au disp\rut teii peste noa pt e,
dar nimic nu ne-ar bucura mai
mult ca acest nefericit eveniment
s\ trezeasc\ c`teva con[tiin]e ca -
re p`n\ acum votau dup\ cum
dicta kilogramul de m\lai.

Mai ave]i ochelari de la
eclips\?

De ceva timp `ncoace Liderul
Suprem al Coreei de Nord, Kim
Jong-un, amenin]\ (din nou) A me -
rica [i alia]ii s\i cu un atac nu clear.
Nu [tim ce l-a sup\rat de data asta
dar cel mai probabil are le g\tur\ cu

toate glumele pe In ternet care cir-
cul\ la adresa sa. ~n caz c\ v\ f\ -
cea]i griji, v\ lini[tim noi [i v\ spu -
nem c\ nu e panic\, dragi tovar\[i
studen]i. ~n caz c\ chiar au coreeni ra -
chete nucleare [i ajung p`n\ la noi,
e de-ajuns s\ v\ ad\posti]i `n tram-
vai sau `n camera de c\min. ~n cel
mai r\u caz v\ bronza]i pu]in.

Prof. univ. dr. Vasile
Ast\r\stoae
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� peste blatul sub ]ire, printre buc\]ile de crenvur[ti, sos
de ro[ii [i mozzarella, stau `n fip te ni[te chestii albe ce
seam\n\ cu ni[te bezele � vo cile imaginare `ncep s\
prind\ accent libanez

Deschid u[a restaurantului chi -
nezesc „Club 20 Dragon” din P\ -
cu rari, dar m\ opresc brusc ̀ n prag.
Mesele aranjate ca pentru o cin\
select\, mobilierul adus parc\ din
saloanele aristocra]ilor [i am bi an ]a
care `mbin\ armonios stilul euro-
pean cu cel asiatic m\ fac s\ cred c\
am nimerit `ntr-un loc care `mi va
stoarce [i ultimul ban din portofel.
Dau s\ m\ strecor `napoi pe u[\ `ns\
unul dintre osp\tari, o fat\ brunet\
`m br\cat\ `ntr-o rochie care imit\
modelul hainelor asiatice, m\ in vi -
t\ s\ intru. Este `ns\rcinat\ cu pri mi -
rea clien]ilor iar mi[c\rile ei largi [i
elegante m\ atrag a[a cum fe li na re le

atrag fluturii noaptea.
Imediat, un alt angajat al lo ca -

lului, care p`n\ atunci supraveghea
sala cu m`inile la spate ca un body-
guard, ̀ mi aduce meniul. Se apleac\
fluid iar mi[c\rile s`nt ca cele ale
unui balerin. ~n schimb, acesta dup\
ce afl\ ce am ales din c\rticica `n
care stau `n[irate bucatele, se `n cli -
n\ ceremonios `n semn de su pu ne -
re iar apoi dispare ̀ n spatele unor u[i
glisante.

Nici nu apuc bine `ns\ s\ fac in -
ventarul celor de pe mas\ [i a mo -
bi lierului din camer\ c\ mi se [i a du -
ce o farfurie plin\ p`n\ la refuz cu
bu c\]ele de carne de pui date prin

ou [i apoi pr\jite. Seam\n\ cu ni[te
crispy de la KFC, doar c\ ̀ n cei opt -
sprezece lei c`t am dat aici pe un
„Pui Shanghai picant” intr\ cam pa  -
tru sau cinci por]ii cump\rate de prin
fast food-urile din mall-uri p\zite
de b\tr`nelul cu cioc, halat di na mo -
vist [i ochelari rotunzi.

Spre deosebire de localurile cu
re ]ete americane, unde m`ncarea
este `mbibat\ c`t mai bine cu ulei [i
ma ionez\ iar zgomotul curge din
difuzoare, aici muzica asiatic\ inun -
d\ pl\ cut restaurantul `n care dom-
nesc numai clinchetele de tac` muri.
Doar un grup de fete care „au ie[it
s\ m\n`nce `n ora[” `[i termin\ fi ec a  -

re propozi]ie cu un „fat\\\” nazal
[i r`d zgomotos indign`nd to]i clien -
]ii. S`nt la al treilea r`nd de bere [i
la cum vorbesc m\ a[tept `n orice
mo ment s\ cear\ osp\tarului s\ dea
te levizorul pe meci. 

Cu toate astea, spectacolul f\ cut
de tinerele de la masa de vizavi nu
a deranjat foarte tare. Am m`ncat
co pios iar ambian]a rupt\ parc\ din
cea a unei m\n\stiri budiste a aran-
jat numai bine bucatele `n stomac.
Mi-a[ fi dorit s\ v\d `ns\ o ceremo -
nie a ceaiului c`nd cuplul de la masa
de l`ng\ mine au comandat c`te o b\ -
utur\ fierbinte. Ar fi f\cut poate mai
autentic salutul „Sayonara” (n.r: La
revedere) cu accent ro m= nesc pe ca -
re t`n\ra de la intrare l-a `n g`nat `na -
in te s\ ies `napoi `n agi ta  ]ia de pe
stra d\.

Andrei MIHAI

Ca s\ po]i citi cum trebuie „Via
Mar gherita”, restaurantul cu speci -
fic italian din spate de la Moldova
Mall, trebuie s\ `ntorci capul la 30
de grade spre st`nga. {i ca s\ vezi
c\ scrie [i „cucina italiana dal
1993”, trebuie s\-]i cobori mansar-
da de pe umeri [i mai spre vest, afi -
[ul fiind pus inten]ionat str`mb, pen -
tru a-]i conduce privirea c\tre u[a
de la intrare.

~n\untru, m\ a[ez strategic l`ng\ un
tablou uria[ cu ni[te c\su]e d\ r\ p\ -
nate [i gri, colorate de o ma[in\ ve -
che cu num\r de Cuba. Nu reu[esc
s\-mi dau seama ce marc\ e, c\ci
chel neri]a ̀ mi [i aduce un meniu ca -
re mai mult seam\n\ cu un album
foto. Dup\ ce mut coperta, des cop\r
c\ prima pagin\ ascunde o poz\ cu
Mona Lisa, mototolit\ bine la col]
de c\tre degetele ̀ nfometate ale gur -

manzilor.
Ajung la pagina cu pas -

te [i ochesc ceva care se nu -
me[te Fusili o Farfale al
Tonno. ~ns\ cum nu are

nici o firimitur\ de car -
ne, dau foile mai de -
par te [i m\ opresc `n
dreptul la Scalo pp -
ine ai Ferri, a c\ rui
traducere m\ l\ -
mu re[te imediat:
cotlet de porc la

gr\ tar. Nu s`nt convins
nici de data asta [i p` -

n\ la urm\ comand o
pizza Vienesse care a -
bia `ncape pe un fund

din lemn cu zeci de cicatrici de cu -
]it pe tot corpul. Peste blatul sub -
]ire, printre buc\]ile de crenvur[ti,
sos de ro[ii [i mozzarella, stau `n fip -
te ni[te chestii albe ce seam\n\ cu
ni[te bezele. Aflu c\ de fapt e ma io -
nez\ [i, cu precizia unui chirurg
novice, `ncep s\ o crestez [i s\ o dau
la o parte de pe toate feliile.

~nghe]ata din p\dure
Nu apuc s\ termin inciziile de

pe ultimele buc\]i c\ aud ni[te r` -
sete puternice. Dar `n st`nga mea
nu-i dec`t un b\iat plictisit care pi -
p\ie un smartphone. ~n spatele s\u
`ns\, trei tineri se amuz\ de c`nd am
ajuns. Din ce reu[esc s\ observ, la
mas\ st\ un t`n\r cu o frez\ cu dou\
etaje [i lan] de aur la g`t. L`ng\ el, un
altul mai negricios la fa]\, care din
cinci ̀ n cinci minute ̀ [i prive[te cea -

sul uria[ [i alb de la m`na st`ng\,
asortat cu o br\]ar\ tot alb\, din alea
care cic\ ]i-ar cre[te abilit\]ile fizi -
ce. Companie le ]ine o fat\, c\reia i
se face poft\ de o `nghe]at\ cu fruc -
te de p\dure. „Da’ vede]i s\ aib\ to a  -
te fructele din p\dure”, `i zice chel -
neri]ei primul dintre fl\c\i `nainte
s\ izbucneasc\ iar `n r`s.

De c`teva minute, ni[te perechi
de ochi din fa]a intr\rii spioneaz\
de zor localul. Nu mai stau mult,
iar deo dat\ `n restaurant intr\ un
grup de 14 b\bu]e ce vorbesc `n grai
en gle zesc. ~n urma lor, un b\rbat cu
p\ rul c\runt ce seam\n\ cu George
Lucas le direc]ioneaz\ c\tre masa
pe care a rezervat-o. Nu cred c\ se
do cumenteaz\ pentru urm\torul
Star wars, dar pentru un Indiana
Jones sigur ar merge. 

Iulian B~RZOI

Strada pe care trebuia s\ fie
restaurantul libanez a disp\rut.
Lo calul, ̀ n schimb, a r\mas la lo -
cul lui, adic\ la jum\tatea distan -
]ei dintre dou\ excavatoare, c` te -
va camioane `nc\rcate cu buc\]i
generoase de beton [i muncitori
care, mai nou, au diplom\ de a -
gen]i rutieri. „Haide]i, face]i
dreap ta aici, nu vede]i c\ d\ s\ ia -
s\ camionul?”. P\cat c\ nu l-am
v\zut dinainte s\ m\ aventurez ca
o minge de golf printre popice pe
strada `ngust\ [i burdu[it\ cu ma -
[ini. 

Dau repede [antierul la schimb
cu muzica [i decorul oriental. At`t
de repede c\ m\ [i g\sesc cu me -
niul `n fa]\. Labneh, ayran, ara -
yes sau hoummous `mi fac vo -
cile imaginare s\ prind\ accent
libanez, `ncerc`nd s\ pronun] `n
g`nd denumirile. ~mi aleg o por -
]ie de uzzi, explicat\ `n parante -
ze ca fiind piept de pui cu orez
[i legume. ~ns\ nu zicea nic\ieri
[i de pu]in praf de scor]i[oar\ pre -
s\rat peste amestecul servit `n
form\ de paralelipiped. 

„Aduce]i [i lipie? Desigur, li -
pia intr\ oricum `n comand\”, o
aud pe doamna din fa]a mea `n -
treb`nd chelneri]a. „Ce e \la, hou -
mmous?”, `i cere de data aceasta
l\muriri tinerei care o `nso]ea. „E
past\ de n\ut, mie `mi place foar -
te mult”. Nu la fel de mult i-a pl\ -
cut [i doamnei care, gust`nd din
por]ia celeilalte aproape c\ str`m -
b\ ca un copil din nas. „Mda, e
bun, dar…”, mai gustos i se pa -
re cotletul de miel din farfuria sa.
La ureche `mi ajung b`rfe des pre
prietenele tinerei. Aflu c\ una
din tre ele, al c\rei nume `l ]ine
se cret, s-a dovedit a avea alte `n -
clin\ri religioase. {i nu doar at`t,
a `ncercat s\ o conving\ [i pe ea
s\ `mp\rt\[easc\ acelea[i cre din -
]e. „De aceea se tot `mbr\ca cu
fus te lungi [i `nchise la culoare
chiar dac\ afar\ era var\. Ori cum,
avea o personalitate mai slab\,
de asta au [i acaparat-o a[a u[or.
Cic\ acolo se sim]ea ̀ n]eleas\”, [i,
pufnind a superioritate, `nfige cu -
]itul `n hoummous [i `ntinde pe
un triunghi de lipie.

De cealalt\ parte a s\lii, o fe -
ti]\ se balanseaz\ pe scaun pe rit -
murile orientale. Se lini[te[te `ns\
c`nd chelneri]a cu bra]ele pline de
farfurii aduce m`ncarea. „Tre bu -
ie s\ folosesc furculi]a?”. Evi -
dent, ̀ i r\spunde mama sa, de par -
c\ astfel de `ntreb\ri nici nu se
ros tesc ̀ n public. ~ns\, tocmai c`nd
copila se preg\tea s\ foloseasc\
tac`murile ca o domni[oar\, un
cu tremur face paharele s\ dan -
seze. Ne `ntoarcem cu to]ii pri -
vi rile spre ferestrele `nalte, fiind -
c\ nu pl\cile tectonice au fost de
vin\, ci cele de beton. Se pare c\
pr`nzul muncitoresc nu coincide
cu cel libanez. 

C\t\lina DOBROVICEANU

{antier 
la lipie

Fiindc\ de-abia ne-au intrat bursele pe card, am
pus pachetul cu m`ncare de acas\ la rece [i am

dat fuga p`n\ la restaurant. Iar cum deja ne-am
obi[nuit  cu bor[ul [i cu s\rm\lu]ele de la mama, am
decis s\ `ncerc\m ceva [i din buc\t\ria str\in\.
Astfel, ne-am `ncurcat degetele `n tac`murile
chineze[ti, ne-am `nfruptat din puiul libanez, pentru
ca `n final s\ gust\m o felie de pizza, direct de la ea
de-acas\. Am fi f\cut o vizit\ [i p`n\ la cram\, dar
am r\mas f\r\ bani. Poate luna viitoare.

Re]ete din s\la[ul dragonului

O pizza din Peninsul\

N-am vrut cu sos picant

� dup\ ce afl\ ce am ales din c\rticica `n care stau `n[irate bucatele, se `n cli n\ cere-
monios `n semn de su pu ne re iar apoi dispare `n spatele unor u[i glisante

� comand o Vienesse, care a bia `ncape pe un fund din
lemn cu zeci de cicatrici de cu ]it pe tot corpul

� aleg o por ]ie de uzzi,
explicat\ `n parante ze

Gustarea din bufetul vecinului
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Praf [i studen]ie

Lipsi]i de fonduri
Universitatea de {tiin]e Agri -

cole [i Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad” (USAMV) [i
Universitatea „Alexandru Ioan
Cu za” din Ia[i (UAIC) au fiecare
`n momentul de fa]\ c`te un c\min
care se afl\ `nc\ `n reabilitare. UAIC
a `nceput `n 2011 s\ repare C\ mi nul
C5 din Complexul Titu Maio res cu,
licita]ia fiind c`[tigat\ de firma S.C.
Com-Beton S.A. din Ia[i, cu pre]ul
de 8 milioane de lei pentru toat\ lu -
cra rea. Una dintre responsabilit\]ile
firmei a fost [i mansardarea cl\dirii
fiindc\, din cauza lucr\rilor de mo -
der nizare, num\rul de locuri urma
s\ scad\, `ntr-o camer\ put`nd fi ca za -
]i maximum trei studen]i `n loc de
cinci cum a fost p`n\ la `nceputul lu -
cr\rilor. Prin mansardare, se p\s -
treaz\ cele 450 de locuri, `n plus,
camerele fiind mo dernizate, ur -
m`nd a fi dotate [i cu grup sanitar
propriu. „Problema es te c\ mai avem
nevoie de 2.4 milioane de lei pentru
a termina c\minul. Fi nan ]area se fa ce
prin bugetul de stat, dar din oc tom brie
n-am mai primit nimic, iar firma
deocamdat\ face o revizuire la lu -
cr\rile efectuate fiindc\ nu-i putem
pl\ti deocamdat\ pentru restul tre-
burilor”, a precizat ing. Ilie S`rbu

de la Biroul de Investi]ii al UAIC.
Aceea[i problem\ financiar\ o

`nt`mpin\ [i USAMV care lucreaz\
de patru ani de zile la construirea
unui nou c\min, A5. Acesta trebuia
sa fie gata `n urm\ cu cel pu]in un
an de zile, `ns\ lucr\rile „s`nt finali -
zate `n propor]ie de 60% [i a[tept\m
fonduri pentru continua rea in ves ti -
]i ilor. Nu [tiu exact de c`t mai avem
nevoie, `ns\ dac\ vom primi banii
`n cur`nd, `ntr-un viitor apropiat vom
termina c\minul, prin care spa]iul
noastru de cazare va cre[ te cu 350
de locuri, pe l`ng\ cele 1.500 pe ca -
re le avem momentan `n campus”, a
declarat prof. univ. dr. Gheorghe S\ -
vu]\, prorector res pon sabil cu re la -
]iile interna]ionale [i activit\]i stu-
den]e[ti la USAMV. 

Spre deosebire de UAIC [i de
Agronomie, Universitatea de Arte
„George Enescu” de la Ia[i nici nu
a mai încercat s\ modernizeze sin-
gurul c\min studen]esc pe care `l de -
]ine, din cartierul Bularga. Aflat `n
proprietatea institu]iei de `n v\ ]\ m`nt
superior de [apte ani de zile, C1 nu
a mai trecut prin alte procese reabili -
tare de la achizi]ie. „Dup\ ce a fost
cump\rat, C1 a fost modernizat cu
b\i proprii, geamuri termopane dar,
de-atunci nici n-am pl\nuit vreun
proiect de renovare”, a men]ionat
Ana Enache, administratorul c\mi -
nu lui.

Renov\ri f\r\ firm\
Nu toate problemele cu care se

confrunt\ institu]iile de `nv\]\m`nt
superior s`nt `ns\ de natur\ finan-
ciar\. Spre exemplu, Universitatea
Tehnic\ „Gheorghe Asachi” din Ia[i
se afl\ `n deocamdat\ `n conflict cu
constructorul care a c`[tigat licita]ia
de renovare a c\minelor din Cam -
pu sul „Tudor Vladimires cu”, S.C.
CONSPEG ROM SRL Vaslui.
Din 2008, de c`nd au `nceput lu cr\ -
ri le de reabilitare ale cl\dirii, firma
a realizat deocamdat\ doar 10-15%
din sarcini [i reprezentan]ii universi -
t\ ]ii sus]in c\ aceasta a introdus cos -
turi suplimentare prea mari la reno-
varea C\minului T6. „Pre]ul contrac -
tului original era de 4.8 milioane de
lei, dar proiectul lor tehnic afecta
structura de rezisten]\ a c\minului.
A fost realizat\ o a doua schi]\, care
din trei camere o transforma pe cea
din mijloc `ntr-un hol comun ce le
lega pe celelalte dou\, av`nd c`te do -
u\ grupuri sanitare [i cu o des chi de re
la palier. Dar costurile crescu se r\ cu
cîte 20%. De[i e normal s\ mai a -
par\ costuri suplimentare, `n cazul
acesta au crescut prea mult”, a pre-
cizat ing. Bogdan Budeanu, direc-
torul Direc]iei de Servicii Studen -
]e[ti (DSS) de la TUIA{I.

Plata la constructor s-a realizat
`n tran[e, anual, p`n\ acum univer-
sitatea achit`nd 1,6 milioane de lei
firmei. „Problema este c\ pîn\ acum
noi am verificat s\ vedem cum de -
cur ge treaba pe [antier, îns\ am ob -
ser vat c\ situa]ia de pe teren nu coi n -
cide cu cea a devizelor de lucr\ri.

Firma nici m\car nu a respectat ter-
me nii din contract”, a ad\ugat ing.
Bogdan Budeanu. Aceea[i modali -
tate de plat\ o folose[te [i UAIC `n
cazul lucr\rilor de reabilitare a C\ -
mi nului C5. „Firma `[i face o eta -
lo nare lunar\, pe cantit\]ile de lu cr\ri
executate. ~n luna asta a turnat be-
tonul, o pl\tesc pentru lucrarea as ta,
iar astfel avem continuitate la plat\.
Dac\ vom primi m\car 10 milioane
de lei de la minister, firma va mai
munci o lun\, dou\, pentru c\ tot ce
mai are de f\cut s`nt finis\rile scum -
pe, interioare [i exterioare, adic\ gre -
sie, faian]\, t`mpl\rie, mobil\”, a ex -
plicat ing. Ilie S`rbu.

Moderniz\ri cu oamenii
de-acas\

~ns\ universit\]ile ie[ene mai au
[i alte planuri de renovare `n afara
celor pentru care `nc\ nu au fonduri
pentru a le duce p`n\ la cap\t. La
USAMV, de[i abia s-au terminat
C\minele A1 [i A3, „de anul ur m\ -
tor vor urma [i C\minele A2 [i A4,
`nt`i s\ re zo l v\m actualele dileme”,
a men]ionat prof. univ. dr. Gheor -
ghe S\vu]\. La polul opus se afl\
TUIA{I care are `n pro gramul de
investi]ii o `ntreag\ list\ cu c\mine
care vor intra vara aceasta `n tr-un
pro ces de modernizare [i re pa ra ]ii.
Tot sistemul de hidroizola]ie va fi
ref\cut pentru C\minele T16, T17,
T18, T19, [i, pornind de la schim-
barea gresiei, faian]ei, unele dintre
acestea suferind infiltra]ii de ap\
prin pere]i. „~n T17, 55 de b\i au
problema asta, iar `n T19 toate. Ciu -
dat este c\ acestea au fost renovate
de aceea[i firm\ care se ocupa de
T6, dar, dup\ un timp, mai apar [i
probleme. Oricum, pentru toate c\mi-
ne le estim\m c\ vom avea nevoie
de 730.000 de lei”, a men]ionat ing.
Bogdan Budeanu, director DSS.

Hidroizola]ia va fi schimbat\ [i
`n T3 [i T4, care au cel mai vechi
sistem de acest fel din campus, iar alte
patru c\mine vor trece prin acela[i
tip de lucr\ri doar c\ la o scar\ mai
mic\, pre]ul repara]iilor fiind esti-
mat la aproximativ 100.000 de lei
pentru toate cele [ase cl\diri. De ase -
menea, se vor reface `n toate c\mi -

ne le instala]iile circuitului electric
la `mp\m`ntare, care au fost deterio -
rate `n urma izol\rii termice re cen -
te, iar costurile de repara]ie vor fi de
70.000 de lei. De la 1 octombrie, `n
T12, T16 [i T19 vor fi deschise trei
noi sp\l\torii pentru studen]i, `n spa -
]ii care `nainte erau `nchiriate `n sco -
puri comerciale sau erau folosite ca
magazii. Mai mult, cu ajutorul per-
sonalului universit\]ii, a fost pus\
gresie [i faian]\ [i alte lucr\ri de
amenajare, „care au economisit a -
proximativ 400.000 de lei `n total.
Doar pentru instala]ia electric\ vom
apela la o firm\, care `[i va asuma
c\ totul va fi f\cut conform stan-
dardelor”, a mai men]ionat direc-
torul DSS.

{i c\minul de tip apartament de
o camer\, C3, `n care locuiesc asis-
ten]ii TUIA{I, se afl\ pe listele de
investi]ii. Vor fi renovate instala ]i ile
de c\ldur\, ap\ cald\ [i ap\ rece, a ce -
lea[i moderniz\ri prin care ar trebui
s\ treac\ [i T1, T2 [i T5, `ns\ aces-
tea nu fac parte din proiectul „Rea -
bi litarea [i Modernizarea Campu su -
lui Tudor Vladimirescu”, semnat de
TUIA{I `n 2009 [i derulat prin Pro -
gramul Opera]ional Regional 2007
– 2013. Prin urmare, dac\ universi-
tatea va dori s\ le renoveze [i pe a ces -
tea trei va trebui s\ investeasc\ din
fonduri proprii p`n\ la 1.1 milioane
de lei. „Deo cam  dat\ facem ultimele
modific\ri la caietul de sarcini, pen-
tru a stabili toa te detaliile pentru fir -
me le construc toa re, iar de la 1 iulie
sper s\ ne apu c\m de treab\, pentru
ca `n octombrie to tul s\ fie gata”, a
ad\ugat ing. Bog dan Budeanu.

{i UAIC dore[te s\ reabiliteze un
alt c\min, C4, din Complexul T`r -
gu[or-Copou, `ns\, deocamdat\, de -
ma rarea acestei lucr\ri depinde de
rezolvarea dificult\]ilor cu C5. „Noi
avem o politic\. Nu `ncepem multe
treburi deodat\ pentru c\ nu [tim

c`nd le termin\m. C4 este `n faza de
expertiz\ tehnic\, care se pl\te[te
din venituri proprii, care lipsesc. Sper
ca dac\ `n mai termin\m cu C5, `n
iunie s\ `ncepem lucr\rile la acest
c\min”, a declarat ing. Ilie S`rbu
de la Biroul de Investi]ii UAIC.

Doar `n campusul Universit\]ii
de Medicin\ [i Farmacie „Gr. T.
Popa” din Ia[i (UMF) nu se de ma -
reaz\ momentan ac]iuni de reabili -
ta re sau de modernizare, acestea fiind
deja efectuate `n anii anteriori. Din
2007 p`n\ `n 2011 doar trei cl\diri,
E5, 1maiB [i T22 au trecut printr-un
proces de repara]ii capitale, fiind
modificat\ [i configura]ia camere lor.
Astfel, de[i au fost `njum\t\]ite lo -
cu rile de cazare din fiecare c\min, a
fost ridicat [i nivelul de confort al
acestora. „Universitatea a reabilitat
aceste cl\diri, ad\ug`nd c`te o baie
proprie `n fiecare `nc\pere, doar c\
din patru-cinci studen]i c`]i puteau
s\ stea `nainte `ntr-o camer\, doar
dou\ locuri mai s`nt disponibile. Ast -
fel, `n 1maiB mai s`nt doar 210 lo -
curi, E5 are 250, iar T22 este priori -
tar pentru familii [i are 94 de ca me -
re. ~ntr-un interval de opt-zece luni,
universitatea a realizat investi]ii din
venituri proprii pentru lucr\rile din
toate trei c\minele de 18 milioane
de lei”, a declarat ec. Daniela Dru -
gu[, director general administrativ
UMF. ~n momentul de fa]\, pentru
celelalte cinci c\mine pe care le mai
de]ine Medicina, se va `ncerca s\ se
realizeze opera]iuni de moderni za re,
`ns\ doar prin `ncercarea de a acce-
sa proiecte prin fonduri europene. 

~ns\, indiferent c\ este vorba de
fonduri europene, na]ionale sau pro -
prii, `n lipsa acestora, investi]iile in -
stitu]iilor de `nv\]\m`nt superior r\ -
m`n doar la stadiul de inten]ie. 

Paul ANDRICI

Renov\rile universit\]ilor ii ee[[eennee
au c\zut de pe schele

Institu]iile de `nv\]\m`nt
superior din Ia[i au

c\mine asupra c\rora se
execut\ lucr\ri de reno-
vare sau reabilitare de
c`]iva ani, care nu au
fost terminate la timp.
Conducerile univer-
sit\]ilor sus]in c\ mot -
ivele s`nt diferite, por -
nind de la lipsa fon-
durilor proprii [i a celor
de la minister, cum este
`n cazul Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza”
[i a Universtit\]ii de
{tiin]e Agricole [i
Medicin\ Veterinar\ „Ion
Ionescu de la Brad”,
p`n\ la ne`n]elegeri cu
constructorul angajat s\
realizeze lucrarea, cum
este cazul Politehnicii.
Ast\zi, `n Ia[i, `nc\ se
mai g\sesc c\mine care
de aproape cinci ani
stau `n praf de ciment [i
`nconjurate de schele. 

T20 din Tudor, la reabilitarea termic\

� pentru realizarea lucr\rilor lipsesc at`t fondurile din venituri proprii c`t [i ce le de la
minister � universit\]ile mai au [i alte planuri de reabilitare `n afara celor pentru
care `nc\ nu au suficien]i bani 
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La finalul dezbaterii

„A fi puternic e la fel cu a fi o lady
– dac\ trebuie s\ le spui oamenilor
asta, atunci nu e[ti.” (M.T.)

Ori noi vorbim mult, mult de tot
despre putere. N-au v\zut bunicii [i
p\rin]ii lor at`ta s`nge `n r\zboaie c`te
b\t\i `n piept vedem noi. B\t\i orgoli -
oase, scumpe `n timp [i `n bani. Scum -
pe `n oameni. 

Ne-a cople[it, a[a simt, nevoia de
oameni mai puternici dec`t noi [i,
fiindc\ nu i-am g\sit sau ni i-am re -
pre zentat prost, ne-am f\urit oa me nii
\[tia `n propriile oglinzi. Dar nu s`n tem
nici unul Margaret. Pentru c\ ne pur -
t\m inimile pe revere, s`ntem bolnavi
de ceva pasional, de-o sc`r bav ni c\ la [i -
tate `nvelit\ `n zeci de r`nduri de folie
de plastic. 

S\-mi fie cu iertare, deci, dar po -
li tica noastr\ [i, adesea, nu doar a noas-
tr\, arat\ ca o caserol\ f\ r\ capac peste
care s-a `nv`rtit tubul de folie de mul -
te ori `ns\ ceva `nc\ mai mi roase ur`t. 

„Succesul `nseamn\ s\ [tii c\
ceea ce faci nu e de ajuns.”(M.T.)

Niciodat\ nu ne-a ajuns nimic,
as ta ar trebui s\-nsemne c\ am iz b`n -
dit. Nu [tim ce, pentru c\ nu [tim cu
ce luptam, pentru `nceput. ~nc\ n-am
aflat. Dup\ 20 [i ceva de ani de liber -
tate, cum ne place s\ spunem ca [i c`nd
n-ar fi existat nimic `nainte, nic\ieri,
`nc\ nu ne-am privit du[manul `n o -
glin d\. De asta nu s`ntem de fier, de as -
ta nu avem oameni de fier. Ne-am
zidit „idoli” din bronz [i ei s-au co clit,
la fel ca sufletele noastre, la fel ca `n -
cre derea, la fel ca rostul. 

De asta nu s`n tem nici unul
Thatcher. Pentru c\ n-am avut un sim]
al scopului, pentru c\ prin a lupta de
mai multe ori ca s\ `n vin gem am `n ]e -
les c\ trebuie s\ c\lc\m peste ca da vre.
{i-am murit.

Anca TOMA

Hildei `i pl\cea ploaia. St\tea cu na -
sul lipit de geam [i privea `n gol spre
gri ul englezesc p`n\ ce norilor le trecea
sup\rarea. A[a credea, era copil\. {i a -
tunci `[i l\sa mintea s\ zburde printre
pic\turi. Ba era pe o barc\ `mbl`nzind
Atlanticul, ba se l\sa `mbr\]i[at\ de a -
pe pe vreo insul\. Se f\cea c\ locuia
pe-un petic de p\m`nt, `ntr-o cas\ pe
pla j\. ~ncerca s\ ridice un castel `n ni -
sip, c`nd, deodat\, o corabie de pira]i se
apropia ca o furtun\ de ]\rm. Nu i-ar fi
l\sat nicic`nd s\ tulbure valurile a zu rii
dimprejurul insulei, a[a c\ [i-a adunat
to]i prietenii [i au pus la cale o am bus -
cad\, iar victoria a fost a lor. 

La r\stimpuri, fire de realitate
`n ce peau s\-i descoase universul
[i-o tre zeau din reverie. Pe stra-
da din fa]a casei, Io sif [i Ha -
rry, vecinii de la cele dou\ ca -
pete ale cartierului se certau.
Nu se `m br`nceau, nici m\ -
car nu se amenin]au cu
pumnii lor de copil. St\ -
teau cu m`i nile `ncruci[ate,
fa]\ `n fa ]\, des p\r]i]i parc\
de o cor tin\ in vizibil\ ca
de fier, prin care nu `n -
dr\zneau s\ treac\. ~m   -
br\cat\ cu pelerina de
ploa ie cea no u\, Hilda
se opri `n mijlocul lor.
As  cul ta se povestea fi e c\ -
 ruia, cu gravitatea u nui
judec\tor [i, c-un z`mbet
r\sfirat pe chip, se pre g\ -

tea s\ anun]e verdictul. Ga ta cu figu -
rile `m buf nate, `m p\ ca rea era singura
solu]ie. I-a convins s\ la se orgoliile de -
oparte [i s\ nu se mai pri veas c\ cu o -
chi de inamici, chiar dac\ ve neau din
p\r]i diferite, unul de la R\ s\rit [i u nul
de la Apus. 

I-a mai `mp\cat Hilda [i pe al]ii,
chiar dac\ nu [i-au adus aminte s\-i
mul ]umeasc\. A [i pl`ns c`nd unii co -
pii au izgonit-o din parc. Dar i-a uitat
re pede. Cufundat\ `n lumea ei, `n spa -
tele ferestrei biciuite de ploaie, visa.
{i-i era de-ajuns. 

C\t\lina DOBROVICEANU

A fost odat\ o c\m\ru]\. A fun c -
]ionat mult\ vreme ca fier\rie din ca re
plecau m\rfuri `n toate col]urile lu mii.
Nu pentru c\ ar fi fost speciali zat\
pe export, nu, ea doar le fabrica [i le
punea `n circula]ie. Produsele s`nt ce le
care au plecat care pe unde au a pu -
cat, uimind prin puterea fierului, a t\ -
riei [i a voin]ei lor, de se mi rau cei
din jur [i nu [tiau unde au fost z\ mis -
li te. ~ns\ piesele s-au r\rit, s-au ri si -
pit printre metale cu iz de rugin\, su -
per ficiale [i f\r\ sim] de r\s pun de re fa -
]\ de cei care le iau de bune, le a dopt \
cu `ncrederea pe care i-o dai unui a ju -
tor `n gospod\rie.

La fel s-a stins [i fier\ria. Pe ni -
co vala veche din col]ul camerei, cio -
canul nu a mai b\tut de mult\ vreme
o bucat\ de fier de calitate. Lumea nu
mai c\uta lucruri cu greutate; se `m -
pleticea `n materiale ieftine [i p\rea
c\ nu mai vrea s\ scape de ele. Chiar
[i dup\ ce au v\zut c\ tinichelele ̀ i duc
la sap\ de lemn, oamenii nu au mai

a vut t\ria s\ le spun\ nu, iar dac\ au
spus-o, piesele oricum nu i-au auzit.
{i fier\ria nu mai promoveaz\ com-
peten]a, pentru c\ nu ar mai fi cerut\
de lumea superficial\, care nu [tie s\
g`ndeasc\ dec`t de la o zi la alta, ne -
vr`nd parc\ s\ vad\ c\ `n timp, fierul
pur bate materialele f\r\ vlag\, bu ne
de nimic [i asta duce la progres.

Ast\zi, cuptoarele c`ndva `n cin se
nu mai s`nt alimentate cu c\rbuni sf\ -
r`micio[i. R`nd pe r`nd, lac\tele s-au pus
pe u[a fier\riei `n care se turna al t\ -
dat\ un soi de competen]\. Iar pen tru a
ajunge sus, m\r furile nu mai au ne vo -
ie de nici o se cun d\ de [lefuire. Pie -
se  le tari mor, se pr\p\desc cu fast, ca
mai apoi s\ fie uitate de noi, prosti -
mea ce se scald\ `ntr-o stare `n care
ac  cept\m orice. R\ m`nem cu piuli]e
prea largi, cu fi le turi roase de rugina
nep\s\rii, pe [u ru buri m`ncate de in -
te rese.  

Ana SIPO{

R\ma[i cu politicienii de fiere

Norii de dup\ cortin\

M`nc\torul de cuie

C`nd am mers pentru prima da -
t\ la [coal\ mama mi-a spus c\ dac\
m\ sup\r\ cineva s\-l `n[tiin]ez pe
pa pa. Iar papa nu mi-a spus nimic.
Nu i-a dezertat m\car un cuv`nt din
t\cerea-i p\rinteasc\ nici mai t`rziu,
c`nd a fost chemat la [coal\ pentru
c\ am prins `n u[\ capul unui b\iat
dintr-o clas\ mai mare, b\iat care-a
`ncercat s\ m\ supere, `ns\ n-a re u -
[it s\ ajung\ mai departe de c`teva `n -
jur\turi. }in minte ochii lui papa ca -
re luceau a mirare atunci c`nd `n v\ -
]\ toarea f\cea aluzie c\ doar „fe ti -
]e le needucate au a[a un comporta-
ment”. Luceau a mirare [i m`ndrie. 

Tot pe atunci urm\ream [e din -
]e le deschise din Parlament, ̀ mi pl\ -
cea s\ stau cu ochii pe femeile din po -
litic\. Iar c`nd cineva m\ `ntreba ci -
ne e bunica mea, eu spuneam c\ „lu -
creaz\ ca pre[edinte”, pentru c\ ea nu
ie[ea din cas\ nearanjat\ sau prost
`mbr\cat\, o [tiau [i o salutau res pec -
tuos aproape to]i oamenii [i `i ce reau
sfaturi. Dac\ m\ lua `n ora[, chiar [i
printre sute de oameni nu puteam
s\ o pierd. }inutele ei fie de culori
pastelate, fie cu imprimeuri florale
sau nuan]e solide erau punctul meu de
reper. 

~mi amintea mereu de acele fe -
mei care se ar\tau pe ecranul televi -
zorului. Doar c\ p\rul bunicii cre] [i
bogat prins `n coc [i acoperit de o
bas ma de m\tase `mi d\dea de `n ]e -
les c\ ea e diferit\ de cele cu p\rul
a ranjat, `n sacourile c\rora era `n fip -
t\ c`te o bro[\ aurit\ sau cu perle si -
defate. ~ns\ vorbea la fel ca ele, ros -

tea cuvintele cu gra]ia unei urme de
fier `n vocea sa. Fier moale, cu gus-
tul `n]elepciunii unei femei.

Acum nu le mai v\d la fel de e -
legante [i autoritare. O fi de vin\ mo -

da nou\ sau ucenicia feti]elor edu-
cate care renun]\ la sacourile inco-
mode pentru a rezista ar[i]ei. Cert e
c\ eroinele de odinioar\ dispar, doar
pe bunica o v\d mereu cu capul `n -
velit `n m\tase de culoarea tran da -
fi rului pal.

Daniela VORTOLOMEI

Amintiri cu femei
� p\rul bunicii nu era, poate, prins ca al lor, `ns\
glasul ei avea urmele unui fier moale

� i-a convins s\ la se orgoliile deoparte [i s\ nu se mai
pri veas c\ cu ochi de inamici

� oamenii nu mai caut\ lucruri cu greutate, se `mple -
ticesc printre materiale ieftine 

Ceasul de[tept\tor i-a sabotat
diminea]a. Mahmur\ de la cuvinte -
le pe care a trebuit s\ le `n[ire pe-o
foaie jum\tate de noapte i se pare
c\ patul ̀ i e ca un paratrasnet. Dar a -
cum e ineficient pentru c\ nu mai
poate s\ `nt`rzie iar. Printre aburii
ca felei se ̀ ncarc\ cu energie, o e ner -
gie care `ns\ e fals\, `nc\tu[at\ de
do rin]a de a m`zg`li conturul perfec -
]iunii pe care o eman\. 

Iese afar\ `n zgomot de cla xoa -
ne, iar o senza]ie de déjà-vu o su fo -
c\ pentru c\ simte c\ se `neac\ `n
ne bunia altora. Ar vrea ca  l\ un trul ei
s\-i dicteze ce s\ fac\. Dar nu mai a -
re cum. Are responsabilit\]i. C`n d va
visa c\ avea responsabilit\]i. A cum
fac parte din via]a ei [i c`nd p\ r\ -
se [te ̀ nc\perea ̀ n care doar me par -
c\ se transform\ `ntr-o alt\ fe me ie.
Costumul Chanel se a[az\ altfel iar
machiajul e mai des\v`r[it ca ni cio -
dat\. Dintr-o dat\ fluxurile de i lu zii
pe care le avea i se par mai stu pide
dec`t un trabant care fun c]io neaz\. 

{i-a rezolvat dilema. Nu trebu -
ie s\ cad\ ̀ n plasa vie]ii personale ca
s\ poat\ r\zbate. S\ r\zbat\ `ntr-o
lume `n care te po]i scufunda `n
pro pria ta cenu[\ [i singura avere
]i-e capul. C`nd p\[e[te pe covo -
rul proasp\t sp\lat de pe holul de la
in trare prezentul parc\ i se umple
de un nectar care-i `ndulce[te reali-
tatea [i n-o am\ge[te. E singurul lu -
cru care n-o am\ge[te. E puternic\.
A [a se [i simte. {i se ̀ nfrupt\ din as -
ta ca un vegetarian mincinos. Cre  -
ierul ei e ca un seif. Plin de i dei, i -
dei care sc`r]`ie pentru c\ nu de mult
ori ̀ [i pierde luciditatea ̀ n fa voarea
puterii. 

P`n\ la urm\ e m`ndr\ c\ via]a ei
e plin\, e condimentat\ cu tot fe lul
de sim]iri. {i mai presus de toate e
calm\. Dar e calm\ ca o bomb\. 

Iuliana LEONTI

S-au g`ndit to]i, a bia
dup\ ce au pierdut-

o, c\ nu mai au pe cine
pune `n loc. Pe Mar ga -
ret Thatcher, `n s\, nu
trebuie s\ `ncerc\m s\
o suplinim; nici n-am a -
vea cum. ~n umbra m`i -
nii sale de fier, ne-am
r\t\ci, probabil, printre
aliaje. {i ne-am `ntreba
mereu din ce mai e f\ u -
rit\ politica f\r\ ea.

� ne-a cople[it nevoia de oameni mai puternici dec`t
noi � `nainte de a ajunge sus, piesele tari nu mai s`nt
[lefuite � e greu s\ r\zba]i `ntr-o lume `n care te po]i
`neca `n propria ta cenu[\

Cartea care
nu se

`ntoarce

Ea nu era doar un sacou
`n]epat de o bro[\
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� e puternic\ [i se
hr\ne[te cu asta ca un
vegetarian mincinos

Gura, tinichelelor!
� ne-am zidit „idoli” din bronz [i ei s-au co clit
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La tr`nt\ cu propriul ego

„Mul]i consider\ c\ artele mar ]i a le
s`nt doar o b\taie grobian\ `ntre doi in -
divizi mari [i p\ro[i care `[i dau pi cioa -
re `n gur\ p`n\ cel mai pu]in rezistent ca -
de la p\m`nt, `ns\ de fapt ele repre zin t\
o cale de evolu]ie c\tre noi `n[ine”, `mi
m\rturise[te cu un ton de poveste sen-
sei Adrian Trandaf, cel care a pus ba -
zele Clubului Sportiv „Torakai” din
Ia[i. De[i `n 1998 a pornit antrenamen -
tele cu patru participan]i, clubul nu m\ -
r\ `n momentul actual peste 300 de cur-
san]i care au `nv\]at treptat ce `n seam -
n\ „[coala inimilor unite” sau sti lul
Isshin-ryu.

Cel care poart\ acum centura nea gr\
patru dani, spune c\ a `nceput s\ prac-
ti ce artele mar]iale `nc\ din adoles cen -
]\, c`nd `[i dorea s\ se simt\ `n sigu-
ran]\, iar `n 25 de ani a ajuns expert
in  structor. ~[i aminte[te c\ la ultimul
exa  men de centur\ din Danemarca
care a durat aproximativ opt ore, a re -
u[it s\ sl\beasc\ [ase kilograme. „Exe -
cuta sem o lovitur\ de picior, f\cusem
o `ntindere, eram `n starea aceea de
con centrare [i `ndrum\torul meu at`t
mi-a zis: «`n 35 de ani de c`nd s`nt
instructor nu mi s-a `nt`mplat s\ simt un
gol `n sto mac dup\ o lovitur\ de pumn

`n aer la trei metri distan]\.»A[a c\ am
primit noul grad”, spune acesta
amuzat, retr\ind a cele clipe cu ochii
larg deschi[i. Aces ta consider\ c\ pen-
tru a reu[i s\ practici artele mar]iale
este necesar s\ ie[i din zona ta de con-
fort, s\ `]i `mpingi propriile limite.
„Mintea noastr\ superfici al\ este
asemenea unei maimu]e re cal citrante
care sare din creang\ `n crean g\ [i
arunc\ cu nuci de cocos, care joac\
mereu feste, care ne ]ine orgoliul [i din
cauza c\reia avem de suferit [i de pier-
dut. Trebuie s\ ]inem cont de min tea
profund\, care apare atunci c`nd sim ]im
c\ avem intui]ie”, explic\ acesta com-
par`nd experien]a cu a alerga cinci ki -

lo metri. Adic\ deloc imposibil, `ns\
realizabil\ doar cu hot\r`re [i motiva -
]ie des tul de puternic\ `nc`t s\ nu `]i
as  cul ]i g`ndurile de la suprafa]\.

De asemenea, dac\ `]i dore[ti s\
prac tici karate ca form\ de medita]ie,
po]i `nv\]a s\ `]i men]ii mereu mintea `n
prezent, f\r\ s\ te pierzi cu g`ndurile `n
trecut [i viitor. „Este o senza]ie unic\, ca
[i cum ai fi atacat de mai mul]i c`ini o -
dat\. Ajungi s\ `]i sim]i mintea lim pe de
ca dup\ un du[ rece care te treze[te
brusc pentru c\ panica te re`nvie. La fel
se ob]ine [i prin antrenament, doar c\
mediul este unul sigur [i controlat, nu
te atac\ nimeni”, spune sorbind o gur\
scurt\ de cafea apoi `ndeman`nd s\ `n -
cerc practicarea acestui tip de karate
nu mit Dojo.

Iar pentru c\ artele mar]iale s`nt `n
opinia sa de o sut\ de ori mai comple xe
dec`t executarea unui tango sau salsa,

trebuie s\ `]i `nve]i mintea s\ r\m`n\
me reu conectat\ cu tine. „Anumite se -
turi de mi[c\ri care se fac pe dreapta nu
se repet\ [i pe st`nga, trebuie s\ le re ]ii,
[i nu doar c\ trebuie s\ fie executate cu
for]\, ci s\ `]i men]ii [i echilibrul”, spu -
ne `n[iruind modul `n care mintea tre-
buie s\ reac]ioneze. B\rbatul masiv a `n -
v\]at c\ putem sim]i fiecare por]iune a
corpului nostru, fiecare articula]ie sau
cum ne curge s`ngele `n vene, ob]i n`nd
`ntr-un final un control asupra corpu-
lui. Control care ne ajut\ s\ trecem de
etapa `n care tr\im asemenea unor ro -
bo]i. „Munca este pentru calculatoa re.
Oamenii au o misiune mai `nalt\,
aceea de a progresa spiritual, con[ tien -
tiz`nd trupul [i intr`nd efectiv `n pro-
pria piele.”

M\d\lina OLARIU

S`mb\ta `ncepe devreme pentru
Clubul Sportiv Karate Risei. La ora
opt diminea]a senpaiMarian Be je na -
ru este deja `n sala de sport a Li ce u -
lui „Dimitire Mangeron” din Ia[i
al\turi de so]ia sa [i cei doi copii ai lor,
`mbr\ca]i `n kimono-uri albe [i `n cin [i
cu centuri colorate. ~ncet, unul c`te unul,
`ncep s\-i apar\ [i elevii care se `n cli -
n\ respectuos `nainte de a intra `n sa -
l\. Abia dup\ ce antrenorul le r\s pun de
la salut ace[tia `nainteaz\ veseli pe

parchetul verde.
Marian Bejenaru practic\ artele

mar]iale de la v`rsta de 14 ani. A aflat
`n t`mpl\tor c\ unul dintre prietenii s\i
frec venta acest sport. ~ns\ nu i-a spus
ni mic de teama regi mu lui de a tunci,
dar dup\ ce prietenul lui Ma ri an i-a
zis de sportul pe care `l practica a `n -
ce put s\ vin\ [i el la an tre na mente.
B\r batul `nalt, cu ochii lim pezi [i
mari, cu capul ras [i privirea bl`nd\
pa re un c\lug\r din templele budiste.
Vorbe[te calm, z`mbind scurt dup\ fi -
e care fraz\.

„F\ceam exerci]iile undeva pe Co-
pou, ̀ n spatele universit\]ii, pe un te ren
din bitum. Doar c\ era chiar l`ng\ ca sa
prim secretarului de partid de atunci.
Mai f\ceam g\l\gie [i venea sectoristul
[i ne fug\rea”, poveste[te r`z`nd an tre -
norul cu centur\ neagr\ [i doi dani
(n.r.: grade superioare centurii neg re).
Cu toate astea, dup\ ce poli]istul dis -
p\rea dup\ col]ul blocului, copiii `[i
con tinuau antrenamentele, p\s tr`nd
`n s\ de data asta lini[tea. Cel ̀ n s\r ci nat
cu ordinea public\ se ̀ ntorcea ̀ ns\ [i ̀ i
g\ sea tot acolo. „Se amuza [i el c`nd ne
ve dea de acum. Era un fel de lini[te ta -
cit\ atunci. Nu prea aveai voie s\ fa -
ci karate, dar dac\ nu f\ceai proble me
sau scandal te l\sau `n pace”, conti nu\
Marian Bejenaru `nveselit de pro-
pria-i povestire.

Pred\ de c`]iva ani artele mar]iale

[i pe l`ng\ orele din Ia[i avea cursuri de
autoap\rare [i la B`rlad, dar a fost ne -
voit s\ renun]e la ele. Cei doi copii [i
afacerea pe care a pus-o cu greu pe pi -
cioare i-au r\pit din timpul destinat pa -
siunii sale. {i la competi]ii a trebuit s\
renun]e. Statul nu acoper\ costul de pla -
s\rii copiilor la concursuri, iar p\ rin ]ii
nu pot face mereu rost de banii necesari.
E consolat `ns\ de faptul c\ prin ore le
pe care prichindeii le petrec exers`nd
karate renun]\ la televizor [i calculator.
„Se vede c\ `n ultimii ani cei care vin
aici la `nceput s`nt prea plinu]i [i co -
mozi. S`nt mul]umit dac\ m\car pentru
c`teva ore pe s\pt\m`n\ fac mi[care
aici.”

***
La nou\ fix antrenamentele `n cep.

Senpai-ul devine brusc din bl`nd `n au -
toritar, iar studen]ii ̀ i urm\resc atent fie -
care comand\ [i indica]ie. Exerci]iile
lor par ̀ ns\ rupte [i sacadate ̀ n compa -
ra]ie cu unduirile [i fluiditatea din mi[ -
c\rile lui Marian Bejinaru. Imediat
dup\ `nc\lzire vine r`ndul p\r]ii teh ni -
ce. „Ichi, Ni, San, Shi, Go...” anun]\
caden]a loviturilor. Cei mai mari exe -
cut\ aproape cu ochii ̀ nchi[i ceea ce an -
trenorul le dicteaz\. Doar prichindeii [i
`ncep\torii se mai `mpiedic\ `n cer c`nd
c`te o lovitur\ de picior, dar nu re nun -
]\. 

Andrei MIHAI

Este decizia ta dac\ adversarul ajunge jos 

~n conexiune cu prezentul

� pentru a reu[i s\ practici artele mar]iale este necesar s\ ie[i din zona ta de confort,
s\ `]i `mpingi propriile limite � Aikido este de fapt o art\ a p\cii

� la ultimul examen de centur\ care a durat aproxima-
tiv opt ore a sl\bit [ase kilograme

Cei care ne dezleag\ fiecare mu[chi
al corpului [i care ne fac s\ de]inem

controlul asupra propriului nostru trup
s`nt asemenea unor vr\jitori. Ei s`nt cei
care au desfiin]at legenda conform
c\reia karatele ar fi o sum\ de lovituri
sau o b\taie `ntre dou\ persoane. Sub

bagheta lor devenim flexibili fie la
luptele la sol sau la cele din picioare,
`nv\]`nd totodat\ cum s\ c\dem f\r\ s\
ne lovim sau s\ descoperim c\ artele
mar]iale se aseam\n\ cu un dans `n
care doar unul r\m`ne `n picioare.

De[i `nc\ este student la Facul -
ta tea de Economie [i Admi nis tra -
rea Afacerilor [i are abia 24 de ani,
vorbe[te despre Aikido asemeni unui
dasc\l iscusit. Iar c`nd cuvintele nu-i
mai s`nt `ndeajuns, `[i mi[c\ pal me le
`n toate direc]iile, ca [i cum ar vrea s\
reproduc\ vreo mi[care, cu calmul
unei ploi mohor`te. ~mi spune des pre
conceptul acestei forme de arte mar -
]iale c\ nu-i chiar foarte u[or de `n ]e -
les. „~n momentul `n care a fost
inventat, ca s\ fii primit `n dojo tre-
buia s\ ai minim 30 de ani, deci o
maturitate `n g`ndire, centura neagr\
`n alt\ art\ mar ]ial\, [i scrisoare de
recomandare de la dojo-ul central.”
~n pre zent, Andu Andrici prime[te
`n sala sa pe care [i-a deschis-o a -
cum dou\ s\p t\ m`ni pe oricine, `n -
cer c`nd s\-i fac\ pe cursan]i s\ nu
pri veasc\ c\derea ca fiind un punct
`n care ai pierdut, ci ca o sc\pare
dintr-un atac. 

Cel mai greu de `n ]e les pentru
ace[tia este c\ de fapt  au de `nv\]at
o art\ a p\cii. „Ai vine de la armo-
nizare, ki de la energie, iar do de la
cale. Practic, s-ar tradu ce «ca lea
armoniz\rii cu energia». Es te con-
ceput `n a[a fel `nc`t s\ nu in ter vin\
un conflict cu adversarul, ci mai
mult s\ intri `n armonie cu mi[ c\ rile
lui [i s\ `l conduci `ntr-un punct de
dezechilibru”, adaug\ Andu. T` n\ -
rul `mi mai explic\ c\ nu presu pu ne
uzul for]ei, fiind o art\ mar]ial\ ele -
gant\ [i inteligent\.

Cu gradul de sensei a f\cut cu -
no[ tin]\ de acum vreo doi ani la Mu -
rabashi, dojo-ul la care a crescut `n -
c\ din clasa a XII-a. ~n prezent,
aces ta se mai preg\te[te pentru cen-
tura neagr\, este membru `n AIESEC,
l\ud`ndu-se c\ `n timpul liber are [i
„o u[oar\ via]\ personal\”. ~l `ntreb
dac\ nu a sim]it vreodat\ nevoia s\-i
dea cuiva un pumn `n timpul vreunui
antrenament. R`de, [i `mi spune c\ e
„im posibil s\ nu-]i vin\”, `ns\ nu se
ajunge niciodat\ p`n\ acolo. Iar di -
fe ren]a `ntre Aikido [i alt\ form\ de
ar te mar]iale este modul `n care pri -
ve[ti lupta [i adversarul, „pentru c\ de
fapt nu exist\ un adversar. Exist\
cineva care-]i d\ o energie. ~n mo -
men tul `n care te-ai pliat pe acea e -
nergie, este decizia ta dac\ adver-
sarul ajunge jos soft, sau ajunge jos ̀ n
cap [i [i-a rupt ceva”.

Andu se mai amuz\ [i de glu -
me le care se mai f\ceau despre Ai ki -
do, deorece acesta este un sport ca re
nu necesit\ neap\rat o for]\ fizic\, [i se
practic\ elegant [i colaborativ. „Nu
`]i cere nimeni s\ spargi c\r\mizi cu
ca pul, sau s\ [tii s\ cazi de la doi me -
tri. De asta oricine poate s\-l prac-
tice, de la cele mai mici v`rste p`n\
chiar [i la 70 de ani, dac\ te ]ine ar -
tri ta. Dar ca s\-l `n]elegi, ai nevoie
de efort [i r\bdare”. Deodat\ `[i d\
toat\ h`r]og\raia plin\ de proiecte
de pe birou la o parte, [i-mi arat\ un
clip de pe youtube: Aikido vs. Tan -
go. La o prim\ privire par doi b\r -
ba]i care se ]in de m`n\ [i se `nv`rt
unul `n jurul celuilalt care din c`nd `n
c`nd se dezechilibreaz\ [i cad pe jos,
`ns\ t`n\rul `mi descrie fiecare mi[ -
care ca un comentator entuziast. Nu
par a fi ni[te profesioni[ti `n ale dan -
sului, `ns\ par s\ se priceap\ la fizi -
ca gravita]iei.

Iulian B~RZOI

O lupt\ f\r\ conflicte

Familia care [i-a colorat centura

� `nve]i s\ intri `n ar mo -
nie cu mi[ c\ rile ad ver -
sarului [i s\ `l conduci
`ntr-un punct de deze -
chilibru

� e consolat `ns\ de faptul c\ prin ore le pe care prichindeii le petrec exers`nd
karate renun]\ la televizor [i calculator

AAnn tt rreennori pentru trup [i spirit

Senpai Marian Bejenaru



OPINIAVECHE: Cine v-a mo-
lipsit cu dragostea de muzic\ clasi-
c\?

BUJOR PRELIPCEAN: Cred
c\ Dumnezeumi-a dat talentul [i dra-
gostea pentru muzic\ `n general, nu
numai pentru muzica clasic\. ~mi plac
la fel de mult [i muzica popular\ [i
cea u[oar\, tot ce este de calitate [i se
nume[te muzic\, nu porc\riile care
circul\ azi.

De la trei ani c`ntam, aveam o vo-
ce frumoas\, prindeam u[or melodi-
ile. La [ase ani mama mi-a f\cut
cadou o vioar\ g\sit\ printr-un pod al
unui unchi de-al meu [i am `nceput
u[or, u[or s\ m\ bucur de c`ntatul la
vioar\.Am deprins foarte repede me[-
te[ugul c`ntatului. Au urmat, firesc,
Liceul de Muzic\ din Gala]i, Con-
servatorul, cursuri de m\iestrie.

PPeennttrruu  mmiinnee  nnuu  aarr  ffii  ffoosstt  oo
pprroobblleemm\\  ss\\  ddeevviinn  uunn
cchhiirruurrgg

O.V.: Ce `nv\]\minte deprinse
de la profesorul Gheorghe S=rbu,
din timpul studen]iei la Con ser va -
to rul din Ia[i, v-au urm\rit de-a
lun gul anilor?

B.P.: Am `nv\]at foarte multe lu-
cruri frumoase de la profesorul S=rbu [i
m\ bucur c\ l-ai amintit. S`nt foarte
mul]i cei care uit\ de unde pleac\ [i
uit\ cine i-a format. ~ns\ ̀ naintea pro-
fesorului S=rbu am mai a vut un pro-
fesor excep]ional la Ga la]i, pe ca  re
trebuie s\-l reamintesc, alt fel nu ar fi
corect, este vorba de pro fesorul Nach-

manovici care a creat la Gala]i o
[coal\ de vioar\ `n adev\ratul sens al
cuv`ntului. A[ putea s\ enum\r elevii
de v`rf ai profesorului. De pild\, e bi -
ne de [tiut c\ {tefan Gheorghiu, fra -
tele pianistului Valentin Gheor ghi u,
a studiat vioara cu profesorul Nach-
 manovici, la fel [i Avi Abra mo vici,
actualul lider al orchestrei din Tel
Aviv. {i, ultimul pe list\, Bujor Pre-
 lipcean. Nici o mirare c\ atunci c`nd
am venit aici, la concursul de ad-
 mitere, am intrat cu 10. Din mo men -
tul acela am fost luat de profesorul
S=rbu `n clasa lui. De la el am ̀ nv\]at
lucruri despre adev\rata profe siune de
violinist, dar [i multe lu cruri de via]\.
Era un om care f\cea ceea ce rar mai
fac ast\zi pedagogii, te preg\tea nu
nmai profesional, te pre g\tea [i ca om.
Era extrem de cald, de primitor,
mergeam deseori la el a cas\, st\team
mult de vorb\. ~i pl\cea s\ aib\ tineri
`n jurul lui. ~i p\strez o amintire curat\
[i frumoas\. Este de remarcat c\ [i
colegul meu, Dum ne zeu s\-l ierte,
Anton Diaconu a fost tot elevul pro-
fesorului S=rbu [i poa te tot a[a s-a [i
legat prietenia dintre mine [i acest ca-
marad care mi-a fost aproape peste 30
de ani, tocmai da to ri t\ faptului c\ am
crescut la aceea[i [coal\. 

O.V.: ~ns\ ̀ nainte de a v\ ̀ n scri -
e la Ia[i, a]i sus]inut concursul de
admitere la Conservatorul din Bu-
 cure[ti, unde a]i fost refuzat. {e ful
catedrei de vioar\ v-a repro[at c\
nu a]i f\cut lec]ii de preg\tire cu el.

B.P.: Da, a[a i s-a transmis pro-
fesorului c\ [coala domniei sale nu
`mi pl\cea [i alte cuvinte pe care nu le

zisesem niciodat\. Singurul lucru pe
care l-am spus a fost c\ nu pot ve ni la
cursul lui de preg\tire pentru c\ mama
care cre[tea doi copii nu `[i per mitea
s\ pl\teasc\ orele acelea. Du p\
primele dou\ probe, proba de vioar\
la care am luat nota 9 [i proba de
teorie la care am luat 10, secretarul
comisiei mi-a cerut `napoi fi[a de ex-
amen [i mi-a adus-o peste vreo or\ cu
notele schimbate, dar nu [ter se, scris
pur [i simplu `n loc de 9 nota 6, iar la
teorie, `n loc de 10, pus 5. Secretarul
comisiei, profesorul Va le riu Pitulac
cu care am devenit `ntre timp prieten,
`mi spune [i ast\zi c\ `i este ru[ine s\
se uite `n ochii mei pentru nesim]irea
acelui individ care a corectat notele ̀ n
fa]a lui. Face parte din abuzurile pe-
rioadei respective. Nimeni nu putea
s\ rostogo leasc\ nimic, ce s\ faci? S\
te duci la Co mitetul Central al PCR
s\ te pl`ngi? La Ministerul ~nv\]\ -
m`n tu lui? N-aveai nici o cale de atac.
Pe vreme aceea, acea dictatur\ era at`t
de puternic\ inc`t trebuia s\ te resem-
nezi.

Atunci i-am spus acestui profesor
[i a auzit mult\ lume, c\ „eu am s\ m\
duc la Cluj sau la Ia[i, n-are im por -
tan]\ [i o s\ fac carier\ de acolo,
numai c\ dumneavoastr\ nu ve]i tr\i
a[a de mult s\ apuca]i s\ vede]i [i s\
mai auzi]i de mine”. {i `ntr-adev\r,
peste o s\pt\m`n\, a c\zut pe sc\rile
Con servatorului din cauza unui atac
de inim\. Foarte mul]i au spus c\ l-a
blestemat Bujor, dar nu a fost a[a, l-a
pedepsit Dumnezeu. M-am des cur  cat
foarte bine [i la Ia[i [i mi-am ]inut
promisiunea f\cut\ acestui profesor.

O.V.: A]i spus acele cuvinte din
m`nie sau pentru c\ v-a]i propus s\
deveni]i un mare violinist?

B.P.: Desigur, mi-am propus lu-
 crul acesta, de asta m-am `nscris la
Con servator, altfel m\ duceam la
Medicin\. Eram bun la fizic\, la chi -
mie, chiar la matematic\, cu toate c\
am studiat la un liceu de muzic\ am
avut profesori eminen]i. Pentru mine
nu ar fi fost o problem\ s\ stau un an
la {coala Sanitar\ [i s\ dau la Ana -
to mie, s\ devin un chirurg. Chirurgia
m-ar fi atras. A[ fi putut schimba pro-
 fesia imediat. 

Examenul acela a trecut, s-a [ters
foarte repede din memoria mea, a tre-
 cut odat\ cu succesele pe care le-am
avut ca student eminent aici (n.r. la
Universitatea de Arte „George
Enescu” din Ia[i). Am avut cea mai
mare burs\ pe care o d\dea statul ro -
m=n unui student pe vremea aceea,
era o burs\ de 800 de lei. At`t d\dea
sta tul pentru studen]ii merituo[i, ceea
ce nu se mai `nt`mpl\ ast\zi.

O.V.: A]i fost [i [ef de promo]ie
pe ]ar\ la absolvirea cursurilor.

B.P.: Am fost [ef de promo]ie,
`ntr-adev\r, [i nu numai c\ am fost [ef
de promo]ie, dar Conservatoul din
Ia[i, actuala Universitate de Ar te
„George Enescu”mi-a [i scos postul

de asistent universitar, f\r\ concurs,
am fost numit direct. Uite-m\ ast\zi
profesor, dup\ ce a trebuit s\ p\r\sesc
o perioad\ `nv\]\m`ntul universitar
pentru c\ din 12 luni, cam 9-10 luni
f\ceam turnee cu cvartetul „Voces”. 

DDuupp\\  ccee  aaii  cc`̀[[ttiiggaatt  pprreemmiiuull
llaa  cceell  mmaaii  mmaarree  ccoonnccuurrss  ddiinn
lluummee,,  uunnddee  ss\\  ttee  mmaaii  dduuccii??  

O.V.: ~nainte de `nfiin]area an -
sam blului de corzi „Voces”, a]i for-
mat al\turi de fratele
dumneavoastr\, Dan Prelipcean [i
de profeso rul Ioan Welt, un trio de
camer\ de mu zic\ preclasic\  „Mu-
sica Serena”. 

B.P.: Muzica de camer\ s-a dez-
voltat `n mine ca un microb. ~nc\ de
pe b\ncile liceului, `n clasa a X-a am
`nfiin]at un trio, iar `n clasa a XI-a am
`nfiin]at un cvartet. Apoi, `n anul I de
Conservator, am [i g\sit studen]i, oa-
meni dornici [i foarte buni din punct
de vedere calitativ, cu care am
`nfiin]at alte dou\ cvartete. Unul s-a
numit „Stretto”, ceea ce `n itali a n\
`nseamn\ unit [i cel\lalt s-a numit
„Virtuosi”, vezi, Doamne, eram ni[te
virtuo[i. Activam, d\deam concerte,
f\ceam mini-turnee prin centrul uni-
versitar [i din aceast\ cauz\ am de-
 venit mai cunosut, iar mai t`rziu am
fost numit pre[edintele studen]ilor. 

La un anume moment a[teptam
venirea fratelui meu [i pentru c\ nu
puteam s\ dau afar\ pe cineva care
deja era membru al unuia dintre cele
dou\ cvartete, am hot\r`t ca o pe rioa -
d\ s\ nu mai fac parte din nici unul [i
s\ `nv\] un alt gen de muzic\, care
credeam eu, [i uite c\ am avut drep-
tate, c\ `mi va folosi `n viitor. De ace -
ea, `mpreun\ cu fratele meu [i cu
profesorul Ioan Welt, profesor de ca -
re m-am ata[at cu o dragoste ne mai -
pomenit de mare, am f\cut acest trio
de muzic\ preclasic\, care s-a numit
„Musica Serena”. P`n\ la `n fiin ]area
cvartetului „Voces”, aceast\ forma]ie
avea concerte `n toat\ ]ara. Acel trio
mi-a dat lini[tea, pl\cerea c`ntatului
seren, lini[tit, pl\cerea unei muzici
care e l\sat\ de Dumnezeu s\
calmeze oamenii. Bine`n]eles c\ a[a
cum `n via]\ nu po]i s\ m\n`nci un
singur fel de m`ncare la infinit [i s\ te
bucuri de el, temperamentul meu [i
bucuria de a face din nou cvartet m-
au f\cut s\ `ncerc, al\turi de fratele
meu, s\ pun bazele unui cvartet pro-
fesionist. ~n ’72 am cochetat pu]in cu
aceast\ idee [i `n 1973 am dat, pe 8
aprilie, primul concert, la sala Fi lar -
monicii „Moldova”.

O.V.: De ce a]i ales acest nume,
c`nd singurele voci s`nt cele ale ins -
trumentelor?

B.P.: Voces, `n limba latin\, mai
`nseamn\ [i [tiin]a de a conduce, de
pild\, patru voci c`nd este vorba de o
fu g\. Este [i un termen care milita pe
vre mea aceea. O voce precum  „Eu ro -

pa Liber\” (n.r.: Radio Free Eu ro pe)
sau „Vocea Americii” (n.r.: post de
radio american, The Voice of Amer-
ica), care erau interzis de ascultat,
erau o alt\ voce, una care se pu tea dis-
tinge inclusiv `n peisajul po  litic de
atunci. A avut un sens ex tre me de
bine determinat de la `n ce put. Este
vorba de o voce care a devenit din ce
puternic\ [i care a ajuns, as t\zi, s\ fie
cea mai autoritar\ voce `n do meniul
muzicii de camer\ din Ro m=nia.

O.V.: A fost nevoie de concert-
ma estrul Filarmonicii din Bu cu re[ti,
George Hamza, pentru ca „Vo ces”
s\ prind\ glas?

B.P.: Primul profesor din R o m= -
nia care trebuie amintit este compoz-
itorul Wilhelm Georg Berger, el es te
primul mentor adev\rat al cvartetului
„Voces”. ~nt`lnirile profesorului
Hamza cu cvartetul „Voces” au fost
spo radice, au fost mai mult prie te -
ne[ti. Aici putem vorbi de o prietenie
dar nu trebuie s\ facem confuzie `n -
tre cel care a fost cu adev\rat mento -
rul din ]ar\ al cvartetului, adic\

Wil helm Georg Berger, compozitor
de ta lie mondial\, un muzician, dup\
p\ rerea mea, de talia lui Enescu, o so -
mi tate. 

Formarea cvartetului „Voces” s-a
desf\[urat `ntr-o perioad\ destul de
scurt\ la Budapesta, unde cvartetul a
fost `ndrumat de profesorul Vilmos
Tátrai, apoi, urm\torul mare profe-
sor al cvartetului „Voces” a fost pro-
fe sorul Friedrich von Hausegger,
care a avut grij\ de noi ani de zile. El
ne-a `ndrumat adev\ra]ii pa[i c\tre ` -
nalta carier\. Apoi a venit `m p\r t\ [a -
nia mare, cei doi ani cu cvartetul
„A ma deus” la Köln. Acea perioad\ a
`n semnat, s\ zicem, cirea[a de pe tort,
`ncoronarea acestei munci. 

O.V. Dup\ acei doi ani petrecu]i
la Köln a]i hot\r`t s\ nu mai partic-
ipa]i la concursuri. De ce?

B.P.: Nu mai avea sens. Dup\ ce
ai c`[tigat premiul la cel mai mare
con curs din lume (n.r.: premiul al II-
lea la Concursul Interna]ional „Karl
Klinger” de la Hannover, ob]inut `n
1979), unde s\ te mai duci? La acel

concurs am c`[tigat o burs\ de 3200
de m\rci pe lun\, pl\tit\ timp de doi
ani, la Köln. Este un dar ceresc pe care
l-a primit atunci cvartetul „Vo ces” [i
din care am profitat pe deplin. Sigur
c\ profitul cvartetului ar fi fost mult
mai mare dac\ la terminarea a ces tor
cursuri ne stabileam prin zona Köln-
ului, din care am fi putut, cu u [urin]\,
`n dou\ ore s\ fim la Am ster dam, `n
trei ore la Paris sau la Lu xem burg.
Eram `n mijlocul Europei, aici nu
vorbesc de schimba rea ce t\ ]e ni ei sau
de transformarea cvartetului `n ni[te
transfugi, ci zic pur [i simplu c\ asta ar
fi trebuit s\ facem noi atunci. 

Noi ne-am `ntors `n Rom=nia, ai -
ci a devenit din ce `n ce mai ce nu[iu,
mai frig, mai f\r\ m`ncare, cu toate c\
noi n-avem dreptul s\ ne pl`ngem
pen tru c\ ne-am creat aceast\ bun\ st-
a re material\ merg`nd [i c`nt`nd pes te
tot, dar statul rom=n ne-a ju mu lit de
bani. Vestita Agen]ie Rom=n\ de
Impresariat Artistic ne lua to]i ba -
nii, iar restul ce ne l\sa, c`teva fi ri cele
`i punea direct `n banc\, iar noi mer -

geam [i zg`riam geamurile la shop-
urile acelea [i mai luam un televizor,
ni[te cafea, ni[te ]ig\ri. Din punctul
\sta de vedere am pierdut enorm. Am
pierdut [i bani, dar [i o gr\ mad\ din
tinere]ea noastr\, din e lanul nostru.
Cele mai mari agen]ii de impresariat
din Europa, din lume ne-au spus
„C`nd nu mai ave]i pa [apoarte
rom=ne[ti, ne da]i de [tire”. Ei, noi am
r\mas cu pa[apoarte ro m= ne[ti. 

O.V.: De ce v-a]i `ntors `n ]ar\?
B.P.: Fiecare `n]elege ce vrea, im-

portant este c\ m-am ̀ ntors `n Ro m= -
 nia. Ceea ce am f\cut denot\ dra gos te
pentru Ia[i [i pentru Rom=nia, nimic
altceva. 

Muzica  de  camer\  este  o
muzic\  a  elitelor

O.V. ~n perioada regimului co-
mu nist, „Voces” a fost declarat cvar-
tet de stat. Ce a schimbat aceast\
dis tinc]ie?

B.P: A schimbat enorm de mult.
Adic\, e ca [i cum ai fi de meserie in-
 giner, ai fost trimis la Harvard U ni -
versity, de pild\, s\ faci cibernetic\
de cea mai `nalt\ calitate, [i te `ntorci
acas\ [i nu g\se[ti nici laborator, nici
aparatura necesar\, nu g\se[ti nimic.
Atunci singura [ans\ este fie s\ r\m`i
`n America, fie s\ te `ntorci acas\ [i
s\ `]i g\se[ti condi]ia de profesionist
care s\ `]i dea voie s\ faci numai acel
lucru pentru care ai fost construit.
Deci s\ nu te risipe[ti [i c`nt`nd `ntr-o
orchestr\, [i pred`nd studen]ilor, [i
f\c`nd munc\ voluntar\. Te profe-
sionalizezi [i r\m`i axat numai pe
acea meserie pe care o faci foarte
bine. 

Statul rom=n a `n]eles, chiar `n a -
cea vreme am avut multe dificult\]i [i
discu]ii pentru c\ nu se mai f\cuse a[a
ceva ̀ n Rom=nia. {i eu le d\ deam ex-
emple [i le aduceam dovezi cum `n
Cehoslovacia s`nt cinci cvar te te de
stat, cum `n Uniunea So vie tic\ exis-
tau alte forma]ii pl\tite de stat s\ fac\
numai acel lucru, muzic\ de camer\
sau orchestr\ de camer\ sau orice alt\
specializare pe aceast\ direc]ie. Oa-
menii de la noi pricepeau greu de tot
acest lucru, dar am g\sit [i oameni
care au `n]eles repede [i ne-au ajutat.
Ba chiar Ministerul Mun cii a dat
patru locuri Filarmonicii din Ia[i
pentru ca noi s\ primim titlul de so -
li[ti ai Filarmonicii [i s\ ne ocup\m
nu mai de muzic\ de camer\. A fost o
premier\ na]ional\ absolut\ `n acele
timpuri.

O.V.: La `nceput, „Voces” orga-
niza spectacole `n [coli. De ce a]i
pornit de acolo?

B.P: Muzica de camer\ este o mu -
zic\ a elitelor. Noi nu aveam voie `n
timpurile acelea s\ spunem c\ e o mu -
zic\ pentru elite. Dar de atunci am
fost con[tien]i c\ dac\ ace[ti copii
mici, din clase primare [i chiar din
gr\dini]e, `nva]\ [i `ndr\gesc muzica

de camer\, c`nd vor fi mari vor fi pu -
blicul nostru. La concertul de mar]i
(n.r.: concert sus]inut pe 9 aprilie `n
Aula Bibliotecii Centrale Univer si -
ta re, care a marcat 40 de ani de la
`nfiin]area cvartetului), sala a fost ar -
hi plin\ [i nu am avut dec`t trei sau
patru afi[e. Probabil c\ dac\ scriam pe
un bilet de tramvai c\ „Voces” c`n t\,
se umplea sala. Acesta este publicul
nostru care s-a format `n ani de trud\.
La primul concert, ̀ n 1973, au fost 20
de persoane ̀ n sal\, `ns\ an de an pub-
licul a crescut. 

Atunci `ncepuse calvarul institu -
]iilor de cultur\, am prins [i perioada
c`nd luminata conducere de partid [i
de stat a f\cut cadou „greierilor”, cum
eram noi numi]i pe vremea ace ea,
f\c`ndu-se aluzie la fabula gre ie re lui
[i a furnicii, o form\ de autofinan]are
a institu]iilor de cultur\ profesioniste.
Deci cei de cultur\ trebu iau s\ se aut-
ofinan]eze. {i atunci am dovedit c\ o
forma]ie redus\, cum e cvartetul, se
poate autofinan]a. Dar o orchestr\
care are 120 de persoane `n compo-
nen]\ nu se poate finan]a `n sti lul
acesta. Dup\ p\rerea mea, a fost o
mare m\g\rie, dar nu aveai cu cine s\
vorbe[ti, cu cine s\ discu]i.   Eu am
mai fost director `ntre ’84 [i ’88, c`nd
mi-am dat demisia, ceea ce a fost un
act de curaj. ~ntre nebuniile mele am
avut-o [i pe asta. 

O.V.: Ce consecin]e a avut de ci -
zia dumneavoastr\ de a demisiona?

B.P.: Nesim]irea [i lipsa de `n ]e le -
gere a guvernan]ilor de atunci, cei cu
care veneam `n contact, respectiv cu
cei de la Co mi te tul Municipal de
Partid, cu nesim]i]ii de la Consiliul
Cul turii [i Educa]iei Socialiste de la
Bucure[ti [i a[a mai departe. ~n do -
 meniul culturii, pe vremea aceea, ve -

nea [i se ocupa de noi unul care fu s-
ese tractorist [i ajunsese secretarul cu
propaganda Comitetului Jude ]ean
de Partid. Atunci nu se pricepea ni-
meni la muzic\, dar ei veneau s\ `]i
arate linia ro[ie a partidului. A tunci
m-am `nfuriat [i mi-am depus
demisia. Pe urm\, c`nd au venit revo -
lu ]ionarii, m-a strigat `ntr-o zi pri-
etenul meu, [i de v`n\toare [i de via]\,
Doru }ic\u, care avea o func ]ie de
conducere la Casa P\trat\ [i mi-a
spus „vino p`n\ aici, ]i-am g\sit
dosarul, urma s\ fii dat afar\ din par-
tid”. I-am zis c\ nu m\ intereseaz\, s-a
terminat, dar m-am lecuit de a face
mai parte dintr-un partid pentru toat\
via]a [i asta a fost grozav. Nu fac par -
te dintre cei care ̀ [i arunc\ carnetul de
partid, i l-am ar\tat [i fiului meu, era
curios s\ vad\ cum ar\ta. Dar asta m-
a lecuit pentru vecie de a mai face
parte dintr-un partid [i bine am f\cut.
Partidul meu este acela al muzicie-
nilor profesioni[ti adev\ra]i.

O.V.: Maestrul Sergiu Celi bi da-
 che v-a spus s\ „trece]i dincolo de
note”. A]i reu[it?

B.P.: ~ntreab\-te de ce lumea e a -
tras\ [i vine `ntr-un num\r at`t de ma -
re la concertele cvartetului „Vo ces”.
P\i, tocmai pentru c\ am trecut din-
colo de note. A trece dincolo de no te
`nseamn\ o urcare spre transcen den -
]\, spre Dumnezeu, spre di vi nitate. {i
o form\ aleas\ de mine per sonal pen-
tru a mul]umi bunului Dum ne zeu
pentru talentul meu este scena. A colo
este altarul meu pe care `mi fac
rug\ciunea `n fa]a publicului. 

C\t\lina  DOBROVICEANU
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Pentru Bujor Prelipcean, c`ntatul la vioar\ a `nceput ca
un „me[te[ug”. Treptat, l-a transformat `n art\, fie c\

[i-a luat al\turi camarazii, fie c\ arcu[ul s\u [i-a
`mpr\[tiat singur ecoul „muzicii serene”. P\streaz\ am-
intirea fiec\rui mentor, pentru c\ ei s`nt cei care l-au
`nv\]at s\ `n]eleag\ corzile dincolo de note. Le-a
`mp\rt\[it [i el, mai departe,studen]ilor s\i de la Universi-
tatea de Arte „George Enescu” din Ia[i secretele parti-
turilor, iar acum, de pe scaunul de director al
Filarmonicii, rememoreaz\ scenele lumii pe care [i-a
`nchinat rug\ciunile publicului.

„La [ase ani mama mi-a f\cut ca dou o vioar\ g\sit\ printr-un pod”

� interviu cu Bujor Prelipcean, directorul Filarmonicii de Stat „Moldova” din Ia[i

Pe scena Filarmonicii din Ia[i,
Bujor Prelipcean la vioara I, Adrian
Anania la vioara a II-a, Gheorghe
Haag la viol\ [i Dan Prelipcean la
violoncel au sus]inut `n 1973 primul
concert al cvartetului „Voces”. Pr o -
gra mul cuprindea crea]ii ale lui Mo -
zart, Haydn [i Reger. Printre
pro fesorii din ]ar\ care i-au ̀ ndrumat
pe cei patru absolven]i ai Con ser va -
to rului din Ia[i se num\r\ [i Wil-
helm Georg Berger. Ace[tia au
ur mat cursuri de m\iestrie [i `n str\ i -
n  \tate, `n ]\ri ca Israel, Un ga ria, Ita -
lia sau Germania.

La un an de la `nfiin]are, cvarte-
tul a ob]inut premiul I la Concursul
In terna]ional de Cvartete de Coar -
de de la Colmarc, din Fran]a, o pri -
m\ astfel de distinc]ie ob]inut\ p`n\
atunci de o forma]ie de muzic\ de
ca mer\ din Rom=nia. Au urmat a -
poi, `n 1976, medalia de argint [i
premiul al II-lea la Concursul In-
terna]ional de Cvartete de la Bour-
deaux, iar ̀ n 1979, `n urma c`[tig\rii
locului al II-lea la Con cur sul In-
terna]ional „Karl Klin ger”, din
Germania, membrii for ma ]iei au
primit o burs\ pentru doi ani, la
Köln, pentru a studia al\turi de
cvartetul „Amadeus”. Un an mai
t`rziu, „Voces” devine ansamblu de
stat [i forma]ie a Filarmonicii de
Stat „Moldova” din Ia[i [i `n 1991
intr\ `n r`ndul forma]iilor muzicale
ale Societ\]ii Na]ionale de Ra dio -
di fuziune din Bucure[ti, realiz`nd [i

`nregistr\ri radio [i de disc. 
Din 1993 p`n\ `n 1998, cvartetul

a sus]inu anual master-cursuri, la in-
vita]ia Academiei Muzicale din
Cluj-Napoca, aceea[i institu]ie care
le-a acordat membrilor forma]iei ti-
tlul de „Membri de Onoare”. Tot `n
1998, cvartetul organizeaz\ timp de
o s\pt\m`n\ cursuri de interpre tare
pentru studen]ii Academiei de Mu -
zic\ din Würzburg (Germa nia),
iar `n luna aprilie a aceluia[i an, are
loc un concert aniversar pe scena
„Wigmore Hall” din Londra, la care
particip\ [i Martin Lovett, violon-
celistul cvartetului „Ama de us”.
Acesta a participat [i la Fes ti va lul
„Voces 25” de la Ia[i, care a s\r -
b\torit `mplinirea unui sfert de se col
de activitate a cvartetului. La Bu-
 cure[ti, Colegiul Criticilor Mu zi -
cali din Rom=nia a acordat
for ma ]iei Premiul „Magnum”. 

Pe scena Ateneului Rom=n,
cvar tetul a sus]inut, ̀ n 2001, un con-
 cert `n cadrul Festivalului Inter-
na]ional de Muzic\ „George
Enes cu”, edi]ia a XV-a, interpret`nd
lucr\ri de Sabin P\utza, Sosta ko -
vici [i Dvorak. ~n iarna anului ur m\ -
tor, ̀ n 2002, membrii cvartetului s`nt
distin[i cu Ordinul Na ]io nal pentru
Merit `n grad de Ca va ler. 

La `mplinirea a trei decenii de la
`nfiin]are, a fost organizat la A te ne -
ul Rom=n concertul „Voces la 30 de
ani [i invita]ii s\i”, `n colaborare cu
cvartetul american „Fine Arts”. ~n

program au fost cuprinse lucr\ri de
Beethoven [i F. Mendelssohn-
Bartholdy. De-a lungul anilor, mem-
brii cvartetului au interpretat pe scene
din Salzburg, Berlin, Roma, Bar -
ce lona, Paris, Istanbul sau Torino,
iar ̀ n repertoriu se reg\sesc opere ale
compozitorilor clasici, romantici,
opusuri rom=ne[ti [i universale.

Anul acesta, pe 9 aprilie, cvarte-
tul „Voces” a s\rb\torit 40 de ani de
la `nfiin]are printr-un concert cam-
eral extraordinar, `nAula Bibliotecii
Centrale Universitare din Ia[i. 

Nu fac parte dintre cei care `[i arunc\ carnetul de partid. 
Partidul meu este acela al muzicienilor profesioni[ti adev\ra]i

40 de ani m\sura]i 
`n patru voci



OPINIA VECHE: Cine v-a mo -
lipsit cu dragostea de muzic\ clasi -
c\?

BUJOR PRELIPCEAN: Cred
c\ Dumnezeumi-a dat talentul [i dra-
gostea pentru muzic\ `n general, nu
numai pentru muzica clasic\. ~mi plac
la fel de mult [i muzica popular\ [i
cea u[oar\, tot ce este de calitate [i se
nume[te muzic\, nu porc\riile care
circul\ azi. 

De la trei ani c`ntam, aveam o vo -
ce frumoas\, prindeam u[or melodi-
ile. La [ase ani mama mi-a f\cut
ca dou o vioar\ g\sit\ printr-un pod al
unui unchi de-al meu [i am `nceput
u[or, u[or s\ m\ bucur de c`ntatul la
vioar\. Am deprins foarte repede me[-
te[ugul c`ntatului. Au urmat, firesc,
Liceul de Muzic\ din Gala]i, Con-
 ser vatorul, cursuri de m\iestrie.

Pentru  mine  nu  ar  fi  fost  o
problem\  s\  devin  un
chirurg

O.V.: Ce `nv\]\minte deprinse
de la profesorul Gheorghe S=rbu,
din timpul studen]iei la Con ser va -
to rul din Ia[i, v-au urm\rit de-a
lun gul anilor?

B.P.: Am `nv\]at foarte multe lu-
cruri frumoase de la profesorul S=rbu [i
m\ bucur c\ l-ai amintit. S`nt foarte
mul]i cei care uit\ de unde pleac\ [i
uit\ cine i-a format. ~ns\ `naintea pro-
fesorului S=rbu am mai a vut un pro-
fesor excep]ional la Ga la]i, pe ca  re
trebuie s\-l reamintesc, alt fel nu ar fi
corect, este vorba de pro fesorul Nach-

manovici care a creat la Gala]i o
[coal\ de vioar\ `n adev\ratul sens al
cuv`ntului. A[ putea s\ enum\r elevii
de v`rf ai profesorului. De pild\, e bi -
ne de [tiut c\ {tefan Gheorghiu, fra -
tele pianistului Valentin Gheor ghi u,
a studiat vioara cu profesorul Nach-
 manovici, la fel [i Avi Abra mo vici,
actualul lider al orchestrei din Tel
Aviv. {i, ultimul pe list\, Bujor Pre-
 lipcean. Nici o mirare c\ atunci c`nd
am venit aici, la concursul de ad-
 mitere, am intrat cu 10. Din mo men -
tul acela am fost luat de profesorul
S=rbu `n clasa lui. De la el am ̀ nv\]at
lucruri despre adev\rata profe siune de
violinist, dar [i multe lu cruri de via]\.
Era un om care f\cea ceea ce rar mai
fac ast\zi pedagogii, te preg\tea nu
nmai profesional, te pre g\tea [i ca om.
Era extrem de cald, de primitor,
mergeam deseori la el a cas\, st\team
mult de vorb\. ~i pl\cea s\ aib\ tineri
`n jurul lui. ~i p\strez o amintire curat\
[i frumoas\. Este de remarcat c\ [i
colegul meu, Dum ne zeu s\-l ierte,
Anton Diaconu a fost tot elevul pro-
fesorului S=rbu [i poa te tot a[a s-a [i
legat prietenia dintre mine [i acest ca-
marad care mi-a fost aproape peste 30
de ani, tocmai da to ri t\ faptului c\ am
crescut la aceea[i [coal\. 

O.V.: ~ns\ ̀ nainte de a v\ ̀ n scri -
e la Ia[i, a]i sus]inut concursul de
admitere la Conservatorul din Bu-
 cure[ti, unde a]i fost refuzat. {e ful
catedrei de vioar\ v-a repro[at c\
nu a]i f\cut lec]ii de preg\tire cu el.

B.P.: Da, a[a i s-a transmis pro-
fesorului c\ [coala domniei sale nu
`mi pl\cea [i alte cuvinte pe care nu le

zisesem niciodat\. Singurul lucru pe
care l-am spus a fost c\ nu pot ve ni la
cursul lui de preg\tire pentru c\ mama
care cre[tea doi copii nu `[i per mitea
s\ pl\teasc\ orele acelea. Du p\
primele dou\ probe, proba de vioar\
la care am luat nota 9 [i proba de
teorie la care am luat 10, secretarul
comisiei mi-a cerut `napoi fi[a de ex-
amen [i mi-a adus-o peste vreo or\ cu
notele schimbate, dar nu [ter se, scris
pur [i simplu `n loc de 9 nota 6, iar la
teorie, `n loc de 10, pus 5. Secretarul
comisiei, profesorul Va le riu Pitulac
cu care am devenit `ntre timp prieten,
`mi spune [i ast\zi c\ `i este ru[ine s\
se uite `n ochii mei pentru nesim]irea
acelui individ care a corectat notele ̀ n
fa]a lui. Face parte din abuzurile pe-
rioadei respective. Nimeni nu putea
s\ rostogo leasc\ nimic, ce s\ faci? S\
te duci la Co mitetul Central al PCR
s\ te pl`ngi? La Ministerul ~nv\]\ -
m`n tu lui? N-aveai nici o cale de atac.
Pe vreme aceea, acea dictatur\ era at`t
de puternic\ inc`t trebuia s\ te resem-
nezi.

Atunci i-am spus acestui profesor
[i a auzit mult\ lume, c\ „eu am s\ m\
duc la Cluj sau la Ia[i, n-are im por -
tan]\ [i o s\ fac carier\ de acolo,
numai c\ dumneavoastr\ nu ve]i tr\i
a[a de mult s\ apuca]i s\ vede]i [i s\
mai auzi]i de mine”. {i `ntr-adev\r,
peste o s\pt\m`n\, a c\zut pe sc\rile
Con servatorului din cauza unui atac
de inim\. Foarte mul]i au spus c\ l-a
blestemat Bujor, dar nu a fost a[a, l-a
pedepsit Dumnezeu. M-am des cur  cat
foarte bine [i la Ia[i [i mi-am ]inut
promisiunea f\cut\ acestui profesor.

O.V.: A]i spus acele cuvinte din
m`nie sau pentru c\ v-a]i propus s\
deveni]i un mare violinist?

B.P.: Desigur, mi-am propus lu-
 crul acesta, de asta m-am `nscris la
Con servator, altfel m\ duceam la
Medicin\. Eram bun la fizic\, la chi -
mie, chiar la matematic\, cu toate c\
am studiat la un liceu de muzic\ am
avut profesori eminen]i. Pentru mine
nu ar fi fost o problem\ s\ stau un an
la {coala Sanitar\ [i s\ dau la Ana -
to mie, s\ devin un chirurg. Chirurgia
m-ar fi atras. A[ fi putut schimba pro-
 fesia imediat. 

Examenul acela a trecut, s-a [ters
foarte repede din memoria mea, a tre-
 cut odat\ cu succesele pe care le-am
avut ca student eminent aici (n.r. la
Universitatea de Arte „George
Enescu” din Ia[i). Am avut cea mai
mare burs\ pe care o d\dea statul ro -
m=n unui student pe vremea aceea,
era o burs\ de 800 de lei. At`t d\dea
sta tul pentru studen]ii merituo[i, ceea
ce nu se mai `nt`mpl\ ast\zi.

O.V.: A]i fost [i [ef de promo]ie
pe ]ar\ la absolvirea cursurilor.

B.P.: Am fost [ef de promo]ie,
`ntr-adev\r, [i nu numai c\ am fost [ef
de promo]ie, dar Conservatoul din
Ia[i, actuala Universitate de Ar te
„George Enescu”mi-a [i scos postul

de asistent universitar, f\r\ concurs,
am fost numit direct. Uite-m\ ast\zi
profesor, dup\ ce a trebuit s\ p\r\sesc
o perioad\ `nv\]\m`ntul universitar
pentru c\ din 12 luni, cam 9-10 luni
f\ceam turnee cu cvartetul „Voces”. 

Dup\  ce  ai  c`[tigat  premiul
la  cel  mai  mare  concurs  din
lume,  unde  s\  te  mai  duci?  

O.V.: ~nainte de `nfiin]area an -
sam blului de corzi „Voces”, a]i for-
mat al\turi de fratele
dumneavoastr\, Dan Prelipcean [i
de profeso rul Ioan Welt, un trio de
camer\ de mu zic\ preclasic\  „Mu-
sica Serena”. 

B.P.: Muzica de camer\ s-a dez-
voltat `n mine ca un microb. ~nc\ de
pe b\ncile liceului, `n clasa a X-a am
`nfiin]at un trio, iar ̀ n clasa a XI-a am
`nfiin]at un cvartet. Apoi, `n anul I de
Conservator, am [i g\sit studen]i, oa-
meni dornici [i foarte buni din punct
de vedere calitativ, cu care am
`nfiin]at alte dou\ cvartete. Unul s-a
numit „Stretto”, ceea ce `n itali a n\
`nseamn\ unit [i cel\lalt s-a numit
„Virtuosi”, vezi, Doamne, eram ni[te
virtuo[i. Activam, d\deam concerte,
f\ceam mini-turnee prin centrul uni-
versitar [i din aceast\ cauz\ am de-
 venit mai cunosut, iar mai t`rziu am
fost numit pre[edintele studen]ilor. 

La un anume moment a[teptam
venirea fratelui meu [i pentru c\ nu
puteam s\ dau afar\ pe cineva care
deja era membru al unuia dintre cele
dou\ cvartete, am hot\r`t ca o pe rioa -
d\ s\ nu mai fac parte din nici unul [i
s\ `nv\] un alt gen de muzic\, care
credeam eu, [i uite c\ am avut drep-
tate, c\ `mi va folosi `n viitor. De ace -
ea, `mpreun\ cu fratele meu [i cu
profesorul Ioan Welt, profesor de ca -
re m-am ata[at cu o dragoste ne mai -
pomenit de mare, am f\cut acest trio
de muzic\ preclasic\, care s-a numit
„Musica Serena”. P`n\ la `n fiin ]area
cvartetului „Voces”, aceast\ forma]ie
avea concerte `n toat\ ]ara. Acel trio
mi-a dat lini[tea, pl\cerea c`ntatului
seren, lini[tit, pl\cerea unei muzici
care e l\sat\ de Dumnezeu s\
calmeze oamenii. Bine`n]eles c\ a[a
cum `n via]\ nu po]i s\ m\n`nci un
singur fel de m`ncare la infinit [i s\ te
bucuri de el, temperamentul meu [i
bucuria de a face din nou cvartet m-
au f\cut s\ `ncerc, al\turi de fratele
meu, s\ pun bazele unui cvartet pro-
fesionist. ~n ’72 am cochetat pu]in cu
aceast\ idee [i `n 1973 am dat, pe 8
aprilie, primul concert, la sala Fi lar -
monicii „Moldova”.

O.V.: De ce a]i ales acest nume,
c`nd singurele voci s`nt cele ale ins -
trumentelor?

B.P.: Voces, `n limba latin\, mai
`nseamn\ [i [tiin]a de a conduce, de
pild\, patru voci c`nd este vorba de o
fu g\. Este [i un termen care milita pe
vre mea aceea. O voce precum  „Eu ro -

pa Liber\” (n.r.: Radio Free Eu ro pe)
sau „Vocea Americii” (n.r.: post de
radio american, The Voice of Amer-
ica), care erau interzis de ascultat,
erau o alt\ voce, una care se pu tea dis-
tinge inclusiv `n peisajul po  litic de
atunci. A avut un sens ex tre me de
bine determinat de la `n ce put. Este
vorba de o voce care a devenit din ce
puternic\ [i care a ajuns, as t\zi, s\ fie
cea mai autoritar\ voce `n do meniul
muzicii de camer\ din Ro m=nia.

O.V.: A fost nevoie de concert-
ma estrul Filarmonicii din Bu cu re[ti,
George Hamza, pentru ca „Vo ces”
s\ prind\ glas?

B.P.: Primul profesor din R o m= -
nia care trebuie amintit este compoz-
itorul Wilhelm Georg Berger, el es te
primul mentor adev\rat al cvartetului
„Voces”. ~nt`lnirile profesorului
Hamza cu cvartetul „Voces” au fost
spo radice, au fost mai mult prie te -
ne[ti. Aici putem vorbi de o prietenie
dar nu trebuie s\ facem confuzie `n -
tre cel care a fost cu adev\rat mento -
rul din ]ar\ al cvartetului, adic\

Wil helm Georg Berger, compozitor
de ta lie mondial\, un muzician, dup\
p\ rerea mea, de talia lui Enescu, o so -
mi tate. 

Formarea cvartetului „Voces” s-a
desf\[urat `ntr-o perioad\ destul de
scurt\ la Budapesta, unde cvartetul a
fost `ndrumat de profesorul Vilmos
Tátrai, apoi, urm\torul mare profe-
sor al cvartetului „Voces” a fost pro-
fe sorul Friedrich von Hausegger,
care a avut grij\ de noi ani de zile. El
ne-a `ndrumat adev\ra]ii pa[i c\tre ` -
nalta carier\. Apoi a venit `m p\r t\ [a -
nia mare, cei doi ani cu cvartetul
„A ma deus” la Köln. Acea perioad\ a
`n semnat, s\ zicem, cirea[a de pe tort,
`ncoronarea acestei munci. 

O.V. Dup\ acei doi ani petrecu]i
la Köln a]i hot\r`t s\ nu mai partic-
ipa]i la concursuri. De ce?

B.P.: Nu mai avea sens. Dup\ ce
ai c`[tigat premiul la cel mai mare
con curs din lume (n.r.: premiul al II-
lea la Concursul Interna]ional „Karl
Klinger” de la Hannover, ob]inut `n
1979), unde s\ te mai duci? La acel

concurs am c`[tigat o burs\ de 3200
de m\rci pe lun\, pl\tit\ timp de doi
ani, la Köln. Este un dar ceresc pe care
l-a primit atunci cvartetul „Vo ces” [i
din care am profitat pe deplin. Sigur
c\ profitul cvartetului ar fi fost mult
mai mare dac\ la terminarea a ces tor
cursuri ne stabileam prin zona Köln-
ului, din care am fi putut, cu u [urin]\,
`n dou\ ore s\ fim la Am ster dam, `n
trei ore la Paris sau la Lu xem burg.
Eram `n mijlocul Europei, aici nu
vorbesc de schimba rea ce t\ ]e ni ei sau
de transformarea cvartetului `n ni[te
transfugi, ci zic pur [i simplu c\ asta ar
fi trebuit s\ facem noi atunci. 

Noi ne-am `ntors `n Rom=nia, ai -
ci a devenit din ce `n ce mai ce nu[iu,
mai frig, mai f\r\ m`ncare, cu toate c\
noi n-avem dreptul s\ ne pl`ngem
pen tru c\ ne-am creat aceast\ bun\ st-
a re material\ merg`nd [i c`nt`nd pes te
tot, dar statul rom=n ne-a ju mu lit de
bani. Vestita Agen]ie Rom=n\ de
Impresariat Artistic ne lua to]i ba -
nii, iar restul ce ne l\sa, c`teva fi ri cele
`i punea direct `n banc\, iar noi mer -

geam [i zg`riam geamurile la shop-
urile acelea [i mai luam un televizor,
ni[te cafea, ni[te ]ig\ri. Din punctul
\sta de vedere am pierdut enorm. Am
pierdut [i bani, dar [i o gr\ mad\ din
tinere]ea noastr\, din e lanul nostru.
Cele mai mari agen]ii de impresariat
din Europa, din lume ne-au spus
„C`nd nu mai ave]i pa [apoarte
rom=ne[ti, ne da]i de [tire”. Ei, noi am
r\mas cu pa[apoarte ro m= ne[ti. 

O.V.: De ce v-a]i `ntors `n ]ar\?
B.P.: Fiecare `n]elege ce vrea, im-

portant este c\ m-am ̀ ntors ̀ n Ro m= -
 nia. Ceea ce am f\cut denot\ dra gos te
pentru Ia[i [i pentru Rom=nia, nimic
altceva. 

MMuuzziiccaa  ddee  ccaammeerr\\  eessttee  oo
mmuuzziicc\\  aa  eelliitteelloorr

O.V. ~n perioada regimului co-
mu nist, „Voces” a fost declarat cvar-
tet de stat. Ce a schimbat aceast\
dis tinc]ie?

B.P: A schimbat enorm de mult.
Adic\, e ca [i cum ai fi de meserie in-
 giner, ai fost trimis la Harvard U ni -
versity, de pild\, s\ faci cibernetic\
de cea mai `nalt\ calitate, [i te `ntorci
acas\ [i nu g\se[ti nici laborator, nici
aparatura necesar\, nu g\se[ti nimic.
Atunci singura [ans\ este fie s\ r\m`i
`n America, fie s\ te `ntorci acas\ [i
s\ `]i g\se[ti condi]ia de profesionist
care s\ `]i dea voie s\ faci numai acel
lucru pentru care ai fost construit.
Deci s\ nu te risipe[ti [i c`nt`nd `ntr-o
orchestr\, [i pred`nd studen]ilor, [i
f\c`nd munc\ voluntar\. Te profe-
sionalizezi [i r\m`i axat numai pe
acea meserie pe care o faci foarte
bine. 

Statul rom=n a `n]eles, chiar `n a -
cea vreme am avut multe dificult\]i [i
discu]ii pentru c\ nu se mai f\cuse a[a
ceva ̀ n Rom=nia. {i eu le d\ deam ex-
emple [i le aduceam dovezi cum `n
Cehoslovacia s`nt cinci cvar te te de
stat, cum `n Uniunea So vie tic\ exis-
tau alte forma]ii pl\tite de stat s\ fac\
numai acel lucru, muzic\ de camer\
sau orchestr\ de camer\ sau orice alt\
specializare pe aceast\ direc]ie. Oa-
menii de la noi pricepeau greu de tot
acest lucru, dar am g\sit [i oameni
care au `n]eles repede [i ne-au ajutat.
Ba chiar Ministerul Mun cii a dat
patru locuri Filarmonicii din Ia[i
pentru ca noi s\ primim titlul de so -
li[ti ai Filarmonicii [i s\ ne ocup\m
nu mai de muzic\ de camer\. A fost o
premier\ na]ional\ absolut\ `n acele
timpuri.

O.V.: La `nceput, „Voces” orga-
niza spectacole `n [coli. De ce a]i
pornit de acolo?

B.P: Muzica de camer\ este o mu -
zic\ a elitelor. Noi nu aveam voie `n
timpurile acelea s\ spunem c\ e o mu -
zic\ pentru elite. Dar de atunci am
fost con[tien]i c\ dac\ ace[ti copii
mici, din clase primare [i chiar din
gr\dini]e, `nva]\ [i `ndr\gesc muzica

de camer\, c`nd vor fi mari vor fi pu -
blicul nostru. La concertul de mar]i
(n.r.: concert sus]inut pe 9 aprilie `n
Aula Bibliotecii Centrale Univer si -
ta re, care a marcat 40 de ani de la
`nfiin]area cvartetului), sala a fost ar -
hi plin\ [i nu am avut dec`t trei sau
patru afi[e. Probabil c\ dac\ scriam pe
un bilet de tramvai c\ „Voces” c`n t\,
se umplea sala. Acesta este publicul
nostru care s-a format `n ani de trud\.
La primul concert, `n 1973, au fost 20
de persoane ̀ n sal\, `ns\ an de an pub-
licul a crescut. 

Atunci `ncepuse calvarul institu -
]iilor de cultur\, am prins [i perioada
c`nd luminata conducere de partid [i
de stat a f\cut cadou „greierilor”, cum
eram noi numi]i pe vremea ace ea,
f\c`ndu-se aluzie la fabula gre ie re lui
[i a furnicii, o form\ de autofinan]are
a institu]iilor de cultur\ profesioniste.
Deci cei de cultur\ trebu iau s\ se aut-
ofinan]eze. {i atunci am dovedit c\ o
forma]ie redus\, cum e cvartetul, se
poate autofinan]a. Dar o orchestr\
care are 120 de persoane `n compo-
nen]\ nu se poate finan]a `n sti lul
acesta. Dup\ p\rerea mea, a fost o
mare m\g\rie, dar nu aveai cu cine s\
vorbe[ti, cu cine s\ discu]i.   Eu am
mai fost director `ntre ’84 [i ’88, c`nd
mi-am dat demisia, ceea ce a fost un
act de curaj. ~ntre nebuniile mele am
avut-o [i pe asta. 

O.V.: Ce consecin]e a avut de ci -
zia dumneavoastr\ de a demisiona?

B.P.: Nesim]irea [i lipsa de ̀ n ]e le -
gere a guvernan]ilor de atunci, cei cu
care veneam `n contact, respectiv cu
cei de la Co mi te tul Municipal de
Partid, cu nesim]i]ii de la Consiliul
Cul turii [i Educa]iei Socialiste de la
Bucure[ti [i a[a mai departe. ~n do -
 meniul culturii, pe vremea aceea, ve -

nea [i se ocupa de noi unul care fu s-
ese tractorist [i ajunsese secretarul cu
propaganda Comitetului Jude ]ean
de Partid. Atunci nu se pricepea ni-
meni la muzic\, dar ei veneau s\ `]i
arate linia ro[ie a partidului. A tunci
m-am `nfuriat [i mi-am depus
demisia. Pe urm\, c`nd au venit revo -
lu ]ionarii, m-a strigat `ntr-o zi pri-
etenul meu, [i de v`n\toare [i de via]\,
Doru }ic\u, care avea o func ]ie de
conducere la Casa P\trat\ [i mi-a
spus „vino p`n\ aici, ]i-am g\sit
dosarul, urma s\ fii dat afar\ din par-
tid”. I-am zis c\ nu m\ intereseaz\, s-a
terminat, dar m-am lecuit de a face
mai parte dintr-un partid pentru toat\
via]a [i asta a fost grozav. Nu fac par -
te dintre cei care `[i arunc\ carnetul de
partid, i l-am ar\tat [i fiului meu, era
curios s\ vad\ cum ar\ta. Dar asta m-
a lecuit pentru vecie de a mai face
parte dintr-un partid [i bine am f\cut.
Partidul meu este acela al muzicie-
nilor profesioni[ti adev\ra]i.

O.V.: Maestrul Sergiu Celi bi da-
 che v-a spus s\ „trece]i dincolo de
note”. A]i reu[it?

B.P.: ~ntreab\-te de ce lumea e a -
tras\ [i vine `ntr-un num\r at`t de ma -
re la concertele cvartetului „Vo ces”.
P\i, tocmai pentru c\ am trecut din-
colo de note. A trece dincolo de no te
`nseamn\ o urcare spre transcen den -
]\, spre Dumnezeu, spre di vi nitate. {i
o form\ aleas\ de mine per sonal pen-
tru a mul]umi bunului Dum ne zeu
pentru talentul meu este scena. A colo
este altarul meu pe care `mi fac
rug\ciunea `n fa]a publicului. 
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� interviu cu Bujor Prelipcean, directorul Filarmonicii de Stat „Moldova” din Ia[i

Pe scena Filarmonicii din Ia[i,
Bujor Prelipcean la vioara I, Adrian
Anania la vioara a II-a, Gheorghe
Haag la viol\ [i Dan Prelipcean la
violoncel au sus]inut `n 1973 primul
concert al cvartetului „Voces”. Pr o -
gra mul cuprindea crea]ii ale lui Mo -
zart, Haydn [i Reger. Printre
pro fesorii din ]ar\ care i-au ̀ ndrumat
pe cei patru absolven]i ai Con ser va -
to rului din Ia[i se num\r\ [i Wil-
helm Georg Berger. Ace[tia au
ur mat cursuri de m\iestrie [i `n str\ i -
n  \tate, `n ]\ri ca Israel, Un ga ria, Ita -
lia sau Germania.

La un an de la `nfiin]are, cvarte-
tul a ob]inut premiul I la Concursul
In terna]ional de Cvartete de Coar -
de de la Colmarc, din Fran]a, o pri -
m\ astfel de distinc]ie ob]inut\ p`n\
atunci de o forma]ie de muzic\ de
ca mer\ din Rom=nia. Au urmat a -
poi, `n 1976, medalia de argint [i
premiul al II-lea la Concursul In-
terna]ional de Cvartete de la Bour-
deaux, iar ̀ n 1979, ̀ n urma c`[tig\rii
locului al II-lea la Con cur sul In-
terna]ional „Karl Klin ger”, din
Germania, membrii for ma ]iei au
primit o burs\ pentru doi ani, la
Köln, pentru a studia al\turi de
cvartetul „Amadeus”. Un an mai
t`rziu, „Voces” devine ansamblu de
stat [i forma]ie a Filarmonicii de
Stat „Moldova” din Ia[i [i `n 1991
intr\ `n r`ndul forma]iilor muzicale
ale Societ\]ii Na]ionale de Ra dio -
di fuziune din Bucure[ti, realiz`nd [i

`nregistr\ri radio [i de disc. 
Din 1993 p`n\ `n 1998, cvartetul

a sus]inu anual master-cursuri, la in-
vita]ia Academiei Muzicale din
Cluj-Napoca, aceea[i institu]ie care
le-a acordat membrilor forma]iei ti-
tlul de „Membri de Onoare”. Tot `n
1998, cvartetul organizeaz\ timp de
o s\pt\m`n\ cursuri de interpre tare
pentru studen]ii Academiei de Mu -
zic\ din Würzburg (Germa nia),
iar `n luna aprilie a aceluia[i an, are
loc un concert aniversar pe scena
„Wigmore Hall” din Londra, la care
particip\ [i Martin Lovett, violon-
celistul cvartetului „Ama de us”.
Acesta a participat [i la Fes ti va lul
„Voces 25” de la Ia[i, care a s\r -
b\torit `mplinirea unui sfert de se col
de activitate a cvartetului. La Bu-
 cure[ti, Colegiul Criticilor Mu zi -
cali din Rom=nia a acordat
for ma ]iei Premiul „Magnum”. 

Pe scena Ateneului Rom=n,
cvar tetul a sus]inut, ̀ n 2001, un con-
 cert `n cadrul Festivalului Inter-
na]ional de Muzic\ „George
Enes cu”, edi]ia a XV-a, interpret`nd
lucr\ri de Sabin P\utza, Sosta ko -
vici [i Dvorak. ~n iarna anului ur m\ -
tor, ̀ n 2002, membrii cvartetului s`nt
distin[i cu Ordinul Na ]io nal pentru
Merit `n grad de Ca va ler. 

La `mplinirea a trei decenii de la
`nfiin]are, a fost organizat la A te ne -
ul Rom=n concertul „Voces la 30 de
ani [i invita]ii s\i”, `n colaborare cu
cvartetul american „Fine Arts”. ~n

program au fost cuprinse lucr\ri de
Beethoven [i F. Mendelssohn-
Bartholdy. De-a lungul anilor, mem-
brii cvartetului au interpretat pe scene
din Salzburg, Berlin, Roma, Bar -
ce lona, Paris, Istanbul sau Torino,
iar ̀ n repertoriu se reg\sesc opere ale
compozitorilor clasici, romantici,
opusuri rom=ne[ti [i universale.

Anul acesta, pe 9 aprilie, cvarte-
tul „Voces” a s\rb\torit 40 de ani de
la `nfiin]are printr-un concert cam-
eral extraordinar, `nAula Bibliotecii
Centrale Universitare din Ia[i. 

„S\ nu te risipe[ti [i c`nt`nd `ntr-o orchestr\, [i pred`nd studen]ilor, [i
f\c`nd munc\ voluntar\. Te profesionalizezi [i r\m`i axat numai pe acea

meserie pe care o faci foarte bine”

Bujor Prelipceanu `ntr-o sal\ de
repeti]ie a Filarmonicii din Ia[i

Nu fac parte dintre cei care `[i arunc\ carnetul de partid. 
Partidul meu este acela al muzicienilor profesioni[ti adev\ra]i

40 de ani m\sura]i 
`n patru voci



I. RUG|CIUNEA DE LA
VAM|

Cu setul de cu]ite, la
grani]\

~n One[ti ninge. Ninge at`t de ta re
`nc`t, dup\ ce str\ba]i cei 20 de metri
p`n\ la ad\postul autog\rii, ar\]i de
parc\ ai trecut Siretul `not. La ra dio-
ul din autocar se anun]\ toate co du ri-
le curcubeului `n ]ar\ [i `n Ungaria
n\ me]ii ̀ nc\ umbl\ liber pe au to str\zi,
de nest\vilit. „S\pt\m`na trecut\, un co -
leg a r\mas blocat `n mijlocul Un ga -
ri ei. Au venit cu microbuze, au luat
oamenii, i-au dus `ntr-un ora[ de-a -
proa pe, i-au cazat [i le-au dat de m`n -
care. El a trebuit s\ r\m`n\ cu ma [i -
na. A stat trei zile `n care, cum `ncer-
ca s\ deschid\ u[a, jum\tate de auto-
car se umplea cu z\pad\. Trei zile `n
care b\tea v`ntul at`t de tare `nc`t se
leg\na toat\ ma[ina ca un vapor [i `n
care n\me]ii erau at`t de mari `nc`t o
acopereau complet dintr-o parte.”
Z\ pada `i lipe[te lui Mihai p\rul de

frunte [i tremur\ at`t de tare `nc`t tre-
buie s\ `[i aprind\ de trei ori ]igara
p`n\ c`nd apuc\ s\-[i umple pl\m`nii
cu fumul `nec\cios. E ora 3.00 di mi -
nea ]\ [i avem aproape dou\ ore de c`nd
ne-am pornit din Ia[i, de la autogara
Real. „Atlassib-ul” toarce lini[tit `n
parcare, [terg`ndu-[i alene parbrizul
`nalt pe care `[i tot f\cea z\pada cas\.

Mihai poart\ pasageri dincolo de
grani]\ de aproape zece ani din cei
20 pe care `i are firma Atlassib de la
`nfiin]are. De la 40 de ore p`n\ ̀ n Fran -
]a, la cele peste 70 p`n\ `n Spania,
Mihai are o singur\ oprire unde st\
mai mult de 60 de minute. ~n vam\.
„Oamenii pleac\ cu toate nebuniile
la ei `n bagaje. Seturi de cu]ite as cun -
se de parc\ ar vrea s\ nu le g\seasc\
nimeni, litri de b\utur\ adus\ din U cra-
ina sau de la moldoveni, f\r\ e ti che t\,
]ig\ri netimbrate v\rsate `n pungi. Ca
s\ nu mai zic c\ la un drum din trei
se g\sesc vreo doi c\rora s\ le expire
buletinul [i pe care s\ trebuiasc\ s\-i
l\s\m `n vam\.” B\rbatul trage cu se -
te din ]igar\ [i fumul care-i iese aga le
pe n\ri se amestec\ cu aburii care i
se ridic\ spre v\zduh dinspre frunte.

Mihai abia a[teapt\ s\ intr\m ̀ n Schen -
gen. „{i a[a cel mai mult facem `n
Rom=nia, m\car acuma nu mai st\m
la vam\. C`nd mai prindem c`te un
con trol, la `nt`mplare sau pe «sur -
se», nu ne iart\ ungurii. Am stat [i
cinci ore s\ ne caute prin toate baga-
jele [i `nc\ trei s\ [i le fac\ oamenii
`napoi.” Mihai `njur\ [i, pentru c` te -
va secunde, ochii `i sclipesc furios.

Garsoniera din troller
~n autogara din Sibiu e o forfot\

de bazar. Zeci de Atlassib-uri, care
vin din ]ar\, care vin de afar\ sau ca -
re se preg\tesc s\ plece stau aliniate
precum trenurile `n gar\. Ca `ntr-un
furnicar, pasagerii se perind\ printre
ele `nh\ma]i la trollere pe alocuri mai
grele dec`t ei. {oferii topesc ]igar\ du -
p\ ]igar\, iar `n mijlocul pia]etei un
individ ]ip\ `ntr-un microfon desti-
na]ia fiec\rei ma[ini. ~n Sibiu e-un
soare prim\v\ratic. 

Autocarul cu destina]ia centrul
Fran ]ei se umple `ncet-`ncet cu oa -
meni [i, la cam 12 ore de c`nd ne-am
pornit din Ia[i, plec\m aproape plini
din fosta capital\ cultural\ a Eu ro pei,
cu remorca de bagaje `nc\rcat\ p`n\
la refuz. Din Lugoj se urc\ doi domni,
`nal]i, la]i `n spinare [i cu poft\ mare
de vorb\, care merg undeva la gra ni ]a
dintre Germania [i Fran]a, [i care
par c\ [i-au luat dup\ ei suficiente
bagaje `nc`t s\ mobilezi o garsonier\
mai micu]\. Doar cu trollerele. „Mer -
gem la copii, e prima dat\ c`nd `mi
v\d nepo]ii. Fir-ar al dracului s\ fie
de treab\, am 60 de ani [i deja s`nt
bunic”, spune b\rbatul care de abia ̀ n -
cape s\ treac\ pe culoarul ce str\bate
autocarul. Se a[az\ `n spate cu prie -
te nul s\u [i intr\ `n vorb\ cu o bu ni -
cu ]\ care `ncerca s\ doarm\. „Doam  -
n\ drag\, cu ce v\ servim? O vi [i na -
t\? Un rom?”, la care femeia face
ochii mari [i b\rba]ii `ncep s\ r`d\.
Ion, cel corpolent, `ncepe s\ c`nte o
doin\ `n legea lui, `n timp ce amicul
s\u povestea cui vrea s\ aud\ ce a
f\cut ultima oar\ c`nd a ajuns „pe la
fran]uji”. Dup\ ce a istorisit de vreo
trei ori cum a condus el f\r\ permis,
suficient de beat `nc`t s\ i se dubleze
num\rul de benzi pe sensul de mers
[i despre poli]i[tii care n-au reu[it „s\
m\ dibuiasc\”, un t`n\r `l trage de-o
m`nec\ [i `i cere o ]igar\. „N-am, t\ -
ti cule, c\ nu fumez, dar dac\ `mi dai
trei euro c`nd facem popas m\-ndes
la bagaje [i-]i aduc un pachet `ntreg,
c\-i duc lu’ fecior\-miu.” T`n\rul se
`nro[e[te, b\rbatul ridic\ din umeri,
autocarul ajunge la Timi[oara. 

„Nu intr\m, frate, [i noi `n
Schengen odat\?”

De la Arad p`n\ la punctul de tre -
cere a grani]ei de la N\dlac ne-am
`nt`lnit din nou cu ninsoarea. Dac\
pe c`mpurile din preajma Ti mi [oa rei
era o iarb\ de o palm\, spre Arad e
acoperit\ de dou\ de z\pad\. ~n timp
ce lumea st\ cu ochii lipi]i de geam
s\ vad\ troienele care se formeaz\ la
sf`r[itul lui martie, la microfon se au -
de vocea unuia dintre cei trei [oferi
din „delega]ia oficial\”. „Aten]ie. Ne
apropiem de grani]\ dar, din c`te am
`n]eles, s`nt probleme. Am p\]it-o [i
noi la ultimul drum [i tocmai ne-au

sunat colegii care au trecut di mi nea ]\
grani]a. Dac\ ave]i b\utur\ alcoolic\
care nu e cump\rat\ din magazine,
si gilat\, dac\ ave]i carne care nu e
vidat\ [i cump\rat\ din magazin sau,
la fel, br`nz\, sau dac\ ave]i mai mult
de un cartu[ de ]ig\ri o s\ avem pro -
bleme la vam\. Tocmai au dat un gu -
rii 80 de euro amend\ unui b\rbat ca -
re avea un litru de ]uic\ la el”. Mi -
cro fonul se opre[te cu un zgomot scr`[ -
nit [i `n autocar se las\ o lini[te ten-
sionat\. Mai bine de zece minute, sin -
gurul sunet care se aude e motorul
care se tureaz\ cam tare de fiecare da -
t\ c`nd [oferul schimb\ viteza. „Nu
intr\m, frate, [i noi `n Schengen oda-
t\?”, bolborose[te o voce.

Din fa]a mea, un ]igan de vreo 40
de ani, care nu scosese nici un cu v`nt
de c`nd am plecat de la Sibiu, `ncepe
s\ se agite `n scaun de parc\ st\ pe o
pern\ de ace. „Alo, dom’le, da’ dac\
eu am trei cutii de medicamente cu
mine `mi fac ceva?”, `ntreab\ acesta
scutur`nd trei cutii de Algocalmin
at`t de bo]ite [i cu scrisul at`t de [ters
`nc`t numai „proasp\t cump\rate, cu
re]eta de la domn’ doctor” nu s`nt.
„Crezi c\ stau \[tia s\-]i citeasc\ ]ie
re]etele? Dac\ te prind cu ele `]i iei
amend\”, se aude dinspre scaunul [o -
ferului. Apoi, ca la spovedanie, oa -
me nii din spatwele ma[inii `ncep s\
cur g\ `nspre [oferii care ocupaser\
primele patru locuri din fa]\ – ca s\
aib\ unde dormi –, cu care stau [i
[u[otesc c`teva minute. Asuda]i, ro -
[ii la fa]\, majoritatea se `ntoarc de
parc\ cineva le-ar fi luat o povar\ de
pe suflet. P`n\ c`nd, cu greu, sp\[it,
`[i face loc Ion. Acesta st\ mult, se
`nv`rte, `[i [terge mereu transpira]ia
de pe frunte de[i `n autocar se las\
un frig care macin\ genunchii ca o
r`[ni]\ boabele de cafea. P`n\ la ur m\,
b\rbatul corpolent se a[az\ pe jos `n
mijlocul culoarului, ascult\, [i se ri -
di c\ dup\ aproape un sfert de ceas –
ajutat de doi dintre [oferi – [i se `n -
toarce spre locul s\u din spate, ar\ -
t`nd de parc\ a aflat c-ar suferi de vreo
boal\ incurabil\. 

Deodat\, se `ntoarce pe loc [i, du -
p\ ce se consult\ iar cu [oferii, vor -
be[ te mul]imii din autocar. „Auzi]i,
haide]i s\ facem o chet\, c`te 5 euro,
s\ le l\s\m la fl\m`nzii \ia, c\ dac\
nu ne ]in `n vam\ cel pu]in dou\ ore
[i v\ da]i seama c`t `nt`rziem dup\

aceea. Nu e pl\cut, v\ spun, eu am
mai stat.” Oamenii schimb\ priviri
nedumeri]i, dar, dup\ ce le-a spus
[oferul, nici nu se uit\ la portofel [i
cedeaz\. Ce-s 5 euro c`nd c`[tigi do -
u\ ore de stat `n vam\? Lui Ion `i sti-
clesc ochii `n timp ce punga cu bani
din m`na sa se umple din ce `n ce
mai tare. La sf`r[it, dup\ ce o las\ `n
fa]\, la [oferi, `mpreun\ cu un plic
pe care l-a „`mprumutat” de la b\ tr` -
ni ca pe care o agasa mai devreme,
pe fa]a lui se citea aceea[i senin\tate
ca a celor care s-au „spovedit” `na in -
tea lui. 

Infiltrare la mica `n]elegere
St\m `n vam\ de o jum\tate de or\

f\r\ s\ ne bage nimeni `n seam\. ~n
dreapta noastr\, `n jurul unui autocar
cu numere de Bulgaria, o patrul\ de
poli]i[ti sau jandarmi asmute asupra
ro]ilor ma[inii patru c`ini lupi care le
ajungeau p`n\ la br`u f\r\ s\ se ri di ce
`n patru labe. Uit`ndu-se de pe sca u -
ne le din spatele [oferului la spectacol,
pe fruntea lui Ion curg bruboane mari
pe care le [terge cu o m`nec\ deja ud\
de transpira]ie. Toat\ atmosfera din
ma[in\ s-a `ntors, de fapt, la tensiu -
nea de dinaintea chetei f\cut\ de lu -
gojean. ~ntr-un final, un vame[, cu o
fa]\ alungit\ [i lipsit\ de orice expre-
sie, urc\ `n autocar [i `ncepe s\ veri-
fice buletinele tuturor. C`nd a termi-
nat, dup\ ce au b`lb`it ni[te acte, [o fe -
rii se dau jos din ma[in\ cu el merg
`mpreun\ spre bagaje. Deschid `nt`i
compartimentul special al autocaru-
lui [i apoi merg spre remorc\. Ri di -
c`n du-se de pe scaun, ochii lui Ion
se fac at`t de mari `nc`t ai zice c\ stau
s\ explodeze.

Afar\ are loc o negociere. Va me -
[ul se `ncrunt\ deodat\ [i face semn
spre ni[te geamantane. {oferul ri di c\
din umeri, face c`teva mi[c\ri ample
cu m`inile, de parc\ ar `ncerca s\ di -
ri jeze o fanfar\ `ngr\m\dit\ `n ca[ ca -
ra beta f\r\ suspensii tras\ de autocar
[i, deodat\, una dintre m`ini `i ateri -
zea z\ `n buzunarul vame[ului. Ca [i
cum nu s-ar fi `nt`mplat nimic, aces-
ta st\ c`teva clipe, bag\ m`na `n ace -
la[i buzunar, st\ a[a aproape un mi -
nut [i apoi d\ scurt din cap [i pleac\
spre gheret\ cu actele ma[inii. Mai
trec 15 minute, Ion se las\ cu greu
convins s\ se a[eze, un alt autocar

Deschide]i u[a, ne-am f\cut bagajele!
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Dup\ 30 de ore de drum, `n a[teptarea leg\turii urm\toare

Cum `ncalec\ rom=nii ultima
� ca la spovedanie, oa me nii din spatele ma[inii `ncep s\ cur g\ `nspre [oferi, s\
vad\ dac\ risc\ s\ ia amend\ `n vam\

Drumul spre est alu nec\ prin autog\ri aglomerate.
Oamenii se `ncoloneaz\, fie resemna]i, entuzia[ti

sau te m\ tori, dispu[i s\ mearg\ de la 40 de ore `n
sus cu autocarul, a[tept`nd s\ li se deschid\ por]ile
c\tre o alt\ lume. Fie c\ merg s\-[i viziteze rudele,
s\ fure sau s\ munceasc\ cinstit, românii v\d dincolo
de grani]a Ungariei un t\r`m al f\g\duin]ei euro-
pean. Iar atrac]ia fa]\ de acesta e ca un magnet. Nu
e clar nici pentru ei dac\ speran]a unui trai mai bun,
a unui salariu mai mare sau legisla]ia mai permisiv\
`i atrage, `ns\ dintre cei care reu[esc s\-[i `ncro-
peasc\ o via]\ „dincolo”, pu]ini aleg s\ se `ntoar c\
pentru mai mult de o vizit\. ~ns\ p`n\ c`nd România
nu va intra `n spa]iul Schengen, la bra] cu Bulgaria,
por]ile acestui t\r`m vor r\m`ne pe jum\tate ferecate
[i, indiferent de ce o s\ le spun\ al]ii la televizor, ei
nu se vor sim]i niciodat\ cu adev\rat europeni. De
aceea vor `ncerca, mereu, mai degrab\ s\ sar\ gar-
dul dec`t s\-[i a[tepte r`ndul la coad\.

Un popas prelungit
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de la o firm\ autohton\ intr\ la con-
trolul cu c`inii lup, bariera se ridic\
[i trecem `n Ungaria. ~n ma[in\ iz -
buc nesc urale [i aplauze, Ion o str`n -
ge pe b\tr`nica din fa]a lui `n bra]e,
vreo zece b\rba]i `[i fac din ochi [i-
ncep s\ c`nte `n spate. Am intrat `n
spa]iul Schengen. 

II. BLESTEMUL DE ACAS|

1.600 de euro cu pistolul
`n coaste

Adrian se `ntoarce din benzi n\ -
rie tr`ntindu-se cu zgomot pe scaun.
Scoa te o ]igar\ din buzunar, o desfa -
ce, ia tot tutunul [i `l toarn\ pe o alt\
foi]\ c\reia `i ata[eaz\ un filtru lung.
Se uit\ dup\ [oferi [i, v\z`nd c\ nu e
nimeni, o aprinde [i izbe[te puternic
cu pumnul `n scaunul din fa]\. „Iar
m-am dus `n bosche]i, e a treia ben-
zin\rie unde mi-au zis «No shop-
ping, no toilet». Da ce, am ̀ nebunit s\
le dau 3 euro pe o sticl\ de un litru
de Cola?”, [i trage cu sete din ]igar\.
Adrian e [ofer de TIR, dar n-are
ma[in\ [i nici loc de munc\ stabil.
Conduce numai c`nd `l cheam\ unul
sau altul, pentru c`teva luni, „pe prin -
cipiul b\ eu te cunosc e[ti bazat [i nu
furi deci te chem [i a doua oar\”. A
venit `n Rom=nia s\ `[i ia ni[te acte
ca s\ se angajeze `n Olanda, a pier-
dut un autocar, l-a luat pe urm\torul
[i, chiar dac\ [i-a jurat c\ nu mai mer -
ge 40 de ore cu „nebunii \[tia pe ca -
re `i dep\[esc toate ma[inile pe auto-
band”, se `ntoarce `napoi `n ]ar\ p`n\
la urm\toarea curs\. S-a angajat la
un olandez stabilit ̀ n Fran]a s\ mear -
g\ s\ `ncarce rumegu[ de la o fabric\
de cherestea [i s\ `l transporte prin
Europa. „Germania, Italia [i Aus tria.
Descarc\, `ncarc\ [i `napoi”. 

B\rbatul `[i termin\ ]igara, o stin -
ge `ntr-un pahar de cafea `n care scui -
p\ zgomotos. „Ur\sc vame[ii, ̀ n spe -
cial pe unguri”, ̀ mi tr`nte[te din se nin,
cu buza de sus zv`rcolindu-i-se `ntr-
un m`r`it animalic. M\ uit la el sur-
prins fiindc\ mai avem 2.000 de ki -
lo metri p`n\ la vama spre Rom=nia.
„Veneam cu TIR-ul spre ]ar\, c`nd
au fost ninsorile alea, am fost blo cat
undeva la intrare `n Ungaria [i apoi
am tras tare s\ scot timpul [i n-am
prea respectat programul cu odih -
n\”. Scr`[ne[te at`t de tare din din]i
`nc`t `l aud de la trei r`nduri distan]\.
Poveste[te, trec`ndu-[i m`na prin p\r
la fiecare zece secunde, c\ l-au luat
„la puricat” ungurii c`nd a vrut s\
intre `n ]ar\. „C\ ce transport, c\ un de
m\ duc, c\ lor ce le las. M-am enervat,
dar nu le-am spus nimic. C`nd mi-au
verificat calculatorul [i au v\zut c\
nu f\cusem pauz\, li s-au aprins fra -
te ochii ca becurile de la p\ c\ ne le.
Le-a[ fi cr\pat capul de nervi ce
aveam”. 

Adrian scuip\ `n palm\ [i iz be[ te
cu pumnul `n ea, `njur`nd. Vame[ii,
dup\ ce l-au zguduit bine [i l-au con-
trolat, s-au decis s\-l amendeze [i s\-l
u[ureze de 1.200 de euro. C`nd po -
veste[te, b\rbatul slab, ca un col] de
st`nc\ ascu]it\, se face galben la fa]\.
~l `ntreb dac\ se simte bine [i `i `n tind
o banan\. O ia f\r\ s\ zic\ nimic, `n -
cepe s\ m\n`nce [i continu\ dup\ c` -
te va minute. „Am vrut s\-i mituiesc,

s\ [tii”, mi-o spune aproape [optit,
culoarea scurg`ndu-i-se de pe fa]\.
„Aveam 400 de euro `n bancnote de
20, rula]i [i prin[i cu un elastic, `n
buzunarul din spate de la pantaloni,
venisem preg\tit. I-am `ntins unuia,
am rupt-o c`t [tiu din ungure[te [i `l
tot ̀ ntrebam «Megállapodás? megá lla -
podás?» (n.red.: `n]elegere, pact)”.
Vame[ul a disp\rut c`teva minute, „pro -
babil a num\rat banii” [i s-a ̀ ntors la
Adrian, l-a urcat `n cabina TIR-ului
„[i a scos pistolul la mine. A zis c\
dac\ nu ̀ i dau to]i banii de amend\ am
terminat-o. M-am speriat, i-am dat
pe to]i [i m\garul nu mi-a adus nici
\ia 400 `napoi”. Toat\ furia b\r ba tu lui
s-a stins [i se uit\ la mine cu ochii
ro[ii. „Dac\ eram [i noi ca \[tia `n
Schengen treceam ca v`ntul prin
grani]\ [i ajungeam acas\. Din banii
\ia pe care mi i-au luat, voiam s\-i iau
fetei mele o cas\ de p\pu[i din aia
enorm\, din Germania.”

Yoga c\rucioarelor 
~n Strasbourg, autocarul care a

venit pe jum\tate gol de la Lyon s-a
umplut. ~n locul b\rba]ilor rumeni
`n obraji cu sticlele de Cola care
aveau `n ele ]uic\, palinc\ [i vi[inat\,

pe scaunele vi[inii [i-au f\cut loc fe -
mei cu fuste largi [i colorate. „F\ pi -
ran do, stai acilea l`ng\ u[\ c\ eu merg
`n spate”. Prima dintre ele, o ]iganc\
`mbr\cat\ `ntr-o vestu]\ pufoas\,
roz, ̀ [i sprijinea po[eta pe m`na dreap -
t\, arcuit\ precum g`tul unei lebede.
„Nepoato, ai auzit-o pe aia? Cic\
«uite ]iganca cum arunc\ chi[tocul».
Da’ ce voia? S\ m\ duc pe frigul \s -
ta p`n\ la tomberon s\ o sting acolo?
Vai, nepoato, dac\ o auzeam mai bine
s\ vezi ce m\ luam de p\r cu ea.”
B\tr`na care f\cuse observa]ia s-a
`nro[it toat\ la fa]\, [i-a pus baticul
`n cap [i s-a a[ezat pe scaun. P`n\ `n
Rom=nia, la Arad, unde s-a dat jos,
n-a mai scos nici un cuv`nt mai tare
de-o [oapt\. 

„}ig\ncile-s cele mai bune aman -
te, ascult\ de la mine. Am avut una
de 18 ani mai demult, era `ndr\ gos ti -
t\ de mine, ar fi f\cut orice s\ stea cu

mine, dar am l\sat-o. S`nt prea b\ -
tr`n”. Cornel se a[az\ l`ng\ mine z`m -
bind, cu nasul c`rn aproape lipindu-
i-se de buza de sus c`nd r`de zgomo-
tos. Anul viitor `mpline[te 60 de ani
„[i 30 de yoga. S`nt puternic ca un
taur. Po]i s\-mi dai una chiar acuma,
`n stomac, oric`t de tare po]i [i eu m\
uit la tine [i r`d.” B\rbatul din fa]a mea
r`de puternic, zguduindu-se. Lui Cor -
nel `i sticlesc ochii [i se `nv`rt de la
om la om f\r\ `ncetare. Vorbe[te `n -
tru na, calculat, [i m\ m\soar\ din pri -
vire la fiecare cuv`nt pe care `l spun,
s\ m\ vad\ cum reac]ionez. „Mi-am luat
bicicleta, mi-am pus-o `n spate, merg
`n Rom=nia, mi-e a[a de dor de ]ar\.
S`nt de dou\ luni `n Strasbourg, dar
jur c\ niciodat\ nu mi-a fost mai dor
de ]ar\ ca acuma. M\ `ntorc [i nu mai
plec, `mi aduc ceva care m\ rezolv\
pe via]\, `mi deschid `n sf`r[it o afa -
ce re.” A venit r`ndul meu s\-l m\sor
din priviri pe b\rbatul de l`ng\ mine,
care, v\z`ndu-m\, `ncepe s\ r`d\ din
nou. „Am 30 de kilograme de «elec-
tronice» pe care «le-am g\sit» [i
dac\ `mi g\sesc cump\r\tor `n ]ar\, e
gata, am rezolvat-o, nu m\ mai `n torc
pe aici. ~mi cump\r dou\ hectare de
teren pe l`ng\ Timi[oara, `mi cum p\r
animale, le hr\nesc numai cu paie –
am v\zut eu porci care m\n`nc\ paie,
dac\ nu pune botul, s\ moar\, eu nu
dau al]i bani pe el – [i m\ fac fermi-
er [i m\ rezolv pe via]\”. ~mi `n[ir\
cum a `nv\]at el `n cei 30 de ani pe
care i-a tr\it afar\ cum s\ creasc\
capre, oi, vaci, dar [i zebre sau lei.
„Ce prinde. Exoticul se caut\, dar
leul cere carne mult\ [i nu stau s\ `i
cump\r carne. Paie. Asta-i tat\.” A
plecat din ]ar\ pu]in `nainte s\ se ter-
mine regimul, dup\ ce a f\cut doi
ani de `nchisoare, unde a `nv\]at [i
yoga cu care `mi spune m`ndru c\ se
laud\ `n ochii tuturor. Tot atunci, c`nd
a trecut grani]a ascuns ̀ ntr-un ca mi on,
a p\r\sit prima femeie din via]a lui.
„Pe fata mea, pe care n-am mai v\ -
zut-o de atunci. De so]ie nu `mi p\sa,
dar m\ `ntreb [i acuma ce s-o fi `n -
t`mplat cu fata mea.”

~l trag de limb\ pe b\rbatul us c\ -
]iv de l`ng\ mine [i aflu c\ [i bicic le ta
(„Mongrande, cu ro]i groase, cu ca -
dru solid, din asta scump\, de 850 de
euro, am c\utat eu pe Internet”) a
„g\sit-o” `n centrul unui ora[ mic de
l`ng\ Strasbourg. A v\zut c\ era
prins\ prost acolo, [i a dus-o la un
prieten la un subsol, unde a ]inut-o
c`teva s\pt\m`ni, s\ o „ascund\ de
soare”. Cornel, de fapt, e ho]. Dar
nu un „g\inar micu]”, de[i nu s-a dat
`napoi de la nimic. Acum, caut\ s\
aduc\ droguri din ]ar\ `n Fran]a, c\
are „amici care vor a[a ceva. {i am
de la cine s\ cump\r din Rom=nia.
Ni[te cocain\, marijuana, ha[i[, doar
c\ n-am bani s\ iau cu valuta jos.
Trebuie s\ `mi dea odat\ cineva pe
`ncredere. E pu]in cu emo]ii la va m\,
dar `n rest n-am nici o treab\. Ce, con -
troale `n afara v\mii se fac la 1 din
1000 de autocare, eu am venit de 20
de ori [i niciodat\ n-am prins.” ~i
povestesc c\ `n urm\ cu o s\pt\m`n\
mi-a spus [oferul c\ i-a oprit de do u\
ori un control special `n timp ce ve -
neau dinspre nordul Fran]ei `n ]ar\.
Se aprinde la fa]\, bolborose[te ceva
despre „electronice” dar apoi `mi spu -
ne c\ e lini[tit. „Au ei pile, au infor-

ma]ii c\ s`nt droguri. Nu te opre[te
altfel”. {i-mi z`mbe[te, frec`ndu-[i
palmele acoperite de b\t\turi.

~n ultimii ani, Cornel a tot venit
`n Fran]a sau `n Italia, s\ lucreze
c\rucioarele de la supermarketuri.
Scoa te din buzunar o bucat\ de s`r m\
tare, modelat\ ca un c`rlig, pe care o
]ine `n m`na st`ng\ `ntr-un mod ciu-
dat, cu inelarul, o r\suce[te, [i `n ch i -
de deodat\ pumnul drept. „Am scos
banul din c\ru]. Scot cam 30-50 de
euro pe tur\ `ntr-o or\ jumate la un
magazin. Recordul meu e 80 `ntr-o
jum\tate de or\, dar am prins foarte
mul]i bani de 2 euro. Dac\ a[ [ti sis-
temele de la toate m-a[ duce din ora[
`n ora[ [i nu m-ar prinde nimeni ni -
cio dat\. ~]i dai seama c\ nu face ni-
meni pl`ngere ̀ mpotriva mea c\ le iau
c`te un ban. A[a, `n schimb, [tiu nu -
mai de la Auchan [i, `n Italia, m-au
prins.” 

Dar nu l-au prins numai o dat\. A
zecea oar\ `ns\, a dat peste un po li -
]ist care l-a recunoscut [i care l-a
„luat de o arip\ [i m-a dus la jude-
cat\”. Acolo a primit dou\ luni cu sus -
pendare [i interdic]ia de a mai intra
`n ]ar\ c`]iva ani. A[a c\ [i-a trans-
ferat cartierul general ̀ n Fran]a, unde,
pe malul unui lac din Strasbourg,
face yoga de cum se `nc\lze[te afa r\,
c`te zece ore, num\r`nd zilele p`n\
c`nd o s\ intre [i Rom=nia `n Schen -
gen. „~]i dai seama c`t de mult pu tem
fura dup\ ce intr\m? Dac\ furi din
Germania e greu s\ vinzi `n Fran ]a,
[i invers. Dar la noi merge totul. {i
ai at`t de multe lucruri de luat. Bine,
parc\ nu e la fel ca `n anii ’90, c`nd
mergea brici, dar uit\-te [i tu”, `mi
spune `n timp ce `[i arunc\ o m`n\
str`mb\ `n direc]ia geamului. „Vezi
balo]ii \[tia de paie? Nu `i p\ze[te
nimeni. Dac\ ai un camion [i vreo
patru b\ie]i, po]i s\ faci rost de m`n -
ca re la animale pe vecie”, [i iar r`de
zgmotos, pl\m`nii lui sco]`nd un su -
net h`r[`it, de parc\ s-ar sf`rteca la fie -
care hohot. „{i mai au at`tea alte lu -
cruri pe care nu le p\zesc”. Trec`nd
pe l`ng\ noi s\ fac\ num\r\toarea de
la ultima sta]ie, [oferul ̀ l aude vor bind
[i `i spune discret, c\ despre ce „`m -
pru mut\” el s\ nu mai dea idei alto-
ra. Cornel d\ cuminte din cap [i-[i
scar pin\ ceafa, deranj`ndu-[i p\rul
`nc`lcit, cu un r`njet `ntins pe toat\
fa]a. Se vede deja la Timi[oara, mo -
[ier.

Berze europene
{oferul termin\ num\r\toarea, se

`ntoarce pe scaunele din fa]\, l\ s`n -
du-le pe cele dou\ ]ig\nci – care
voiau s\ [tie de ce nu am trecut prin

Paris [i-am trecut aproape prin toat\
Germania – s\ sporovoiasc\ f\r\ s\
le bage `n seam\. Pe Sergiu `l [tiu
mul]i dintre „clien]ii regula]i” ai cur -
selor europene. ~l [tiu ca fiind [oferul
care cre[te berze pentru subven]ia
de la Uniunea European\, [i cursa
asta nu e prima ̀ n care fac colegii mi[ -
to de el. „Ce ave]i m\, s`nte]i t`m pi ]i?
Cine a mai auzit de berze domesti ci -
te? Eu le pun ni[te pari `n p\m`nt,
am dat 500 de euro pe bucat\, ca s\
vin\ [i s\ `[i fac\ cuib acolo. Ori cum,
trebuie s\ dovedesc c\ terenul pe
care s`nt `nfip]i parii nu e arabil, s\
str`ng cel pu]in 25 de cuiburi `n fie -
ca re an, [i `nc\ nu am”. De fapt, anul
acesta, Sergiu are 24 de perechi de
berze care [i-au f\cut cas\ `n fa]a
por ]ii sale de l`ng\ Sibiu. R`de spu -
n`n du-le colegilor c\ dac\ `[i mai
aduc „ni[te prieteni” la anul pri me[ te
[i el cei 4.400 de euro pe an. 

Dar nu o face pentru bani. „Vreau
[i eu frate s\ simt c\ ]in de Europa”,
spune, [i r`setele de fa]\ se `nte]esc
din nou. „Bun, da’ cu ce le hr\ ne[ti?”,
`l `ntreab\ o doamn\ cu ochelari ca re
s-a tras mai aproape, curioas\ s\ afle
despre „colonia de berze”. „|[tia de
la comisie spun c\ trebuie s\ `[i g\ -
seas c\ ele, da’ de unde, ]i-ai g\sit. Erau
veri secetoase `n care m\ duceam la
un lac dintr-un sat [i luam broa[te [i
[erpi cu sacul, le aducem [i le arun-
cam pe sub st`lpi s\ aib\ ce s\ m\ -
n`n ce.” Nu vrea s-o arate, dar e m`n -
dru tare de berzele sale. Vorbe[te cu
o pasiune despre ele `nc`t nici nu
zici c\ nu le-a crescut, de mici, cu
biberonul. I s-a `nt`mplat o dat\ de
fapt, s\ aud\ noaptea un pui de pa s\ -
re c\z`nd din cuib. „{i n-ai voie s\ te
bagi la ele, trebuie s\ simulezi eco-
sistemul. Dar m-a l\sat inima? C`nd ̀ l
auzeam cum ]ip\ m-am dus, am luat
o scar\ [i l-am urcat `napoi `n cuib.” 

***
Sergiu `i face semn colegului s\u,

care trage pe dreapta, [i fac schimb
de [oferi. ~n fa]\ se vede vama de la
N\dlac, spre care autocarul se `n drep -
t\ agale. Nu e nici o ma[in\ la coad\,
iar la control vine un vame[ la nici
dou\ minute dup\ ce ne-am oprit `n
fa]\ la barier\. Ne z`mbe[te, spune
c`te un mersi c`nd ne las\ buletinele
`n m`n\, pe un pu[ti din fa]\ `l ciu-
fule[te dr\g\stos [i coboar\. D\ no -
ro c cu [oferul, bariera se ridic\, oa-
me nii adorm instantaneu `napoi [i ne
pornim spre Arad. Am trecut vama `n
cinci minute. Am ie[it din spa]iul
Schengen.

C\t\lin HOPULELE

� Cornel num\r\ zilele p`n\ c`nd o s\ intre [i România `n spa]iul Schen gen, ca s\
poat\ fura mai u[or
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La autogar\, mereu la o
r\scruce de ]\ri

Un control serios te ]ine [i cinci ore la frontier\

barier\ spre Europpaa



Scenariu `n ram\
~n sala Teatrului Fix s`ntem a[ tep -

ta]i. Dou\ tinere, una cu spatele spre noi
[i cealalt\ ghemuit\ pe divan stau ne -
mi[cate sub privirile spectatorilor care
`[i caut\ un loc. Kimonoul ro[u `ncepe s\
fo[neasc\ pe cuvertura `ntr-o culoare la
fel de aprins\, dezvelind ni[te picioare

`mbr\cate `n ciorapi fini cu band\ [i si lu   -
eta prinde via]\. C`nd danseaz\, c`nd `[i
alege fardurile de pe m\su]a de toalet\.
Ni se `nf\]i[eaz\ un personaj exagerat,
par c\ prea teatral `n gesturi [i cu o mi -
mic\ schimonosit\ de moravuri mon-
dene. Ca [i cum am vedea mai multe
straturi de acuarel\ ale aceluia[i portret. 

Afl\m c\ cea care a stat cu spatele tot
timpul, tr\g`nd din c`nd `n c`nd cu coa da
ochiului, e de fapt camerista, iar cealalt\,
st\p`na. Ce nu ne d\m seama este c\ cele
dou\ joac\ ni[te roluri. Am fost
min]i]i, ne-am l\sat du[i de nas de
dou\ surori, „Cameristele”, care `m -
p\rt\[esc aceea[i ur\ pentru Doamna
(Daniela Tocari). Pentru cea care le
d\ruie[te hainele pe care nu le mai
poart\, florile pe care le prime[te sau
bl\nurile demodate [i pen tru care ele
s`nt doar dou\ s\rmane. C`nd st\p`na
nu-i acas\, Solange (Alexan dra Lupu)
[i Claire (Alexandra Cantemir), ca
posedate de demoni, `[i joac\ propri ile
piese regizate `n pereche. Camera
Doamnei le este scena, iar dulapul ei [i
divanul recuzita. C`nd una e camerista,
cealalt\ e st\p`na, `ns\ finalul e acela[i:
cea pentru care lucreaz\ trebuie s\ moar\.
Un plan pe care nu ̀ ndr\znesc s\ ̀ l trans -
forme ̀ n realitate, p`n\ ̀ n noaptea ̀ n care
o cunoa[tem pe adev\rata Doamn\. 

Abia atunci ̀ n]elegem c\ nebunia lor,
pe care actri]ele o joac\ cu non[alan]\,
e mai primejdioas\ dec`t credeam. So -
lange aproape c\ o ucide pe sora sa, care,
`ntins\ pe podea, `i pare c\ ar fi st\p`na.
De pe ultimele r`nduri din sal\, un
t`n\r se ridic\ `n picioare, `ncerc`nd s\
vad\ mai bine ce se `nt`mpl\ pe scen\.
Ghicim deja c\ finalul poart\ umbra
doliului. V\ lul negru cade pentru cele
dou\ surori care [i-au scris singure
sf`r[itul, unul cu gust de otrav\ [i
cel\lalt cu sunet de tr\ gaci. ~n `nc\pere
se las\ `ntunericul.

Seringa cu m`ncare
{i din `ntuneric se face lumin\ c`nd

sala cinematografului Victoria se umple
de spectatori. Au venit s\ urm\reasc\
pro iec]ia scurt-metrajului premiat `n
2008 la Cannes, „Megatron” [i a fil-
mului „Ro cker”, ce poart\ semn\tura
regizo rului Marian Cri[an. La fel ca la
specta colul de teatru, primele imagini

din „Ro cker”proiecteaz\ un alt scenariu
`n g`n durile noastre. Ni se arat\ un
b\rbat, tre cut de patru decenii, care fur\
o pereche de schiuri de pe o p`rtie. Nu
[tim `ns\ c\ banii pe care i-ar lua din
v`nzarea lor i-ar cheltui pentru fiul s\u,
Florin (Alin Sta te). Nici c`nd `l vedem
pe acela[i tat\, pe Victor (Dan
Chiorean), `ntr-un bar, la un concert,
fredon`nd o melodie rock, nu ne trece
prin minte c\ de fapt solistul trupei este
Florin. 

Ne gr\bim s\ `l condamn\m pe b\r -
batul acesta, cu geac\ de piele neagr\ [i
gluga hanoracului acoperindu-i cre[te -
tul `n\lbit de vreme, `ns\ scena `n care
`l roag\ pe Dumnezeu s\-l `ntoarc\ pe
Flo rin pe calea cea bun\ ne furnic\
con [ti in]a. „S\ vin\ p\pica, t\ticule”, `i
strig\ t`n\rul, [i `n]elegem la ce se
refer\ c`nd `l vedem ca un animal
s\lbatic zb\ t`n du-se `ntr-o cu[c\.
Seringa, preg\tit\ de `nsu[i tat\l lui, `i
hr\ne[te venele. Ne e de ajuns, pricepem
de ce Victor are datorii [i de ce pe gea-
mul ma[inii sale era scris c\ o vinde.
Parc\ `l [i comp\timim c\ci orice ar
face, nu e `ndeajuns de bun pentru Flo -
rin. 

Pe ecran se rostogolesc prim-planu -
rile protagoni[tilor. Aproape c\ obiecti -
vul `l urm\re[te numai pe tat\, fie c\ ni-l
`nf\]i[eaz\ prin geamul unui tramvai,
prin parbrizul Opel-ului sau `n aparta-
mentul s\u, `nconjurat de prietenii lui
Florin. C\ci Victor e t`n\r prin ei. Cu ei
[i cu fiul s\u bea, fumeaz\, merge la con-
certe, `ns\ nu scap\ din ochi umbra
zilei de m`ine. ~l vedem m\cinat ba de
vreo datorie, ba de grija p\rinteasc\, dar
numai noi `i ob serv\m cutele de neli-
ni[te de pe frunte. Florin `[i scrumeaz\
nep\sarea de t`m plele noastre, arun -

c`ndu-ne fumul `n fa]\. At`ta timp c`t
tat\l `i accept\ regulile, el `[i face jocul.
Acela care `i arunc\ `ntr-un tren, spre
Bucure[ti, unde Victor urc\ cu ei pe
scen\, `n concert. Din microfon, auzim
ecoul unui fiu m`ndru de p\ rin tele lui,
iar de la tobe, tat\l `i `ntoarce dragostea
`ntr-o furtun\ de decibeli. Ima ginile se
deruleaz\ `n goana acordu rilor de
rock.

Scris de m`n\ `n gar\
{i imaginile amu]esc `n fa]a

Hertei Müller pe care `ncerc\m s\ o
descoa sem la vernisajul expozi]iei. ~i
z\rim cali grafia pe foaia discursului de
mul]umire la primirea Premiului
„Walter Hasen clever”, diploma de
licen]\ [i pagini din dosarul „Cristina”,
numele conspirativ dat de Securitate.
Ne uit\m la foto gra fiile vechi, alb-
negru [i la cele color [i vedem o Herta
Müller blond\, `ntr-o gar\, scriind.
~ntr-o singur\ poz\ ne z`m be[te, `n cea
care deschide expozi]ia. ~i vedem [i
p\rin]ii [i-l recunoa[tem pe tat\l ei,
Josef Müller, `mbr\cat `n uniforma
armatei naziste. 

„M\ numesc Herta pentru c\ a[a o
chema pe cea mai bun\ prieten\ a ma -
mei din lag\r, care a murit de foame.
N-am `ntrebat-o dac\ vede `n mine
dou\ persoane”, s`nt cuvintele ei impri-
mate pe unul din panouri. ~ns\ noi ne
`ntreb\m dac\ este ea pe deplin a noas-
tr\, c\ci `n Rom=nia o credem nem -
]oaic\, iar `n Ger mania e rom=nc\. 

C\t\lina DOBROVICEANU

Spectacol `n doze zilnice
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La cea de-a VIII-a edi]ie
„Cafekultour”, am fost

chema]i `n s\li de teatru, `n
cinematografe sau `n
cafenele [i, timp de dou\
s\pt\m`ni, am fost specta-
tori. C`nd am vrut s\
mergem la film, am z\rit `n
program titluri cu rezo-
nan]\ fran]uzesc\,
rom=nesc\ sau oriental\,
fie c\ ne-am oprit privirea
peste „Rocker”al lui Marian
Cri[an, fie c\ ne-a s\rit `n
ochi „Blocul Iakubian” al
lui Marwan Hamed, cea
mai scump\ pelicul\ din
istoria cinematografiei
egiptene. Jean Genet, cu a
sa pies\ de teatru
„Cameristele”, a fost pre-
textul regizoarei Laurei
D`mbu s\ ne aduc\ la
spectacol. Am vrut s\
mergem [i la vernisajul
expozi]iei documentare
realizate de Institutul
Goethe din Bucure[ti,
„Herta Müller: Cercul
dr\cesc al cuvintelor” sau
la cea de pictur\, sculptur\
[i grafic\ „Metamorfozele
subcon[tientului”, semnat\
de Ella Shlosberg [i de
C\t\lin Alexandru Chifan.
Mai este vreme, `nc\ nu
ne-am `ncheiat ruta, cu
harta Ia[ului `n m`n\. 

Festivalul culturii se cite[te `n cafea
� nebunia lor e mai
primejdioas\ dec`t o
vedeam la `nceput

„Cameristele care `mp\rt\[esc aceea[i ur\ pentru Doamna lor”

Dup\ demisia Monei Pivniceru de
la conducerea Ministerului Justi]iei,
numit\ judec\tor la Curtea Consti tu -
]ional\ cu un mandat de nou\ ani, urm\ -
torul pas pe care urma s\ `l fac\ jus ti -
]ia din Rom=nia era numirea unui nou
ministru. Pentru preluarea func]iei a fost
propus Robert Cazanciuc, secretar ge -
neral `n Ministerul de Externe. Ini ]ial,

prima op]iune a fost actualul pre[e -
dinte al Agen]iei Na]ionale de Inte gri -
tate, Horia Georgescu, `ns\ membrii
Partidului Liberal s-au opus numirii
sale. „Premierul Victor Ponta a anun]at
joi, c\ va propune numirea lui Robert
Cazanciuc dup\ ce va fi emis decretul de
eliberare din magistratur\ a acestuia,
Ple nul Consiliului Superior al magis-
traturii lu`nd act de demisia lui din fun c -
]ia de procuror. Victor Ponta a spus c\
l-a informat pe pre[edintele Traian B\ -
sescu despre propunerea ca Robert Ca -
zanciuc s\ preia func]ia, premierul men -
]ion`nd c\ [eful statului «nu a avut nici
un fel de obiec]ie»” (adev\rul.ro, joi,
11 aprilie)

~n plus, pre[edintele a precizat c\
propunerea este o solu]ie mai bun\ dec`t
fostul ministru, Mona Pivniceru. „«O
consider acceptabil\, chiar dac\ eu am

mai avut ni[te reac]ii la adresa domnu-
lui Cazanciuc c`nd se punea problema
s\ fie Procuror General. A fost o reac]ie
pentru care nu a avut nici o vin\, vina a
fost eventual a mea, pentru c\ nu am
fost bine informat [i l-am pus la pachet.
Pe Pivniceru o influen]au liberalii [i
Voiculescu. Punct», a comentat pre[e -
dintele.” (evz.ro, s`mb\t\, 13 aprilie) La
polul opus se afl\ europarlamentarul
PDL, Monica Macovei care consider\
nominalizarea fiind „o afacere de fami -
lie. Confirm\ din nou, c\ principalul cri -
teriu de promovare `l reprezint\ ori rela -
]iile de cumetrie, ori rela]iile de prietenie
vechi, din liceu sau din facultate, ori uce -
nicia ̀ n slujb\ lui Adrian N\stase. Ponta
a dat zilele acestea o nou\ defini]ie cu -
v`ntului technocrat: persoan\ care face
parte din familie sau din cercul de pri-

eteni [i din ga[ca lui.” (revista 22.ro,
vineri, 12 aprilie)

Decizia numirii noului ministru al
Justi]iei este privit\ ca o schimbare care
se va transforma `ntr-o „«republic\ a
procurorilor. Cred c\ ministrul Justi]iei
are rolul foarte greu [i poate c\ nu e
r\u c\ este tot un procuror al Justi]iei,
s\ schimbe legisla]ia, s\ o fac\ perfect
compatibil\ cu cea european\, cu ono -
rabila Curte Constitu]ional\ din Ro m= -
nia, care are o singur\ telecomand\, [i
aceasta se afl\ la Cotroceni. Deci are
foarte multe lucruri dac\ dore[te s\ de -
politizeze Justi]ia», a afirmat acesta.”
(dw.de, joi, 11 aprilie) Indiferent dac\
numirea `n func]ie a fost f\cut\ pe baza
leg\turilor existente `ntre premier [i fos -
tul secretar general al Ministerului de
Externe, prioritatea o reprezint\ stabi-
lizarea sistemului judiciar [i nu cl\ ti -
narea acestuia.

M\d\lina OLARIU

Dreptatea pe picioare nesigure
� numirea ministrului Justi]iei este privit\ ca schimbarea
care se va transforma `n „republic\ a procurorilor”

~n noiembrie anul trecut, Gu -
ver nul [i-a pus `n cap agen]iile de
publicitate din Rom=nia, odat\ cu
`ncercarea de a impune modifica -
rea Legii Audiovizualului f\r\ con -
sultare public\. La acea vreme, An -
drei Za ha res cu, purt\torul de cu -
v`nt al puterii executive, a anun]at
c\ proiectul a fost adoptat, dar nu
a [tiut s\ r\spund\ la o `ntrebare
simpl\: de ce s-a f\cut aprobarea
f\r\ consultarea celor implica]i, de
la Consiliului Na]ional al Audio -
vi zualului (CNA), la asocia]iile de
cabli[ti sau a agen]iilor de publici-
tate. Ulterior, lucrurile s-au calmat,
dup\ ce premierul Victor Ponta a
declarat public c\ proiectul de lege
nu a fost adoptat, nefiind publicat `n
Monitorul Oficial.

Acum, cinci luni mai t`rziu, te-
merile din noiembrie au ie[it la ivea -
l\ ca ciupercile dup\ ploaie. Guver -
nul a publicat, f\r\ consultare pu -
blic\, `n Monitorul Oficial de vi -
neri, 12 aprilie, o Ordonan]\ de Ur -
gen]\ prin care modific\ Legea
Audiovizualului. Astfel, potrivit
OUG, dreptul de a primi o licen]\
din partea CNA `l au doar socie t\ -
]ile de televiziune [i radio care do -
ve desc c\ nu au datorii la bugetul
de stat. Acest fapt `l `mpiedic\ spre
exemplu pe Dan Diaconescu s\ pre -
ia o nou\ autoriza]ie de difuzare, du -
p\ ce societatea sa, Ocram Tele vi -
ziune, a r\mas f\r\ licen]\ OTV `n
urma deciziei CNA. Iar agen]iile
de publicitate vor pierde o parte din
banii pe care `i c`[tigau prin rebate,
acesta urm`nd s\ apar\ pe facturile
tranzac]iilor dintre posturile de te -
le viziune [i produc\torii de bunuri
[i servici. 

~ns\ aceste prevederi legate de
publicitari s`nt acelea[i ca `n pro -
iectul de lege pentru schimbarea Le -
gii Audiovizualului de la sf`r[itul
anului trecut, care a r\mas nepub-
licat [i contestat de industria de pu -
blicitate ca fiind „neconstitu]io nal”.
Acum, International Adever ti sing
Association Rom=nia [i-a expri-
mat dorin]a de „a urma toate c\ile
legale” pentru a ataca modifica rea,
sus]in`nd c\ orice `ncercare de a
comunica cu legiuitorii `n ultimele
patru luni de zile, de la propunerea
proiectului de lege, nu a avut suc-
ces [i c\ nici una dintre propuneri -
le lor nu a fost luat\ `n consider-
are. „Este pentru prima dat\ c`nd
autorit\]ile intervin `n mod direct
[i total netransparent afect`nd un `n -
treg sector de afaceri `n totalitate
privat [i care functioneaz\ pe baza
unor practici de business corecte [i
comune `n peste 95% dintre ]\rile
lumii.”

Ana SIPO{

LENTILA DE 
CONTACT
A LUMII

Publicitatea,
schimbat\ pe

furi[
� dreptul de a primi o
licen]\ din partea CNA
`l vor avea doar trus-
turile care do ve desc c\
nu au datorii la buget
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Chibrituri f\r\ sc\p\rici

Coreea de Nord a dat titlurile zia -
relor [i jurnalelor de [tiri în ultima vre-
me, în preajma s\rb\torii de 15 apri li e,
zi ua conduc\torului etern Kim Ir Sung.
Nepotul s\u, Kim Jong-un, a preluat
con ducerea unui sistem politic închis
[i coordonat de o structur\ militar\ do -
minant\, o ]ar\ izolat\ în care comunis-
mul militant [i cea mai crunt\ dicta tu r\
continu\ s\ domine via]a de zi cu zi a
unei popula]ii s\r\cite, înfometate [i
hr\nit\ numai cu propagand\ revo lu ]io -
nar\ de 60 de ani de la armisti]iul care
a încheiat R\zboiul din Coreea.

Probabil c\ acesta e principalul o -
bie ctiv atins de c\tre autorit\]ile nord-
coreene pe plan extern. Pe plan intern,
comportamentul incalificabil al nou lui
lider – care a amenin]at cu utilizarea
bombei atomice vecinul s\u din Co re-
ea de Sud, Statele Unite ale Ame ri cii

[i, mai nou, Japonia – este unul tra di -
]io nal al unui nou lider preg\tit s\
dovedeasc\, la 28 de ani, c\ e puternic
[i capabil s\ conduc\ mecanismul sta tal
nord-coreean. Aici convingerea nu este
necesar\ doar pentru public [i popu-
la]ie, c`t [i pentru organismul militar.
{i, ca de obicei, în asemenea cazuri Co -
reea de Nord recurge la teste cu arma
atomic\ pe care o de]ine [i la teste cu
rachete balistice, pe care le-a creat dar
care nu s`nt înc\ pe deplin controlabi le.

Realismul actualei situa]ii [i a ame -
nin]\rilor aferente este principala pre-
ocupare a momentului. Astfel, toate
cancelariile interna]ionale încearc\ s\
stabileasc\ precis dac\ amenin]area nord-
coreean\ e credibil\. Nu cred în acest
moment c\ poate fi vorba despre a[a
ceva: Coreea de Nord de]ine teh no lo -
gia exploziei nucleare, nu [i a miniatu -
riz\rii unei bombe pentru a fi montat\
într-un aparat de zbor, cu at`t mai pu ]in
etapa urm\toare, a miniaturiz\rii [i in -
sta l\rii pe o rachet\ purt\toare. Apoi lip -
sa de control a traiectoriei rachetelor sale
cu raz\ lung\ de ac]iune e de notorie ta -
te, iar testele de p`n\ acum nu au de -
mon strat o schimbare major\. În fine,

armata nord-coreean\ poate fi mai de -
gra b\ folosit\ la muncile agricole de
prim\var\ pentru care se preg\te[te
de c`t la un r\zboi, chiar [i cu vecinul
din sud. Dup\ 15 aprilie, toat\ aceast\
agita]ie pare s\ se încheie.

Nu înseamn\ c\ acest tip de exer-
ci]iu nu este unul preocupant. Coreea
de Nord s-a mai jucat cu focul în tre-
cut [i, în spatele amenin]\rilor directe
cu arma nuclear\, s-au derulat atacuri
conven]ionale cu focuri de artilerie la
adresa unor insule sud-coreene din preaj -
ma paralelei 38, contestat\ ca linie de
separare de c\tre Phenian, a[a cum un
vas sud coreean a fost scufundat de tor -
pilele trase dintr-un submarin nord-co -
reean.

Deci pe fondul nervozit\]ii st`rn it e,
un atac poate interveni oric`nd, de clan -
[at din gre[eal\ sau din prea mult zel [i
care poate escalada ulterior. Norocul este
c\ at`t SUA, c`t [i Coreea de Sud [i Ja-
ponia s`nt actori pragmatici [i ra ]io nali,
deci s`nt preg\ti]i pentru o reac]ie pro-
por]ional\, [i nu vor permite o formu l\
de escaladare. Nici m\car atunci c`nd o
rachet\ test ar fi lansat\, interceptarea
s-ar produce doar dac\ traiectoria ar
atinge alian]i sau interese americane
în regiune.

Pe de alt\ parte, situa]ia actual\ nu
are cum s\ bucure China vecin\, uni -
cul coridor de contact al Coreii de Nord.
Astfel, urmare a amenin]\rilor st`rnite
de declara]iile lui Kim Jong-un, mai
multe state au supralicitat nevoile de
ap\rare, iar multe altele au solicitiat pre-
zen]a trupelor [i armamentului ameri-
can, o situa]ie care ridic\ masiv pre zen -
]a american\ în Marea Chinei de Sud
[i Marea Chinei de Est, deloc pe pla cul
Beijingului. Pe de alt\ parte, solici t\ -
ri le Filipinelor sau ale altor state de
asisten]\ militar\ [i ofertele de a[ezare
ale unor baze militare americane nu
puteau fi ratate de Washington, care a
valorificat pe deplin oportunitatea ivi t\
de manifest\rile noului lider nord-co -
re ean. Indirect, s-a realizat [i presi u -
nea direct\ asupra Chinei de a-[i sta-
biliza pupilul [i de a-l controla.

În fine, un asemenea procedeu de
creare a unei probleme ce este so lu ]io -
nat\ de cel care o creeaz\ contra unor
avantaje, în ajutoare umanitare sau
teh nologice, nu are cum s\ continue la
infinit. Comunitatea interna]ional\ a
înv\]at deja jocul [i nu mai cedeaz\ la
acest tip de presiune. Succesorul di -
nas tiei Kim nu mai are cum s\ acu-
muleze dividende externe din manifes -
t\rile sale, din contra, iar presiunile
chineze asupra periferiei-tampon care
s-a obr\znicit peste m\sur\ ar putea
du ce [i la reg`ndirea situa]iei în con-
textul elimin\rii acestei probleme din
arena interna]ional\.

Iulian Chifu este consilier prezi-
den]ial pentru Afaceri Strategice [i

Securitate Interna]ional\

Cum se joac\ Coreea de Nord cu focul

Kim Jong-un face amenin]\ri pe care nu le poate duce la cap\t. ~nc\

� pe fondul nervozit\]ii st`rn it e, un atac poate interveni
oric`nd, de clan [at din gre[eal\ sau din prea mult zel [i
care poate escalada ulterior

Amenin]\rile nucleare
au st`rnit mai mult

fum dec`t foc. De[i con -
[tien]i de posibilitatea
unui conflict, SUA s`nt
capabile s\ `[i apere f\ -
r\ probleme alia]ii. ~ns\,
chiar dac\ acum nu poa -
te face prea mult r\u, ni -
meni nu garanteaz\ c\
pe viitor tehnologia Co -
re ei de Nord nu se va
`mbun\t\]i. {i cum Iranul
p`nde[te din umbr\,
pro blema unui conflict
nuclear cere aten]ie mai
mare pe zi ce trece.

Jocul la cacealma cu
arma atomic\

Iulian CHIFU

� armata nord-coreean\ poate fi mai de gra b\ folosit\
la muncile agricole de prim\var\ pentru care se
preg\te[te de c`t la un r\zboi

Prima lupt\ a lui Kim Jong-un
cu lumea cea mare decurge dup\ re -
]eta obi[nuit\ nord-coreean\ plus ceva
a gre sivitate retoric\ ad\ugat\ de li-
de rul de la Phenian [i, spun cei mai
mul]i comentatori, are drept scop în -
t\rirea statutului micului prin] pe plan
in tern [i extern. Unii spun c\ a [i re -
u [it, par]ial, din moment ce, iat\, di -
ploma]ia nu duce nic\ieri, lumea de-
vine tot mai îngrijorat\, iar ce t\ ]e nii
calculeaz\ prin cafenele raza de ac ]iu-
ne a proiectilelor lansate de Phenian.

Precum o rachet\ nord-co re ea n\,
ultima izbucnire a Phenianului (pri-
ma a lui Kim Jong-un) a avut loc în
trei trepte. Testul balistic din de cem -
brie a fost urmat de cel nuclear din
februarie [i, în ultimele s\pt\m`ni,
de o retoric\ agresiv\ f\r\ precedent
[i de amenin]\ri la adresa vecinilor
[i a SUA.

Washingtonul a oferit posibili -
ta tea dialogului, dar a trimis [i sem -
na le clare c\ î[i va sus]ine militar
alia]ii din regiune. SUA au încercat
totodat\ s\ ajung\ la un punct co mun
cu China, principal sus]in\tor eco-
nomic al Co reei de Nord [i cea mai
în m\sur\ s\ ajute la rezolvarea pro -
blemei. R\ m` ne de v\zut îns\ dac\
Beijing-ul, sub o nou\ conducere,
va sus]ine prin m\ suri clare discur-
sul mai ferm abordat în ul timele s\p -
t\m`ni fa]\ de Phenian. 

O constatare: în vreme ce ne go -
cierile multilaterale s`nt de mult blo -
cate, iar anali[tii abia încearc\ s\
des cifreze care va fi urm\toarea mu -
tare a liderului nord-coreean, pare
c\ singurele lucruri care au avansat
în ultima vreme în criza din Pe nin -
sula Co reean\ s`nt capacit\]ile ba -
lis tice [i nucleare ale Phenianului,
odat\ cu cele de ap\rare antirachet\

ale ve ci ni lor s\i, ajuta]i de SUA. 
A ar\tat-o raportul Serviciului de

Informa]ii al Pentagonului, care a
luat pe mult\ lume prin surprindere
luna aceasta. Chiar dac\ concluziile
lui au fost nuan]ate ulterior, e clar
c\ Phenianul se apropie de momen -
tul în care va ata[a un focos nuclear
unei rachete cu raz\ lung\ de ac ]iu -
ne. Cum vor decurge negocierile [i
crizele lui Kim Jong-un în mo men -
tul în care aceast\ linie ro[ie va fi de -
p\[it\?

Multe rapoarte atrag aten]ia c\ de
progresul tehnologic al Coreei de
Nord beneficiaz\ [i unii dintre alia-
]ii s\i, precum Iranul. Phenianul este
un vechi furnizor de tehnologie ba lis-
tic\ pentru Teheran, exist\ schim-
buri frecvente de informa]ii, iar mai
mul te surse au confirmat c\ un im -
portant expert iranian implicat în dez -
vol ta rea programului nuclear a fost
prezent la testul efectuat în febru-
arie de Core ea de Nord. De altfel,
a[a cum scrie co mentatoarea ameri -
can\ Frida Ghi tis pentru CNN, Ira-
nul urm\re[te pro ba bil cu mult in te -
res jocul actual din Peninsula Co -
re ean\.

Unii comentatori traseaz\ parale -
le între problemele ridicate de pro-
gramul nuclear nord-coreean [i de
cel iranian, dar observ\ [i diferen ] e-
le. Una major\: lipsa de solu]ii efi -
ciente în rezolvarea chestiunii ira -
niene nu mai este o variant\ accep-
tat\ în condi]iile în care Teheranul
se apropie la r`ndul s\u de linia ro -
[ie, potrivit exper]ilor, iar Israelul
a dat de în]eles c\ nu va accepta un
Iran nuclear. 

În lipsa unei schimb\ri de abor-
dare din partea Teheranului dup\
ale gerile preziden]iale iraniene din
iu nie, putem s\ ne a[tept\m la o cri -
z\ in fi nit mai complicat\ în Orien tul
Mijlociu, dar f\r\ ridicolul [i umo rul
involuntar cu care ne amuz\ acum
clipurile video ale propagandei nord-
coreene.

Adrian Cochino este redactor-
[ef adjunct la realitatea.net

O criz\ f\r\ solu]ii.
Despre Coreea de

Nord, cu Iranul în minte

Adrian COCHINO

� unii comentatori
traseaz\ parale le între
problemele ridicate de
programul nuclear nord-
coreean [i de cel iranian
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OPINIA DE LA CENTRU

Calul lui Silviu Todorescu a[ teap -
t\ în ploaie, înh\mat la o c\ru]\ goal\ [i
at`t de folosit\, înc`t ai impresia c\ da -
c\ animalul se va mi[ca din loc totul se
va transforma instantaneu într-o gr\ ma -
d\ de rumegu[.

B\iatul se uit\ spre calul peste ca -
re plou\ [i [tie c\ mare lucru nu mai are
ce s\-i fac\. Calul forn\ie greu, coas te -
le i se umfl\ prin piele, ca un acor de on,
la fiecare respira]ie. „Hai, în spate! În
spate, tu n-auzi?”, îl împinge de h\ ]uri
st\p`nul, s\-l scoat\ în mijlocul cur ]ii,
c`t s\-l poat\ analiza veterinarul mai bi -
ne. Doctorul îi prinde calului botul, i-l
]ine bine, apoi îi desface buzele groa -
se [i-i apuc\ limba cu m`na, c`t s\ se ui -
te sub ea. 

Calul lui Silviu e bolnav. E foar te
bolnav, ar spune veterinarul. Are ane -
mie infec]ioas\ ecvin\. Sau SIDA ca -
ilor, cum mai e cunoscut\ boala. Înc\ de
acum doi ani, o campanie de eradica -
re a epidemiei de anemie ecvin\, presa -
t\ de Uniunea European\, a r\pit mii

de cai din b\t\tura ]\ranilor [i i-a tri mis
la abator. La abator animalele de trac -
]iune au devenit salam, conserve [i ce
mai devin caii c`nd st\p`nii lor nu mai
g\sesc acel ceva nobil în ei. 

Lui Silviu i-au mai luat doi cai, a -
cum doi ani, tot veterinarii. Pentru el,
doctorii nu mai s`nt nimic altceva de -
c`t ni[te samsari. B\iatul e convins c\ to -
tul e o escrocherie. „Nu-s bolnavi! [i da -
c\ s`nt, mai bine-i las s\ moar\... De as -
t\ prim\var\ am f\cut 150-140 de mi -
lioane cu el – zice [i arat\ spre anima -
lul ud leoarc\, înglodat în curte. Îl mun -
cesc eu, de ce s\-l dau. {i dac\ moa re,
îl las acolo s\-l m`nce s\lb\ ti ciu ni le...”.

Problema cu animalul lui Silviu e
c\ – a[a cum ar spune [i numele bolii de
care sufer\ – anemia ecvin\ se transmi -
te foarte repede de la cal la cal, prin mu[ -
te [i alte insecte care poart\ s`ngele
otr\vit printre toate animalele. Dar da -
c\ e a[a, se întreab\ [i Silviu ca [i con -
s\tenii lui din satul Fene[, Alba, ale c\ -
ror animale considerate bolnave au

avut aceea[i soart\, de ce mul]i [i-au
v\zut caii vii [i nev\t\ma]i prin alte sa -
te din jur, dup\ ce li s-a spus c\ trebu -
ie s\ ajung\ la abator? 

„E p\cat c\ vii s\ declari o epide mie
pe un sat [i apoi vii tu s\ te îm bo g\ ]e[ -
ti...”, las\ s\ se în]eleag\ o es cro che rie
cu cai vecinul lui Silviu, Victor To ma.
{i-apoi, cic\ de c`nd cu „SIDA cai lor”
asta, [i-a luat veterinarul din zon\ di ta -
mai ma[ina cu trac]iune 4x4 [i cine [tie
c`]i cai putere! Acuma oamenii ar scui -
pa în urma lui, dac\ ar fi de fa]\. C\ um -
bl\ cu fal\ printre ]\ranii ai c\ror cai
au fost lua]i [i le zice dac\ i se mai re -
pro[eaz\ ceva c\ „Ce? Nu te-a des p\ gu -

bit statul?”. Lui Silviu i-au dat ju m\ ta -
te din c`t valorau caii lua]i acum doi
ani, a[a c\ nici nu mai vrea s\ aud\ de
desp\gubire, [tie el cum st\ treaba as -
ta.

Dar oamenii nu-s pro[ti, repet\ Sil -
viu de l`ng\ calul lui bolnav. Au [i ei a -
cum televizor. A v\zut el cum a fost
toa t\ treaba asta cu „scandalul c\rnii de
cal v`ndut\ pe post de vit\”. {i s-a g`n -
dit atunci, cumva prostit de propria-i re -
vela]ie, dac\ n-o fi m`ncat [i el o gus-
toas\ friptur\ de vit\ f\cut\ chiar
dintr-unul din caii s\i.

Andrei UDI{TEANU 
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Într-o clas\ de elevi buimaci, te ri -
bil de plictisi]i, lene[i [i cu gîndu ri le
r\t\cite prin locuri misterioase, a[ -
teptînd cu sufletul la gur\ pauza din -
tre ore în care se vor buluci cu to]ii la
noul telefon al lui Petru], înv\ ]\ toa -
rea nu are nici cea mai mic\ autorita -
te. Ori le pune doi la purtare, ori stri -
g\ la ei pîn\ r\gu[e[te, lovind cu cre -
ta puternic în tabl\. N-are ce s\ le fa -
c\. E prima zi de [coal\, iar cei mai
mul]i dintre elevii ei s-au întors din va -
can]a de var\ cu haine noi, scumpe, te -
lefoane cu touch screen, gen]i de pie -
le maro sau unghii false, de gel. As -
ta-i genera]ia de tineri pentru care
faptul c\ p\rin]ii s`nt pleca]i peste
ho tare, muncind la negru în case de
ita lieni prosperi sau ru[i oligarhi, es -
te un temeinic motiv de fal\.  

Pe vremea mea, nu erau chiar
atît de mul]i. Nu [tiu cum se f\cea, dar
te prindeai c\ au r\mas singuri aca s\
dup\ num\rul de absen]e de la ore, du -
p\ notele mici, dezinteresul fa]\ de
[coal\, în general, aerele sastisite sau
ciond\nelile îndr\zne]e cu profeso rii,
în urma c\rora ie[eau din clas\ trîn -
tind u[a. A, [i dispre]ul cu care se ui -
tau la noi, cei cu manualele atent ali -
nia te la marginea b\ncilor.

Acei copii, colegi de-ai mei de
cla s\, nu mai aveau grija zilei de mîi -
ne. Dimpotriv\, unii aduceau la [coa -
l\ bancnote de Euro, înc\ o raritate în
Moldova anului 2005, [i rîdeau în ho -
hote de amicii lor care veneau s\ le

ating\ cu emo]ie, stîrni]i de curiozitate.
Ast\zi, num\rul lor s-a dublat.

Con  form unui studiu realizat de Mi -
nis terul Muncii, Protec]iei So cia le
[i Familiei, în colaborare cu cîteva
organiza]ii non-guvernamentale, pes -
te 100.000 de copii din Moldova au
unul sau ambii p\rin]i pleca]i de aca -
s\, pentru a le oferi un trai [i un vi itor
mai bun. A[a s\ fie? Într-adev\r, ei au
ma[ini, tablete, laptopuri sub]iri ca
hîrtia [i case renovate cu pere]i da]i cu
vopsea lavabil\. Ba chiar [i ni[te di plo -
me inutile de facultate. De ce? Pen tru
c\, odat\ cu num\rul capriciilor satis -
f\cute cre[te dispre]ul fa]\ de ]ara din
care p\rin]ii lor au fost for]a]i s\ ple -
ce.

Sufletele lor s`nt întunecate de ur\,
pentru c\ oricît de mult ar încerca s\
`[i camufleze sentimentele, singu r\ ta -
tea i-a afectat enorm. Le-a lipsit dra -
gostea, în]elegerea, buc\t\ria plin\,
cior bele g\tite de mama [i lemnele t\ -
iate împreun\ cu tata, iarna. Pentru c\
banul trimis lunar, cu ajutorul [oferu -
lui de autocar, nu i-a educat, nu i-a
înv\]at s\ vorbeasc\ frumos [i nu i-a
s\rutat pe frunte atunci cînd s-au sim -
]it abandona]i. În schimb, i-a maturi -
zat prematur, pripit [i iresponsabil.

Iar \sta-i viitoarea Moldova, ]a -
ra lo cuit\ de b\trîni [i copii. }ara din
ca re to]i pleac\ [i foarte pu]ini se în -
torc. Genera]ia asta n-are nevoie de
edu ca]ie. Copiii \[tia se vor trezi
într-o zi cu p\rin]ii lor, deveni]i b\ -
trîni între timp, în pragul u[ii, [i vor lua
[i ei, buim\ci]i [i mai speria]i decît în
zilele de [coal\, drumul banilor din
str\in\tate. 

Lina VDOV~I

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

Genera]ia f\r\ p\rin]i

De la bun început nu am gustat
spi ritul ecologist al lui Remus Cer -
nea. Îmbinarea activismului cu po li -
tica de mucava niciodat\ nu a func ]io -
nat bine la noi, iar, în final, tot tre-
bu ia s\-]i alegi tab\ra din care faci par -
te. Ini]ial am v\zut-o ca pe o glu m\,
îns\, privind în ansamblu, candi da -
tu ra lui Cernea la alegerile pre ziden -
]iale din 2009 nu a fost doar o sim pl\
poant\ pe care voia s\ o fac\ estab-
lishmentului politic românesc. De ce
a vrut s\ fie parlamentar [i, mai a les,
din partea PSD-ului, înc\ nu am af lat;
nu în]eleg ce fel de reform\ a cla sei
politice voia el s\ fac\, dac\ era co leg
cu Hrebenciuc, Maz\re sau cu
Dan {ova. Îns\, pentru un lucru
merit\ apreciat, oricît de stîngaci l-a
f\cut. A vorbit direct despre rela]ia
Biseric\–Stat [i, mai nou, despre si -
tua]ia c\s\toriilor homosexuale la noi
în ]ar\.

Într-o societate unde nici un po -
litician nu e în stare s\ vorbeasc\ des -
chis despre asta, într-un peisaj me dia
unde despre gay se vorbe[te doar
cînd e vorba despre legisla]ia fran ce -
z\ sau Lady Gaga, nu-i de mirare c\
a fost primit cu bobîrnace din par tea
unor politicieni. 

Poate dac\ Antonescu (sic!) ar fi

vorbit despre acest subiect, s-ar fi
creat mai mult\ vîlv\, s-ar mai fi vor -
bit despre ce-ar fi f\cut B\sescu în si -
tua]ia asta [i ce p\rere ar fi avut Pon -
ta despre pactul USL. Dar cum în c\
e duminic\, la ora la care scriu textul,
ne mul]umim cu declara]ia de col] de
strad\ pe care a adus-o Puiu Ha [ot -
ti, cîndva ministrul Culturii. „Eu nu
am absolut nimic s\ le repro[ez ho -
mo sexualilor, îi consider doar ni[te
oameni bolnavi. Homosexualitatea
nu este o stare fireasc\, nu este o re  -
la]ie natural\”, ar fi declarat parla-
mentarul, conform Hotnews.ro. Di -
rect cu bîta în balt\. „Prea bun, prea
ca la ]ar\”, vorba sloganului celor de
la Napolact. Asta se înscrie în cic lul
declara]iilor n\stru[nice, s\ nu ui t\m
atunci cînd nu a fost de acord cu pre -
levarea de ADN de la voievozii fa mi -
liei Basarabi, pe motiv c\ mai im por -
tant\ e mo[tenirea lasat\ de ei [i c\ vo -
ievozii oricum s-au „sim]it” ro mâni.
Chit c\ la vremea respectiv\ nu prea
se [tia ce înseamn\ a fi român.

A[a c\ nu era privit Cernea cu
prea mult\ seriozitate, acum, c\ s-a
pus pe un teren atît de minat, va fi pus
în col]ul ingra]ilor, devenind materi al
bun numai la voturile pe band\ din
Par lament. Ha[otti a [i cerut re tra -
gerea sprijinului politic pentru aceas -
t\ extravagan]\. A[a se întîmpl\ cînd
ai o gur\ spart\. Oricum, su bi ectul va
r\mîne la fel de vulnerabil, politi-
cienii no[tri se vor ocupa doar de po -
li tica adev\rat\, cea pe care o ve dem
la televizor.

George GURESCU

O gur\ spart\
Hai-hui la kilometrul 0

„E p\cat c\ vii s\ declari o epide mie pe un sat”

George GURESCU este
redactor la „Televiziunea
Român\”

Andrei UDI{TEANU este
reporter la „DIGI 24”

Cu r\d\cini `n .md

� odat\ cu num\rul
capriciilor satis f\cute
cre[te dispre]ul fa]\ de
]ar\

Anastasia CONDRUC este
editor la „Jurnal TV”

De cîteva zile, iapa Fabula
es te cel mai popular personaj
din toate buletinele de [tiri din
]a r\. Se uit\ la camera de filmat
printre gratii, cu ochii mari, u -
mezi [i fl\mînzi. Toate reporte -
ri]ele dichisite au tras cîte-un
stand-up la botul ei, prevestin-
du-i moartea peste cîteva zile.
Pe lîng\ animal se mai învîrt
me reu îngrijitorii de la [coala
de hipism [i dou\ surori blon -
de, vorbitoare de rus\, foste cam -
pioane ale Moldovei la hipism,
actuale antrenoare. Dar, proba-
bil, nici atunci cînd li se ag\]au
medaliile în piept n-aveau atîta
microfoane îndreptate spre ele. 

De la ele a venit mesajul
plin de dezn\dejde c\tre una din -
tre televiziunile din ]ar\. Cî te -
va zeci de cai din Chi[in\u [i
Un gheni mor de foame. An -
gaja]ii spun sup\ra]i c\ directo -
rul [colii din Chi[in\u, care se
afl\ în func]ie de 18 ani, poart\
vina pentru situa]ia creat\. De[i
a fost demis acum doi ani, a -
cesta a cî[tigat cîteva procese [i
a revenit în func]ie, dar spune
c\, din cauza unor proceduri
bi rocratice, înc\ nu avea drept
de semn\tur\ [i, prin urmare,
n-avea cine s\ semneze factu ri -
le pentru nutre]uri.

Imaginile cu cai umfla]i de
foame, care se t\v\lesc pe jos
slei]i de puteri, au ajuns peste
noapte în toat\ presa. Tele vi -
ziu nile au uitat ce culoare au,
bloggerii au pornit campanii,
iar barurile de hipsteri au dat
pe treceri cu sloganul „Las\ b\ -
utul! Hr\ne[te un cal!”. În fa]a
acestei tragedii, toate con-
flictele s-au uitat, guvernele c\ -
zute au r\mas în umbr\, iar dru -
murile proaste n-au împiedicat
zeci de oameni s\ ajung\ la
[coala de hipism situat\ la mar-
ginea ora[ului. 

Unii au adus camioane de
fîn [i saci de ov\z, o feti]\ a ve -
nit cu [apte mere într-o pung\,
iar un pensionar a l\sat „un kil
de orz, o pîine, biscui]i [i ce-am
mai g\sit pe-acas\”. Din feri-
cire [i spre uimirea tuturor, nici
un politician n-a profitat de
problem\, n-a promis c\ va „re -
zolva situa]ia” [i n-a venit s\-[i
fac\ poze lîng\ arm\sarii
lihni]i. 

Fabula roade mere mul ]u -
mit\. Mai are ni[te morcovi a -
runca]i pe lîng\ copite [i simte
cu n\rile mirosul de fîn adunat
lîn g\ grajduri. Simte probabil c\
ori a[a, ap\rînd la [tiri, ori în h\ -
mat\ la vreo c\ru]\, numai ea
poate s\ mi[te ]ara asta din loc.

Anastasia CONDRUC

Jurnal de peste Prut

Nu mor caii
c`nd vor

moldovenii
� imaginile cu armasari
umfla]i de foame au
ajuns peste noapte în
toat\ presa
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Evenimentul
s\pt\m`nii

Corul Catedralei „Sf`ntul
Isaak” din Sankt Petersburg
va sus]ine s`mb\t\, 20 aprilie, `n
Sala Mare a Teatrului Na ]io -
nal din Ia[i un concert de mu -
zi c\ sacr\. Biletele cost\ `ntre
30 [i 60 de lei. 

SPECTACOL

Dintr-o mie de CD-uri

Pe un tempo gr\bit prezent pe tot
parcursul albumului „Shout”, trupa
Moo nlight Breakfast te `ndeamn\ s\
te apropii de muzica lor pentru a gus -
ta din salata de genuri pe care o cre -
eaz\ [i pe care ei o numesc retro-elec-
tro. Proasp\t ap\ru]i pe scena muzicii,
ei  nu se pripesc `n a-[i defini un stil,
ci  mai degrab\ `n a ar\ta cum s\ com-
bini mai multe pentru a crea ceva nou.
Prin melodia „Hello” de la ̀ nceput  por -
nesc parc\ `ntr-un tur de recunoa[tere.
Fac cuno[tin]\ cu publicul iar apoi con -
tinu\ diferit prin genul melodiei „Silent
disco” care are un [arm aparte pentru c\
e impregnat cu un aer disco ce te inspi -
r\ s\-]i cau]i pantalonii de piele `n du -
lap [i s\ te mi[ti anemic p`n\ cînd pie -
sa se opre[te.

Cele 12 melodii alterneaz\ ritmuri
de jazz, soul, funk sau electro, condi-
mentate de vocea ascu]it\ a solistei [i
de percu]ie, un clarinet [i dou\ chit\ri
gata s\ explodeze de `ndat\ ce „No
mo  re” e aprins\ de o caden]\ de sune -
te. „A glass of wine and I forget / Try to
speak, open my mouth / Nothing but
smoke comes out” („Un pahar de vin [i
am uitat / ~ncerc s\ vorbesc, deschid
gura / Doar fumul iese afar\”) e redat
de la `nceput ca o frustare. ~ns\ piesa
„Play”, f\cut\ ini]ial pentru un spot,
vine juc\u[, natural, ca o glum\ care
schimb\ spirite [i te `ndeamn\ s\ la[i
totul deoparte („Let’s go outside and
play / Don’t think about yesterday ’ca -
u se it’s already gone” – „S\ mergem
afar\ s\ ne juc\m / Nu te g`ndi la ziua
de ieri pentru c\ a trecut deja”). 

Albumul continu\ `n aceea[i not\
de bun\ dispozi]ie de `ndat\ ce sune-

tul de clarinet `mbr\cat `n nuan]e de
jazz din „Champagne” parc\ iese din
boxe [i vine s\-]i c`nte la ureche, iar
apoi gr\be[te vocea pu]in mai grav\ a
artistei care dore[te „a glass of cham-
pagne ’cuz I wanna get dizzy, baby”
(„un pahar de [ampanie, pentru c\ vreau
s\ m\ ame]esc, dragule”). Dar „at mos -
fera” e pus\ pe picioare de `ndemnul
din piesa „Shout” care aproape `]i po -
runce[te „Just shout it out loud now / I
wanna hear your symphony” („Doar
strig\ tare acum / Vreau s\-]i aud sim-
fonia”) [i te las\ s\ te mi[ti frenetic `n
aerul retro.

„Shout” iese ̀ n eviden]\ prin me sa -
je clare, nume scurte ale melodiilor [i
bun\ dispozi]ie [i vine ca o doz\ de
nou f\r\ nici o inten]ie de a da im pre -
sia c\ a inventat ceva, ci doar a dat un
alt sens unui amestec de genuri.

Iuliana LEONTI

Un pahar de retro

Moonlight Breakfast — „Shout”
(2013)

S\ presupunem c\ regizorul Fi -
sher Stevens n-a vrut dec`t s\-i aduc\
`n acela[i tablou pe Al Pacino, Chris -
topher Walken [i Alan Arkin `ntr-un
film cu o m`n\ de sc`ntei [i c`teva gloan -
]e, ca-n vremurile bune ale gangsteri -
lor cinematografiei. Poate noi `l urm\ -
rim cu prejudecata aceasta, a block-
buster-ului cu replici fine aruncate prin -

tre arme [i chipuri mascate. ~ns\ „Stand
Up Guys” nu e o produc]ie peticit\ cu
fr`nturi din „Godfather”, „Scarface” sau
„Pulp Fiction”, de[i distribu]ia e demn\
de toate astea [i ceva mai mult. ~n fil-
mul lui Stevens m\[tile mafi o ]ilor cad
altfel. 

Val iese din `nchisoare dup\ 28 de
ani de t\cere, ca [i c`nd ar fi `ncasat de
la via]\ o pedeaps\ standard pentru cri -
m\, furt [i c`teva tic\lo[ii care nu se
pot trece pe sentin]\. Al Pacino duce
rolul t`lharului pensionat cu un tip de
incon[tien]\ a trecerii timpului care a -
muz\ dar love[te, ̀ n acela[i timp, ̀ n ve -
chea lui imagine. Mult mai resemnat,
mai `mp\cat cu realitatea, Doc (Chris -
topher Walken), ̀ l ̀ nt`mpin\ ̀ n prima 

zi de libertate ca un p\rinte. ~n scena -
riul construit ini]ial asemenea unui con -
tra-exemplu de „Bucket List”, dorin]ele
lui Val, cel care `nvie din str`nsoarea
gratiilor, s`nt banale, carnale dar se `n -
deplinesc la fel ca atunci c`nd cartiere
`ntregi le [tiau de fric\. „Old habits die
hard” (n.r.: „Vechile obiceiuri mor greu”)
`[i spun cei doi prieteni c`nd sparg far-
macii ca s\-[i ia medicamentele pen-
tru tensiune sau c`nd fur\ ma[ini [i `l
r\ pesc pe cel de-al treilea membru al
g\[tii, Hirsch (Alan Arkin) dintr-un a -
zil de b\tr`ni.

Ceea ce face din „Stand Up Guys”
un exemplu de cinema meditativ nu e
nici m\car intriga. E drept, faptul c\ Doc
e obligat de un alt b\tr`n gangster s\-l

ucid\ pe Val `n mai pu]in de 24 de ore
de la eliberare ar fi un bun buton de
panic\. Asta dac\ personajele ar avea,
`ntruc`tva, spiritul `nfr`nt. Filmul foto -
grafiaz\, de-a lungul unei zile compri-
mate `ntr-o or\ [i jum\tate, lini[tea din
sufletul b\tr`ne]ii lor. Golurile care nu
se umplu cu zgomot de gloan]e, anii
care nu se cump\r\ cu geamantane de
bani. Pelicula e ca o demitizare, e ca [i
cum ai privi globuri de via]\ sp\r g`n -
du-se, p\str`ndu-]i, ̀ ns\, z`mbetul pe bu -
ze. „~ncepi s\ mori c`nd ultima persoa -
n\ care te-a [tiut `]i pronun]\ numele”,
spune Val. Actorii din „Stand up Guys”
mai au, `n cazul acesta, vreme pentru
c`teva mii de ecouri.

Anca TOMA

Stop cadru Lini[tea de dup\ gloan]e

Scos la tipar „pentru femeile
care iubesc b\rba]ii care iubesc fe -
meile. {i marea”, singurul roman al
lui Adrian Cioroianu te pune la `n -
cercare, te ridic\ [i te coboar\ parc\
`n t\r\g\narea valurilor ce se sparg
lene[ de ]\rm. {i aproape c\ te m\ -
n`nc\ t\lpile s\ fugi la mare, s\ sim]i
[i tu cum `]i m`ng`ie soarele pielea
z\p\cit\ de frig. S\ te saturi de aerul
`ncins [i s\-]i cau]i alinarea doar `n
apa s\rat\, chinuit\ de alge. Pentru
ca abia apoi s\ ̀ ]i po]i g\si r\gazul de
a citi „Adulter cu smochine [i pes -
c\ru[i”.

Povestea este `ngenuncheat\ `n
fa]a pasiunii ce `i `nnoad\ pe cei doi
protagoni[ti ai acesteia, Paul Bland,
scriitor „`n a[teptare”, [i Alicia Leal,
o frumuse]e „din industria turbat\ a
cinematografiei europene”. Se cunosc
la un festival de film de la malul
Mediteranei, `ns\ nici unul nu b\ -
nuie[te c\ o m`n\ de smochine cum -
p\rate la un pre] ne`nsemnat vor fi
cele care `i vor face p\rta[ii unei iu -
biri neprev\zute. Pe parcursul c\r]ii,
so]ii celor doi s`nt men]iona]i doar
`n treac\t, at`t c`t s\ `i dea cititorului
de `n]eles c\ asist\ la scene neper-
mise. ~n treac\t [i parc\, `n grab\, ca
pentru a-i l\sa `ndeajuns spa]iu a -
utorului pentru a-[i desf\[ura i]ele
`mbibate de iubirea sc\ldat\ `n vin. 

~ntr-un decor `n care doar Ma -

rea Mediteran\ nu este n\scocit\ de 
mintea autorului, povestea celor doi
„coregrafi ai p\catului” se desf\ [oa -
r\ nestingherit\ pe parcursul a trei
zile [i trei nop]i. Dispari]ia fetei de la 
recep]ia vilei `n care Paul [i Alicia
s`nt caza]i este un episod pe care cei
doi `l vizioneaz\ pe s\rite. De altfel,
aceast\ intrig\ nici nu este constru-
it\ cu ̀ ndeajuns\ putere pentru a sus -
]ine firul de suspans creat la `nceput
cu fermitate, dar care `[i pierde din
intensitate pe parcurs. {i poate c\
am fi vrut ca autorul s\ nu rup\ pu -
]in c`te pu]in din farmecul nara]iunii
ce continu\ s\ ni se a[tearn\ `n fa]a
ochilor, integr`nd fraze sau trimiteri
ce anticipeaz\ `nt`mpl\rile ce urmea -
z\ a fi spuse. Poate c\ am fi vrut s\
urm\rim singuri, nu ]inu]i cuminte
de m`n\, povestea ce se desf\[oar\
`n tr-un fundal cu zgomot permanent
de pesc\ru[i, u[or leg\nat\ de valuri
[i hr\nit\ cu smochine proaspete [i
vin ro[u.

Ana SIPO{

� cele 12 melodii alter -
neaz\ ritmuri de jazz,
soul, funk sau electro

� filmul fotografiaz\ de-a lungul unei zile lini[tea din
sufletul b\tr`ne]ii personajelor

„Piesele trupei s`nt difuzate
deja la radiourile din Viena”
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Lec]ia 
infidelit\]ii,
scris\ cu vin
� firul de suspans, creat
la `nceput cu fermitate,
`[i pierde din intensitate
pe parcursul c\r]ii
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GEMENI: Vrei s\ ter-
mini c`t mai devreme cu te -
mele [i proiectele ca s\-]i iei

[i tu, ca to]i studen]ii buni, o vacan]\
timpurie.

LEU: De c`nd a ap\rut
pe torrenturi Diablo 3 ai re -
nun]at la orice speran]\ de a

mai termina licen]a p`n\ `n iulie. Asta e,
r\m`ne pe februarie.

FECIOAR|: De c`nd
te vezi tot mai des cu condu -
c\torul de doctorat te g`n -

de[ti serios s\ investe[ti banii de burs\
`ntr-un psiholog la domiciliu.

BALAN}|: De c`nd ai
`nlocuit alcoolul cu cafea [i
fast food-ul cu m`ncare s\ -

n\toas\ scrii `ntre trei [i cinci pagini la
licen]\ pe zi.

SCORPION: Nu g\ -
se[ti cea mai bun\ metod\
s\ treac\ timpul mai repede

p`n\ la vacan]a de Pa[te. Ai `ncercat
s\ `nve]i?

S|GET|TOR: Vrei s\
faci cumva s\ vezi tot sezonul
Game of Thrones `ntr-o

noap te, c\ nu mai ai r\bdare s\ apar\
fiecare episod `n parte.

CAPRICORN: }i-ai
pier dut recent por tofelul cu
acte, dar ai g\sit peste c`teva

zile unul cu mai multe carduri, mai
mul]i bani [i poz\ OK `n buletin.

V|RS|TOR: Toat\ lu -
mea `[i d\ demisia `n perioa-
da asta, numai tu n-ai de un -

de. Angajeaz\-te la McDonald’s vreo
s\pt\m`n\. M\n`nci ceva [i pleci.

PE{TI: Te-ai apucat de
un curs de autoap\rare pentru
c\ te-ai s\turat de to]i dubio[ii

din cartier. Problema e c\ unul dintre ei
`]i e sensei.

BERBEC: De c`nd
m\ n`nci de la McDonald’s
`n fiecare zi sim]i c\ parc\

`]i cre[te un al [aselea deget la pi cio -
rul drept.

TAUR: Te-au abordat
at`]ia ciuda]i pe Copou care
voiau s\-]i v`nd\ ghiocei `n -

c`t de-acum nu ie[i din cas\ f\r\ o foar-
fec\ [i-o brichet\.

RAC: Doar ce ]i-a intrat
bursa [i ai b\gat to]i banii `n
toate variantele posibile la

Stanley Bet. Din at`tea bilete unul m\ -
car trebuie s\ fie c`[tig\tor.

~n urma incursiunilor din Eu -
ro pa a echipelor noastre de hand-
bal, am putea ajunge la dou\ conclu -
zii. Cea dint`i am aflat-o la Bu   cu re[ti,
acum dou\ s\pt\m`ni, c`nd `n prima
repriz\ Gyor a dominat hand ba lis -
tele rom=nce. Ne-am reve nit a bia de
prin a doua repriz\, prea t`r ziu `ns\
pentru a recupera toat\ di feren]a [i
am pierdut la dou\ go luri. La un -
guroaice acas\ `ns\, am luat a ti tu -
dine mai din timp. Ne-a pl\cut gus-
tul dulce-acri[or al victoriei pe ca  re
abia dac\ am atins-o `n tur cu v`r ful
limbii, ca [i cum ne-am fi tachinat
singuri `n fa]a unui bufet suedez pe
care scrie „finala Ligii Campi o ni -
lor”. 

~n a doua jum\tate a jocului, Olt -
chim a realizat miza pentru care lup -
t\, domin`ndu-[i adversarul p`n\ `n
punctul `n care cu zece minute `na -
inte de final, avea [ase goluri a vans.
Astfel, ajungem [i la cea de-a doua
concluzie. Odat\ ce ne-am v\ zut cu
sacii `n c\ru]\, am sl\bit la]ul de la
g`tul forma]iei ungure[ti, iar `n mi -
nu tul 57.00, dup\ cum remar c\ [i C\ -
t\lin Tolontan pe blogul s\u, sco rul
se afla `ntr-o simetrie perfec t\ cu
cel din tur: 24-22 pentru noi. Prac -
tic, calificarea pentru finala Li gii   s-a
dat `n ultimele trei minute. Trei minu -
te care au p\rut mai lungi dec`t tot
parcursul rom=ncelor p`n\ `n semi-
final\. 

***
Avem aruncare de la [apte me -

tri. Mingea e `n m`inile lui Balu to -
vic, `ns\ aceasta trage prost [i ra -
teaz\, `n timp ce ne gr\bim `napoi
`n ap\rare. Nu `ndeajuns de rapid `n -
s\, pentru c\ Gyor reu[e[te s\ `n -
scrie. Frica parc\ `ncepe s\ le urm\ -
reasc\ pa[ii echipei din R=mnicu
V`lcea, ce se repede c\tre poarta ad -
vers\. Mingea ajunge b`jb`it `napoi
`n m`inile lui Balutovici, iar aceas-
ta reu[e[te s\ ̀ nscrie, sp\l`ndu-[i gre -
[eala de mai devreme. Mai e un sin-
gur minut p`n\ la final, care dac\
 s-ar ̀ ncheia acum, am fi califica]i. De
nic\ieri, unguroaicele reu[esc s\ tra -
g\ spre poarta noastr\ [i `nscriu. Mai
s`nt c`teva secunde, iar mingea a -
junge la Oana Manea, `ns\ gravi-
tatea parc\-[i schimb\ legile, iar a -
ceasta gre[e[te o pas\ simpl\. P\cat.
Mingea trece la Gyor, [i probabil c\
va ajunge `ntr-o vitrin\, pentru c\
forma]ia reu[e[te s\ o ]in\ p`n\ la
]ip\tul sirenei de final. 

Iulian B~RZOI

Scor la pauz\

O final\ `n
trei minute

� la unguroaice acas\,
am luat atitudine mai
din timp

„Stand Up Guys” (2013)
Regia: Fisher Stevens

Gen: comedie, ac]iune



Dac\ `]i arunci ochii prin sal\, vezi
c\ e forfot\ printre spectatorii sosi]i, care
schimb\ priviri de la tichetele pe care
st\ a[ezat chipul artistei la numerele de
pe sp\tarele scaunelor, c\ut`ndu-[i locul
nedumeri]i. Scena pare mic\ [i ne`nc\-
p\ toare, fiind pe jum\tate ocupat\ de in -
strumentele greoaie ale trupei Agurida,
care o ̀ nso]e[te pe Loredana. Concertul
este filmat, iar membrii staff-ului fixea -
z\ echipamentele de ̀ nregistrare ̀ n col -
]ul ̀ nc\perii de spectacol, pentru a fi pre -
g\tite s\ ocheasc\ fiecare pas al c`nt\ -
re]ei. Nici cei din public nu s`nt mai pre -
jos, camerele foto [i video fiind deschise
cu mult `nainte ca artista s\ p\[easc\ pe
scen\.

Am aflat c\ sala are 470 de locuri,
doar pentru a vedea cam c`te persoane
stau acum ̀ n t\cere ̀ n a[teptarea solistei.
Nu `i pun la socoteal\ [i pe cei care stau
`n picioare sau pe sc\ri [i s`nt atent\ la
t`n\rul de l`ng\ mine, care st\ rezemat

de perete. Se gr\be[te s\ m\ aten]io neze
c\ Loredana va mai `nt`rzia pu]in, dar
a fost la ultimele ei concerte [i [tie c\
`nt`rzierea este nesemnificativ\. La doi
metri `n fa]a noastr\, tat\l [i fratele ar -
tistei discut\ cu c`]iva veni]i, iar Florin
`mi spune c\ este prieten cu cel care `[i
`nso]e[te sora mereu `n turnee [i care
face parte din echip\. „Muncesc cu to]ii
pe rupte, ai s\ vezi [i o s\-]i plac\”, mai
adaug\ ̀ n timp ce urm\rim am`ndoi cum
este preg\tit\ scena. Lumina din sal\ ̀ n -
cepe s\ p\leasc\ ̀ n straturi difuze, iar el
tot mai poveste[te despre penultima re -
prezenta]ie a Loredanei, de la Chi[i -
n\u, unde aceasta a primit at`t de multe
flori c\ „abia le putea duce”.

~nc`lci]i `n sunete
Odat\ lumina stins\, glasul Lore -

danei, ce r\zbate printre zgomote ̀ nfun -
date f\cute de be]ele de tob\, ne ia prin

surprindere. Ne ̀ nghesuim pe trepte cu -
rio[i s\ o vedem, iar c`nd apare pe umerii
celor doi dansatori ai ei, am uitat deja
de momentele lungite de ner\bdare.
Bu clele blonde `i cad pe rochia de pie le
neagr\ b\tut\ `n ]inte, iar ochelarii tre-
sar `n primii pa[i de dans. „Bun\ seara,
iubito”, ̀ i c`nt\ Cabron, ̀ n timp ce pie -
sa „Apa” curge neab\tut\ de tres\ ririle
tinerilor din sal\, care `i recunosc versu -
rile, `n timp ce se ridic\ de pe sca unele
rigide. Cu „Shukar”, succesul nu mai
este `ns\ at`t de mare, de[i ni se spu ne
de la `nceput „Bonjour, c’est moi, c’est
Loredana”, ca pentru a ni se aminti nu -
mele celei pentru care ne-am rupt de
agi ta]ia ora[ului pentru c`teva ore. Cum
[i pe fa]a rapperului Cabron se odihnesc
ochelari de soare, de[i totul este cufun -
dat ̀ n semi-`ntuneric, ridic\m din umeri,
pentru ca abia mai t`rziu s\ ne d\m sea-
ma care este rostul lor, c`nd rapperul ne
sf\tuie[te s\ ne punem [i noi c`te o pere -
che, s\ sc\p\m `n acest fel de bli ]u rile
agasante.

Nu [tim la ce s\ ne a[tept\m dup\ ce
scena r\m`ne goal\ pentru c`teva se cun-
de, dar ne l\murim c`nd primele acordu -
ri ce seam\n\ cu „Zig-Zagga” ne ating
urechile. Frem\t\m a recunoa[tere la
avalan[a de sunete ̀ nc`lcite pe care Lo -
redana le arunc\ `n microfon, f\r\ ca
m\ car s\ se ̀ ncurce ̀ n vreun „z” sau „g”.
„Zice lumea c\-s nebun\”, sun\ vocea
so listei, care mai apoi ̀ [i continu\ re fre -
nul f\r\ cusur, `n timp ce noi ne `mple -
ticim s\ ]inem pasul cu linia melodic\.

Talent b\tut `n ]inte
Nu doar Loredana ne ]ine ochii o -

cu pa]i cu ale sale ]inute pe care le schim -
b\ de la o pies\ la alta, ci [i cei care o
`nso]esc pe scen\ la fiecare me lodie.
Al\ turi de corul de copii „Ju nio rii Ope -
rei” din Ia[i, vedem `n locul artistei
`nc\ un co pil [i nu cea cu care ni s-au
obi[nuit ochii. Iar de la fundi]e `n p\r [i
ver suri juc\u[e, ea sare la o balad\ prin
care afl\m „ce se ascunde `ntr-o ini m\
de 16 ani”, c`ntat\ cu Laz\r Bernard,
un t`n\r ie[ean ce a fost `n echipa c`n -
t\re]ei la „Vocea Rom=niei”. Iar schim-
b\rile pe scen\ continu\, `i vedem [i pe
Iulian Canaf sau Oana Brutaru, al]i
fo[ti concuren]i ai emisiunii, pentru a
crea un cadru `n care noi, ie[enii, s\ ne
putem sim]i privilegia]i c\-i avem `n
fa]\ pe cei ce au ap\rut pe micul ecran
de at`tea ori. 

Chiar dac\ dansatoarele nu atrag
aten]ia `n mod special, putem urm\ri
plini de curiozitate dansul b\ie ]ilor din
trupa Loredanei, de la care nici nu mai
[tim la ce s\ ne a[tept\m. Exclam\m

sur prin[i c`nd `i vedem pe cei doi ti ne ri
pe botine ̀ nalte cu toc cui, b\ tute ̀ n ]in -
te aurii. Spectacolul este cu at`t mai ma -
re cu c`t `l urm\rim pe unul dintre ei
urc`ndu-se cu abilitate pe bara de strip -
tease amplasat\ la marginea sce nei,
unduindu-se languros `n pozi]ii im po -
sibile, arunc`ndu-ne `n ochii mira]i mi[ -
c\ri care ne fac s\ ne `ntreb\m dac\
omul avea sau nu oase ̀ n el. La ma ni fes -
tarea concomitent\ de for]\ [i gra]ie ̀ n -
cer\m s\ ar\t\m c\ avem [i noi m\ car
un dram de talent, acela de a aplau da [i
bate darabana cu piciorul `n po dea ua
s\lii `n ritm sus]inut. 

Mi s-a spus la `nceput de efortul
`ntregii echipe de a duce la bun final [i
ultimul concert al Loredanei. Noi nu
observ\m nici o urm\ de osteneal\. Ve -
dem `n schimb cum, dup\ fiecare ro pot
de aplauze, publicul o cheam\ `napoi
pe scen\. Iar ea se `ntoarce de at`tea ori,
c\ nici noi nu vom mai ]ine minte care
a fost ultima ei apari]ie.

Ana SIPO{

~n urma incidentelor `n continu\
cre[tere din America legate de portul
ilegal de arme, ultimul fiind chiar `n
ianuarie c`nd un texan a deschis focul
`ntr-o [coal\, tot felul de vedete au s\rit
`n fa]a bli]urilor s\-[i manifeste `n]ele -
gerea pentru interzicerea lor. Printre
acestea, cea mai surprinz\toare reac]ie
este cea a lui Snoop Dog care, mai nou,
[i-a schimbat numele dup\ o c\l\torie
prin Jamaica `n Snoop Lion. Artistul
a lansat s\pt\m`na trecut\ o melodie ̀ m -
preun\ cu fiica lui, Cori B [i Drake in -
titulat\ „No Guns Allowed” (n.r.: Arme -
le nu s`nt permise). De asemenea, aces-

ta, `mpreun\ cu MTV [i o firm\ de peste
ocean, ̀ ncearc\ s\ contribuie la sc\ derea
num\rului de arme aflate pe str\zi prin
crearea unor br\]\ri numerotate unic,
con fec]ionate din o]elul armelor con-
fiscate de c\tre poli]ie. De[i c`rcota[ii ar
putea spune c\ numerele de pe podoabe
ar putea coincide cu cel al vreunei celu -
le prin care a ajuns de-a lungul anilor
Snoop Lion, ele provin de fapt de la
seria pistoalelor confiscate sau date de
bun\ voie de c\tre americani.

Mul]i fani ̀ ns\ se ̀ ntreab\ dac\ c\l\ -
toria pe care Snoop Lion a f\cut-o `n
]ara lui Bob Marley nu l-a f\cut s\-[i
piard\ min]ile, deoarece acesta nu s-a
`ntors doar cu un nume nou, ci [i cu un
alt stil de muzic\, abandon`nd rappul
care l-a f\cut celebru, pentru reggae. De
ase menea, a venit [i cu alte viziuni asu -
pra vie]ii, fa]\ de care admiratorii s\i in -
ternau]i nu se arat\ de acord. Ace[tia
spun despre ini]iativa acestuia de a c`nta

o melodie `mpotriva armelor c\ e ca [i
cum Kim Jong-un din Coreea ar c`nta
`mpotriva r\zboiului. Ce este [i mai a -
mu zant e c\ ̀ n versurile melodiei care ̀ n
2005 era prima ̀ n toate topurile de mu-
zic\ rap, „Drop it like it’s hot”, tra dus
brut, acesta spune c\ „trebuie s\-]i re -
amintesc, eu s`nt aici doar ca s\ te ame-
]esc. Te biciuiesc cu pistolul, apoi `mi
iau t\lp\[i]a [i te las cu fa]a-n sus.” 

S`nt `ns\ curios dac\ Snoop Lion
ar fi la fel de pornit s\ fac\ [i o melo die
`mpotriva drogurilor, acesta fiind prins
de mai multe ori `n posesia lor, ultima
oar\ chiar la jum\tatea anului trecut,
`ntr-un aeroport din Norvegia. Atunci,
un c`ine i-a mirosit cele c`teva grame de
marijuana pe care la avea `n buzunar;
pesemne de aceea [i-a schimbat [i nu -
mele, sim]indu-se tr\dat de c\tre to va -
r\[ul s\u canin. ~ns\, dac\ va continua
tot a[a, ̀ ntr-o not\ de „dragoste [i pace”
probabil nu va mai trece mult timp p`n\
ce fanii ̀ i vor sugera subtil s\-[i schimbe
iar\[i numele, de data aceasta ̀ n „Snoop
Pussy”.

Iulian B~RZOI
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Potaia care [i-a g\sit zgarda

Pe ritmul apei

Casa de Cultur\ a Studen]ilor
Str. Vasile Conta nr. 30, et. 2, 
700106 Ia[i. Tel.:0746/230.032, 219520,
e-mail: redactia@opiniastudenteasca.ro
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Loredana se las\ dansat\ de muzica ]ig\neasc\

� nu [tim la ce s\ ne
a[tept\m dup\ ce scena
r\m`ne goal\

„B\tr`nul Bob mi-a ar\tat calea”

� fanii se `ntreab\ dac\
vacan]a din Jamaica nu 
l-a f\cut s\-[i piard\
min]ile

Am fost b\ga]i `n priz\ luni seara [i alimenta]i cu
energia de necontrolat a Loredanei. Sala

„Gaudeamus” a Casei de Cultur\ a Studen]ilor s-a
umplut `nceti[or, pe 8 aprilie, oamenii mi[un`nd
printre r`nduri cu biletele galbene `n m`n\. Nu am
[tiut c\ `l vom vedea [i pe Cabron la Ia[i, a[a cum
nimeni nu ne-a avertizat c\ vom petrece dou\ ore [i
jum\tate `n care muzica  nu se va opri nici m\car o
secund\. Am [tiut `ns\ c\ vom dansa pe melodii
vibrante, iar pentru asta am venit echipa]i cu cei mai
comozi papuci.

{edin]ele de redac]ie au loc luni [i miercuri, de la ora 20.00. Revista se poate procura [i de la sediul redac]iei.

»

~n Pia]a Unirii, la parterul blo cu-
lui de l`ng\ Hotel Traian, este un loc
care clocote[te a forfot\. Ca fe neaua
Pheo nix, un local aproape de centrul
ora[ului, atra ge a ten ]ia prin sigla verde
crud care st\ ag\ ]at\ deasupra u[ii, re -
pre zen t`nd pas\ rea care rena[te din
pro pria ei ce nu[\. Geamurile mari, fu -
murii, as cund un loc `nvelit `n nuan]e
de ro[u, de la tapet p`n\ la covor. 

De[i din afar\ locul pare unul ̀ n tu -
necat, c`nd intri p\rerea ]i se schim b\.
La masa mic\ de lemn stai ̀ ntr-un fo -
toliu ori o canapea neagr\, confor ta -
bil\, iar dac\ r\m`i f\r\ loc ]i se ofer\
un scaun cu simbolul p\s\rii pe el.
Spo turile din tavan dau un aer re la xat,
iar din boxe se aude `ncet o muzic\
country aproape indes cifrabil\ din ca -
uz\ c\ localul e plin. ~n separeu stau ̀ n-
r\mate pe pere]i foto grafii cu mem-
brii trupei rom=ne[ti Pheonix, pe un
mic raft s`nt [i ni[te reviste de r\sfoit,
iar mai ̀ n spate, este un acvariu cu pe[ti
fru mos colora]i. Pe u[a mare de sticl\
a separeului s`nt lipite c`teva afi[e care
anun]\ c\ aici se organizeaz\ [i piese
de teatru.

Cu toate c\ pre]urile nu s`nt chiar
mici, po]i s\ bei un espresso la 5,5 lei,

iar dac\ ai nevoie de mai mul]i bani,
l`ng\ u[\ se afl\ un bancomat. ~ns\ da -
c\ e[ti pu]in mai preten]ios po]i sa vu ra
o cafea jamaican\ pentru care pl\ te[ti
nou\ lei, dar o prime[ti cu mult\ fri[c\,
iar pe farfuriu]\ ai [i un pi[cot care ̀ ]i
`ndulce[te gustul dup\ ce dai de romul
din b\utur\. Berea nu dep\ [e[te 7 lei,
dar al\turi de ea o s\ ]i se aduc\ un bol
micu] cu covrigei s\ ra]i, din partea ca -
sei. Dac\ vrei s\ ̀ n cerci ceva mai spe -
cial, po]i s\ alegi un ceai negru cu rom
[i l\m`ie. De asemena po]i cere o cafea
tri color sau vie nez\ al\turi de o brio[\
ori ni[te pr\ jiturele cu ciocolat\ care
nu cost\ mai mult de trei lei [i o s\-]i
lini[teasc\ sto macul ̀ n caz c\ ]i-e pu-
]in foame. Pen tru cei care nu cred `n
puterea cofe inei sau se tem de colo -
ran ]ii din sucuri, me niul con]ine [i cu -
pe de fructe proas pete ̀ necate ̀ n miere.

Localul poate fi unul `n care s\ te
r\sfe]i sau `n care s\-]i termini temele
l\ sate pe ultima sut\ de metri pentru
c\ ai la dispozi]ie wireless gratuit.
Cu toa te c\ pre]urile s`nt mai piper-
ate [i atmosfera este destul de agi-
tat\, po]i uita toate astea dup\ ce
gu[ti dintr-un mojito r\coros. ~ns\ aici
p`n\ [i „nimi cul cost\ 10 lei”, cum st\
scris la sf`r [itul paginii cu spe-
cialit\]i de cafea. 

Iuliana LEONTI

Cafea cu gust de teatru
� c`teva afi[uri anun]\ c\
aici se organizeaz\ [i
piese de teatru

Cum ne-am purtat pa[ii `̀nn   zz iigg--zzaaggggaa

Localul Troian


